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AKADEMIJOS  KULTŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Akademijos kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti Kėdainių rajono 

savivaldybės teritorijos dalyje, t.y. Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijose. Akademijos kultūros centras 

yra juridinis asmuo. 

Akademijos kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei Akademijos kultūros centro nuostatais.   

Akademijos kultūros centro paskirtis – Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijose gyvenančių 

skirtingų socialinių ir amžiaus grupių bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimas, siekiant 

kuo didesnės šiose bendruomenėse gyvenančių narių įtraukties ir efektyvaus kultūros kūrimo 

artimoje aplinkoje ir kultūros sklaidos už įstaigos ribų.  

2015 m. liepos 3 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas strateginio 

planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja 

Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų struktūrą, rengimą, 

svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl strateginio planavimo 

dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, Savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą, 

svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt. 

2018 m. vasario 15 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Savivaldybės 

2018–2020 m. strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, 

detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą, kuris sudarytas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius.  

Savivaldybės 2018–2020 m. strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija, veiklos 

prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų programų ir 

nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai programose numatytų 

priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 

rengimo procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu.  

2018 m. vasario 15 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-2 patvirtintas Savivaldybės 

2018 m. biudžetas.  

Akademijos kultūros centro metinis planas – 2018 m. vasario mėn. 15 d. Nr. TS-1 patvirtinto 

savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, 

atskirų priemonių), už kurias atsakingas Akademijos kultūros centras, įgyvendinimą detalizuojantis 

dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2018 m. biudžete skirtus asignavimus.  

Akademijos kultūros centro metinis planas parengtas, siekiant efektyviai panaudoti turimus 

bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams 

pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. 

 

MISIJA 

 

Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono 

vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą. 

Akademijos kultūros centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, dalyvauja įgyvendinant 

Savivaldybės veiklos prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos programas. 

 

VEIKLOS PRIORITETAS 

I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo 

užtikrinimas. 



 

STRATEGINIS TIKSLAS 

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, 

kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas. 

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 

 

05 Kultūros veiklos plėtra 

 

VEIKLOS APŽVALGA 

 

Akademijos kultūros centras, įgyvendindamas Savivaldybės strateginio veiklos plano 

programą, realizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas 

savivaldybių funkcijas.  

Akademijos kultūros centro 2018 metų veiklos planas (toliau – Metinis planas) skirtas 

įgyvendinti nuostatuose nurodytas funkcijas.  

Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo pakeitimo, biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu, viešojo administravimo 

įstatymu, valstybės tarnybos įstatymu. 

Akademijos kultūros centras yra pirmos kategorijos kultūros centras (suteikta 2011 m.). 2017 

metais Akademijos kultūros centre buvo 12 pareigybių, 13 etatų, juose dirbo 19 darbuotojų, iš jų - 

13 kultūros ir meno. 2017 metų pabaigoje  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 

22 d. Nr. TS-233 sprendimu Akademijos kultūros centrui buvo padidintas pareigybių skaičius 

skiriant 0,5 etato.  

Akademijos kultūros centras atlieka Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų visų socialinių grupių 

bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją.  

Kultūros centras ir skyriai siekia atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius poreikius, 

tradicijų ir vertybių išsaugojimą, taip pat siekia sudaryti sąlygas tų poreikių tenkinimui, tradicijų ir 

vertybių puoselėjimo, tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui. 

Akademijos kultūros centras sudaro sąlygas krašto gyventojams naudotis kultūros 

paslaugomis, aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime.  

2017 metais Akademijos kultūros centre ir jo skyriuose surengta 212 įvairūs sociokultūriniai 

renginiai, iš jų: 34 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai, 40 etninės kultūros renginių,  

31  profesionalaus meno renginiai, 20 tautodailės bei kt. parodos, 25 renginiai vaikams ir jaunimui, 

1 kino filmas, 16 pramoginės muzikos koncertų, 25 edukaciniai užsiėmimai ir 138 kiti renginiai 

bendruomenei, kuriuose apsilankė 25574 žiūrovų, iš jų – 6978 vaikų ir jaunimo. 

2017 m. Kultūros centras (su skyriais) vykdė 1 projektą – „Senolių išminties lobiai – 2“ 

(Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros užimtumo programa) – Akademijos 

kultūros centro Gudžiūnų skyrius, vadovė Vijolė Juknienė.      

Akademijos kultūros centro veikla vykdoma remiantis geru patyrimu, tradicijomis, nuolat jas 

tobulinant, ieškant populiarių, atitinkančių laikmetį darbo formų. Programos įgyvendinimui 

numatyta taikyti modernios organizacijos modelį, kuriam būdingi tokie požymiai kaip 

dinamiškumas, greitas reagavimas, novatoriškumas, perspektyvumas, lankstumas, patrauklumas bei 

kokybiškumas.  

Akademijos kultūros centras vadovaujasi principu – išsaugoti ir tęsti senąsias, pamėgtas 

bendruomenių organizuojamų renginių tradicijas bei ieškoti naujų, patrauklių veiklų ir renginių.  

Užtikrinti, kad Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojai galėtų per kultūrinę-meninę veiklą 

tenkinti socialinius, savivertės ir pripažinimo bei savirealizacijos poreikius. Svarbu organizuoti ne 

tik mėgėjų meno kolektyvo veiklas, kur žmonės galėtų patys kurti, vartoti, skleisti, tačiau ir tenkinti 

gyventojų profesionalaus meno poreikius, padedant jiems ugdytis meninius, estetinius ir kultūrinius 

įgūdžius.  

 2017 metais Akademijos kultūros centre organizuoti didžiausi 2017 metų renginiai – 

Akademijos miestelio 475 metų ir Dotnuvos miestelio 645 jubiliejaus šventės, bendradarbiaujant su 



Vainotiškių bendruomene, suorganizuota tradicinė Šienpjovių šventė, Sekminės, Oninės, Advento 

vakarai kultūros centre bei skyriuose.  

Kultūros centre aktyviai plėtota mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, klubų veikla. 2017 metais 

veikė 18 mėgėjų meno kolektyvų, iš jų 7 vaikų ir jaunimo. Kolektyvai aktyviai dalyvauja kultūros 

centro organizuojamuose, rajono, respublikiniuose, regioniniuose bei tarptautiniuose renginiuose.  

Puoselėjant savo krašto etninį savitumą ir išskirtinumą, plėtojant etnokultūrines tradicijas ir 

papročius, sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui pažinti ir puoselėti mūsų tautos 

vertybines nuostatas, tradicijas ir papročius. Folkloro ansamblis „Seklyčia“ aktyviai koncertuoja 

švietimo įstaigose, bendruomenėse, organizacijose, vykdančiose tarptautinius projektus. Kėdainių 

kultūros centre vykusioje folkloro kolektyvų, grupių, pavienių atlikėjų atrankoje į 2018 m. Lietuvos 

šimtmečio dainų šventę „Vardan tos...“ „Seklyčios“ kolektyvas praėjo atranką ir dalyvaus folkloro 

dienoje „Didžių žmonių žemė“, kuri vyks Pilių teritorijoje, Bernardinų sode.  

 Didelis dėmesys skirtas aktyviai mėgėjų meno kolektyvo veikai, kolektyvų meninio lygio 

kėlimui ir kultūriniams mainams. Surengta 52 koncertiniai pasirodymai, 29 iš jų išvykose. Mėgėjų 

meno kolektyvai dalyvavo 4 tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose, 2 tarptautinėse 

konferencijose, 2 respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose ir festivaliuose, 1 rajoniniame 

konkurse. Šiuolaikinio šokio grupė „Carpe Diem“ (vad. R. Matulytė-Šilienė) tarptautiniame „Baltic 

Amber Spring“ konkurse Latvijoje ir Lenkijoje laimėjo prizines I, II ir III vietas, Jaunimo liaudiškų 

šokių grupė „Ainiai“ (vad. R. Matulienė) konkurse „Pora už poros“ regioniniame etape laimėjo II 

vietą, respublikiniame etape – III vietą, jaunimo liaudiškų šokių grupė „Austėja“ (R. Matulienė) 

konkurse „Pora už poros“ regioniniame etape laimėjo II vietą, respublikiniame – III vietą. 

Sėkmingą prizinę vietą iš festivalio-konkurso „Skrendanti muzikos paukštė“ parsivežė ir moterų 

vokalinis ansamblis (vad. A. Mikalauskas). Jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas „Ainiai“ rajono 

savivaldybės jaunųjų talentų konkurso „Galim 2017“ nugalėtojai.  

Dotnuvos skyriuje per metus suorganizuota 60 renginių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1,5 

tūkstančio dalyvių ir žiūrovų. Dotnuvoje populiarūs kameriniai renginiai, kadangi erdvės jų 

organizavimui yra mažos – biblioteka, seniūnijos salė, vienuolyno celė, bei Dotnuvos pagrindinės 

mokyklos renginių klasė. Didžiausias metų renginys skyriuje – miestelio 645 metų jubiliejaus 

šventė ir tradicinė Žolinė šventė. Dotnuvos skyriuje pravesta 11 ekskursijų įvairioms svečių 

grupėms iš visos Lietuvos vietovių Dotnuvos bažnyčioje ir vienuolyne.  

Gudžiūnų skyrius organizuoja didžiuosius renginius – Sekmines, Onines, tradicinį krepšinio 

turnyrą jaunimui „Vasario 16-toji kitaip“, tradicinę Joninių šventę Miegėnų kaime, kasmetinį 

Gudžiūnų miestelio gimtadienį, Advento vakarą. Ketverius metus rengiamas ir įgyvendinamas 

tęstinis etnokultūrinis projektas vaikams „Senolių išminties lobiai“. Gudžiūnų skyriaus kolektyvai, 

kuriuose dalyvauja Miegėnų kaimo žmonės, repetuoja savo kaimo asociacijos (bendruomenės 

centre) ir Vikaičių bendruomenėje.  

2017 metais Akademijos kultūros centre ir skyriuose buvo vykdoma edukacinė veikla –  

surengta 25 edukaciniai užsiėmimai.  

Metų pabaigoje įsigijus langų ritinines užuolaidas, buvo išspręsta salės užtamsinimo problema 

ir numatyta 2018 metais aktyviai demonstruoti kino filmus. 

2017 metais Kultūros centras surinko lėšų už teikiamas paslaugas 381,48 Eur; gauta 

projektams įgyvendinti – 360,00 Eur; gauta lėšų iš privačių rėmėjų – 309,66 Iš viso 1051,14 Eur. 

Kultūros centro veikla 2017 metais buvo aktyviai viešinama bendradarbiaujant su rajono 

žiniasklaida „Rinkos aikštė“ ir „Mugė“, Kėdainietis.lt. Informacija apie renginius nuolatos 

atnaujinama kultūros centro internetinėje svetainėje www.akademijoskc.lt bei metų pabaigoje 

sukurtoje centro facebook paskyroje (ats. Ž. Smulskienė). 

Įgyvendinus 2017 metų programą pasiekti šie kiekybiniai rezultatai: 

• suorganizuota 34 valstybinių švenčių, atmintinų datų, jubiliejų ir profesinių švenčių 

paminėjimų; 

• suorganizuota 40 renginių, skirtų etninei kultūrai puoselėti; 

• vaikams ir jaunimui skirti 25 renginiai; 

• suorganizuoti 25 edukaciniai renginiai vaikams ir bendruomenei; 

•  renginiuose apsilankė 9876 žiūrovai, iš jų 1998 vaikai ir jaunimas; 

http://www.akademijoskc/


• kultūros centre veikė 18 mėgėjų meno kolektyvai, 6 būreliai, kurių veikloje dalyvavo                         

apie 92 įvairaus amžiaus bendruomenės narių. 

 

Įgyvendinant Savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros 

veiklos plėtra“ Akademijos kultūros centras dalyvauja įgyvendinant 03 tikslo „Gerinti kultūros 

paslaugų įvairovę ir kokybę“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų 

veiklą“ priemones: 

01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą. 

02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius 

bendruomenės poreikiams tenkinti. 

 

Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai: 

1. Sudarytos palankios sąlygos Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojams dalyvauti 

kultūriniame gyvenime – įvairių formų neprofesionalios kultūros kūriniams kurti, vartoti ir skleisti, 

aktyviai dalyvauti valstybinių, profesinių bei kalendorinių švenčių minėjime, pramoginiuose 

renginiuose. 

2. Bus sudarytos sąlygos propaguoti profesionaliojo ir mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas, 

siekiant jų vertybinį pagrindą puoselėti ir perteikti kūrybiškai, bus organizuoti įvairaus pobūdžio 

profesionaliojo meno renginiai, siekiant tenkinti bendruomenės narių profesionalaus meno poreikius 

ir padedant ugdytis meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius. 

3. Bus siekiama puoselėti etninę kultūrą bei vietos tradicijas, skatinti meninę raišką ir ugdyti 

meninį skonį, telkti įvairių žanrų meno mėgėjų kolektyvus taip suteikiant galimybę kiekvienam 

bendruomenės nariui pažinti savo gimtąjį kraštą, tradicijas, pažinti ir puoselėti mūsų tautos 

vertybines nuostatas. 

4. Bus išplėtota meno mėgėjų veikla – kolektyvai dalyvaus įvairiuose respublikiniuose, 

regioniniuose ir rajoniniuose konkursuose, šventėse, festivaliuose; Kėdainių rajono dainų šventėje 

„Kokia nuostabi, Lietuva esi!” ir 2018 m. atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio dainų ir šokių 

šventėje „Vardan tos...”, Kėdainių miesto šventėje, Agurkų šventėje. 

5. Bus sudarytos palankios sąlygos gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime – įvairių 

formų neprofesionalios kultūros kūriniams kurti, vartoti, skleisti, aktyviai dalyvauti valstybinių, 

profesinių bei kalendorinių švenčių minėjimuose, pramoginiuose renginiuose ir kt. veiklose. Bus 

plėtojami Akademijos kultūros centro bendradarbiavimo ryšiai tarp veikiančių Dotnuvos ir 

Gudžiūnų seniūnijoje visuomeninių organizacijų, įstaigų, įmonių, ūkininkų. 

6. Bus sudarytos palankios sąlygos vaikams ir jaunimui dalyvauti kultūriniame gyvenime. 

Bus organizuojami edukaciniai užsiėmimai, susitikimai su žymiais žmonėmis, akustiniai koncertai, 

jaunimo neformalūs susitikimai, kūrybinės akcijos. 

7. Bus suorganizuota ne mažiau 26 valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimų, 7 

profesionaliojo meno sklaidos renginiai, 25 renginiai vaikams ir jaunimui, 29 etnokultūriniai 

renginiai. 

8. Veiks ne mažiau 13, kurių veikloje dalyvaus ne mažiau  120 dalyvių mėgėjų. Mėgėjų meno 

kolektyvai surengs ne  30 mažiau koncertų, vyks kultūriniai mainai. 

 

SUSIJĘ ĮSTATYMAI 

Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos 

kaitos gairės, Regionų kultūros plėtros 2011–2020 m. programa, Lietuvos Respublikos kultūros 

centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros pagrindų globos įstatymas. 

 

Veiklų planas pateikiamas priede. 
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2018-ųjų 

metų 

asignavimai, 

Eur 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadinimas 

Planas 

R
ei

k
šm

ė
 

Kultūros veiklos plėtra       

03 Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę     

03 01 Užtikrinti efektyvią kultūros centro veiklą     

03 01 01 Organizuoti ir 

užtikrinti kultūros 

centro ir jo skyrių 

veiklą  

1 Organizuoti ir užtikrinti kultūros 

centro darbuotojų darbą 
Direktorius 

SB 

ĮP 

158605 

1800 

Pareigybių skaičius (etatais) 13,5 

      2 Užtikrinti kultūros centro ir skyrių 

aplinkos aptarnavimą  

Direktorius, vyr. buhalteris, 

skyrių vadovai 

Aptarnavimo paslaugų  

Finansavimas (procentais) 
< 100 

      3 Kelti darbuotojų kvalifikaciją 
Direktorius 

Darbuotojų keliančių 

kvalifikaciją skaičius 
3 

03 01 02 Organizuoti 

valstybinių, profesinių 

švenčių, atmintinų 

dienų minėjimus, 

įvairius renginius 

bendruomenės 

poreikiams tenkinti  

 

1 Organizuoti valstybinių švenčių, 

atmintinų dienų minėjimus ir 

profesines šventes 

Kultūrinių veiklų 

koordinatoriai  ir 

organizatoriai, skyrių 

vadovai, meno vadovai 

SB 

 

12995 

 

Renginių skaičius Ne mažiau 26 

      2 

Propaguoti profesionalųjį meną 

Direktorius,  

skyrių vadovai, kultūrinių 

veiklų koordinatoriai  ir 

organizatoriai 

Renginių skaičius Ne mažiau 7 

      3 Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, 

telkti įvairių žanrų mėgėjų 

kolektyvus 

Meno vadovai, skyrių 

vadovai, choreografai 
Renginių skaičius Ne mažiau 30 

   4 

Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, 

vietos tradicijas 

Meno vadovai, skyrių 

vadovai, choreografai, 

Kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 

organizatoriai 

Renginių skaičius Ne mažiau 29 

   5 Organizuoti įvairius sociokultūrinius 

renginius bendruomenės poreikiams 

Kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 
Renginių skaičius Ne mažiau 45 



tenkinti organizatoriai, skyriaus 

vadovai, meno vadovai, 

choreografai 

   6 Organizuoti vaikų ir jaunimo 

užimtumą 

Kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 

organizatoriai, skyriaus 

vadovai, meno vadovai, 

choreografai 

Renginių skaičius Ne mažiau 25 

03 01 Iš viso uždaviniui 173400    

03 Iš viso tikslui 173400    

Iš viso programai 173400    

Iš viso programoms vykdyti 173400    

Iš jų:     

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS     

Savivaldybės biudžetas SB 171600    

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB     

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA     

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 1800    

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF     

Skolintos lėšos SK     

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP     

KITOS LĖŠOS     

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES     

Valstybės biudžeto lėšos VB     

Privačios – investuotojų lėšos PR     

Kiti finansavimo šaltiniai KT     
 

 



Akademijos kultūros centro 

2018 m. veiklos plano priedas 

 

Veiklų planas 

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas/ veiklos pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas 

Skirta lėšų 

(Eur) 

01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir jo skyrių veiklą 

1. Kelti darbuotojų kvalifikaciją Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 

160405 
2. Užtikrinti kultūros centro ir skyrių aplinkos aptarnavimą Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 

3. Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro darbuotojų 

darbą 

Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 

02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 

1 Organizuoti valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginius ir profesines šventes 

1.1. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Akcija „Vienybės 

ir atminimo žvakutės languose“ 

Akademijos kultūros centras Sausio 13 d.  

1.2 Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Tradicinis bėgimas 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

Akademijos kultūros centras ir 

Akademijos gimnazija 

Sausis 13 d.  

1.3. Akcija, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Gudžiūnų skyrius Sausio 13 d.  

1.4. Minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai Dotnuvos pagrindinė mokykla Sausio 12 d.  

1.5. Literatūriniai skaitymai vaikams, skirti A. Matučio ir M. 

Vainilaičio jubiliejams paminėti 

Dotnuvos biblioteka Sausio 16 d.  

1.6. 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventinis 

minėjimo koncertas „100-akart Ačiū Lietuva“ 

Akademijos kultūros centras Vasario 15 d. 550 

1.7. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dienos 

minėjimas 

Dotnuvos biblioteka Vasario 16 d.  

1.8. Paminklinės lentos, skirtos Gudžiūnų valsčiaus 

savanoriams, atidengimo šventė 

Gudžiūnų skyrius Vasario 16 d. 30 

1.9. Tradicinis krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti 

Miegėnų pagrindinės mokyklos 

sporto salė 

Vasario 17 d. 50 

1.10. Atkurtos Lietuvos šimtmečiui pastatyto kryžiaus 

šventinimas. Koncertas 

Paberžės kaimas Vasario 18 d. 20 

1.11. Paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Akademijos kultūros centras Kovo mėn.  



dienai paminėti 

1.12. Pilietinė akcija „100-as mezginių Lietuvai“, skirta 

atkurtos Lietuvos šimtmečiui 

Akademijos kultūros centras Kovo 5, 12, 19, 26 d. 30 

1.13. Popietė „Laisvės kaina“, skirta Adolfo Ramanausko-

Vanago metams 

Akademijos kultūros centras Kovo 7 d. 20 

1.14.  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas 

koncertas „Lietuva – šalis gimtoji“, Proto mūšis 

Akademijos kultūros centras Kovo 9 d. 100 

1.15. Popietė, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai 

paminėti 

Gudžiūnų skyrius Kovo 9 d.  

1.16. Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas Dotnuvos biblioteka Kovo 11 d.  

1.17. Teatro dienai skirtas minėjimas. Spektaklis „Angelai 

neverkia“ 

Dotnuvos skyrius Kovo 25 d 25 

1.18. Medicinos darbuotojų diena Akademijos ambulatorija Balandžio 27 d. 20 

1.19. Motinos dienai skirtas koncertas. Vaikų piešinių paroda Dotnuvos seniūnijos salė Gegužės 4 d. 50 

1.20. Motinos dienos šventė Gudžiūnų skyrius Gegužės 5 d. 200 

1.21. Motinos dienos paminėjimo koncertas Akademijos kultūros centras Gegužės 5 d. 80 

1.22. Tarptautinei šeimos dienai skirti renginiai Akademijos kultūros centras Gegužės mėn.  

1.23. Tarptautinei šeimos dienai skirtas teminis vakaras 

„Jaunos ir garbios šeimos“ 

Dotnuvos seniūnijos salė Gegužės mėn. 30 

1.24. Tarptautinė vaikų gynimo diena Akademijos kultūros centras Birželio 1 d. 1000 

1.25. Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Akademijos kultūros centras Birželio 14 d.  

1.26. Tarptautinė vaikų gynimo dienai paminėti skirta paroda Akademijos kultūros centras Birželio mėn.  

1.27. Lietuvos valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienos minėjimas ant Bakainių piliakalnio 

Akademijos kultūros centras Liepos 6 d. 60 

1.28. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Dotnuvos vienuolyno kiemas Liepos 6 d. 50 

1.29. Atminimo laužas Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dieną 

Gudžiūnų miestelio parkas Liepos 6 d.  

1.30. Žalgirio mūšio dienos paminėjimas Akademijos kultūros centras Liepos 15 d.  

1.31. Juodojo kaspino diena – Baltijos kelio diena Akademijos kultūros centras Rugpjūčio 23 d. 50 

1.32. Mokslo ir žinių diena Akademijos kultūros centras Rugsėjo 1 d. 50 

1.33. Mokslo ir žinių diena Dotnuvos pagrindinė mokykla Rugsėjo 1 d.  

1.34. Mokytojų dienos minėjimas Akademijos gimnazija Spalio mėn. 70 



1.35. Akcija „Uždekime žvakelę užmirštiems“ Paberžės kapinės Lapkričio 1 d.  

1.36. Tradicinė akcija „Uždekime žvakelę už mirusius“ Akademijos kultūros centras Lapkričio 2 d.  

Iš viso: 2485 

2. Propaguoti profesionalųjį meną  

2.1. Organizuoti profesionalaus meno sklaidos renginius Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  

2.2. Profesionalaus meno parodų organizavimas Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 70 

2.3. Išvykos į teatrus, muziejus, parodas, koncertus Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Kovo–gruodžio mėn.  

2.4. Organizuoti kamerinės, klasikinės muzikos koncertus, 

ansamblius 

Akademijos kultūros centras Balandžio–gruodžio mėn.  

2.5. Organizuoti susitikimus su įžymiais žmonėmis Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Balandžio–gruodžio mėn. 100 

30 

 

Iš viso: 200 

3. Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus 

3.1. Skatinti mėgėjų kūrybą ir meno grupių veiklą, puoselėti 

dainų ir liaudies šokių švenčių tradicijas 

Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  

3.2. Plėtoti kultūrinius mainus dalyvaujant rajono kultūros 

centrų organizuojamose renginiuose 

Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Sausio–gruodžio mėn. 100 

50 

100 

3.3. Mėgėjų meno kolektyvų koncertai seniūnijos 

bendruomenėse 

Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Sausio–gruodžio mėn. 200 

100 

200 

3.4. Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius 

 100 

100 

50 

3.5. Gudžiūnų seniūnijos kultūros ir meno diena Gudžiūnų skyrius Balandžio 5 d.  

3.6. Dotnuvos seniūnijos kultūros ir meno diena Akademijos kultūros skyrius Balandžio 17 d.  

3.7. Dalyvauti festivaliuose ir konkursuose  Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Balandžio–lapkričio mėn. 200 

3.8. Organizuoti mėgėjų kūrybos parodas Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius 

Kovo–gruodžio mėn. 50 

 



Dotnuvos skyrius 50 

3.9. Dalyvauti tradicinėse Kėdainių rajono Dainų ir šokių 

šventėje „Kokia nuostabi“, Kėdainių miesto, Agurkų 

šventėse, rajoniniuose renginiuose su meno saviveiklos 

kolektyvais, tautodailininkais 

Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Birželio–rugsėjo mėn. 140 

3.10. Organizuoti rajoninę vokalinių ansamblių šventę – 

konkursą „Dotnuvėlės tėkmėj–2017“ 

Akademijos kultūros centras Lapkričio mėn. 200 

Iš viso: 1640 

4. Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas 

4.1. 

 

Rinkti, saugoti ir tirti krašto etninį paveldą, fiksuoti 

gyvąją kalendorinių švenčių tradiciją 

Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  

4.2. 

 

Edukacinė popietė „Užgavėnių kaukių gamyba“ (1 

dalis) 

Miegėnų bendruomenės salė Sausio 26 d.  

4.3. Edukacinė popietė „Užgavėnių kaukių gamyba“ (2 

dalis) 

Miegėnų bendruomenės salė Vasario 1 d.  

4.4. Edukacinė popietė „Užgavėnių kaukių gamyba“  Dotnuvos miestelio biblioteka Vasario 6 d.  

4.5. Užgavėnių šventė Akademijos kultūros centras Vasario 12 d. 15 

4.6. Užgavėnių šventė Miegėnų bendruomenės salė 

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius 

Vasario 13 d. 

 

15 

15 

15 

4.7. Organizuoti tautodailininkų kūrybos parodas Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Vasario–gruodžio mėn. 50 

4.8. Kaziuko mugė Gudžiūnų skyrius Kovo 2 d.  

4.9. Pavasarinė tradicinių amatų mugė Akademijos kultūros centras Kovo 18 d.  

4.10. Renginys, skirtas Tarptautinei teatro dienai pažymėti Gudžiūnų skyrius Kovo mėn. 20 

4.11. Teatro ir poezijos šventė. Spektaklio premjera. A. 

Kotliar „Angelai neverkia“ 

Dotnuvos skyrius  Kovo  mėn. 55 

4.12. Literatūrinis susitikimas su Kėdainių krašto literatais Akademijos kultūros centras Kovo–birželio mėn. 50 

4.13. Edukacinė popietė. Velykinių dekoracijų gamyba Dotnuvos pagrindinė mokykla Kovo mėn.  

4.14. Edukacinė popietė „Margučių raštai“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Kovo mėn. 50 

4.15. Tėvo Stanislovo 100-ųjų metinių minėjimo renginys Akademijos kultūros centras Balandžio mėn. 250 

4.16. Mažosios Velykėlės Akademijos kultūros centras Balandžio mėn.  



4.17. Atvelykio popietė vaikams Akademijos kultūros centras Balandžio mėn.  

4.18. Sekminės Paberžėje Paberžės kaimas Birželio mėn.  

4.19. Joninių šventė Akademijos miestelis Birželio 22 d. 1100 

4.20. Joninių šventė Miegėnų kaimas Birželio 22 d. 250 

4.21. Tėvo Stanislovo 13-ųjų mirties metinių paminėjimas Dotnuvos vienuolynas Birželio 23 d. 100 

4.22. Šokių grupių „Ainiai“ ir „Austėja“ palydėtuvės į 

Šimtmečio dainų šventę „Vardan tos...“ 

Akademijos kultūros centras Birželio mėn.  

4.23. Oninių šventė Gudžiūnų skyrius Liepos 27 d. 450 

4.24. Žolinės šventė Dotnuvos parkas Rugpjūčio 13 d.  200 

4.25. Žolinės šventė Vikaičių kaimas Rugpjūčio 15 d. 150 

4.26. Paroda „Akimirkos laike sustojusios“, skirta paminėti 

Tėvo Stanislovo-Algirdo Mykolo Dobrovolskio 100-

ąsias metines 

Miegėnų bendruomenės salė Rugsėjo 1-30 d. 80 

4.27. Tėvo Stanislovo 100-ųjų gimimo metinių minėjimas Dotnuvos bažnyčia Rugsėjo 22-27 d.  1000 

4.28. Literatūriniai-muzikiniai skaitymai „Tebūna Tau ramu ir 

gera“, skirta paminėti Tėvo Stanislovo – Algirdo 

Mykolo Dobrovolskio 100-ąsias metines 

Miegėnų bendruomenės salė Rugsėjo 29 d. 150 

4.29. Rudens gėrybių paroda Dotnuvos vienuolynas Rugsėjo mėn.  

4.30. Folkloro šventė „Sveiki gyvi sveteliai“, skirta 

Akademijos miestelio gimtadieniui paminėti 

Akademijos kultūros centras Spalio–lapkričio mėn.  200 

4.31. Tarprajoninis teatrų festivalis Akademijos kultrūos centras Spalio mėn.  135 

4.32. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Spalio mėn. 100 

50 

4.33. Advento vakaras Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.   

4.34. Tradicinė edukacinė valanda „Nusipinkime adventui 

vainiką“ 

Akademijos kultūros centras 

 

Gruodžio mėn.   

4.35. Padėkos vakaras Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn. 400 

4.36. Tradicinė Kalėdinių puokščių paroda Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn. 50 

4.37. Eglutės įžiebimo šventė Dotnuvos miestelis Gruodžio mėn. 100 

4.38. Advento vakaras Dotnuvos seniūnijos salė Gruodžio mėn.  

4.39. Advento giesmių vakaras Vikaičių bendruomenės namų salė Gruodžio mėn.  

4.40. Advento vakaras „Laiko ir būties ratu“ Gudžiūnų seniūnijos salė Gruodžio mėn.  



4.41. Naujametinis vakaras Dotnuvos pagrindinė mokykla Gruodžio mėn. 100 

Iš viso: 5150 

5. Organizuoti įvairius sociokultūrinius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 

5.1. Senjorų klubo vakarai, susitikimai, išvykos ir kt. Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  

5.2. Moterų būrelio kūrybinės raiškos popietės, renginiai, 

susitikimai, edukacija 

Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  30 

5.3. Pažintinės ekskursijos turistams Dotnuvos bažnyčioje ir 

Vienuolyne 

Dotnuvos bažnyčia ir vienuolynas Sausio–gruodžio mėn.  

5.4. Kino vakarai Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  

5.5. Truskavos kultūros centro meno mėgėjų studijos 

„Mincelis“ spektaklis E. Untulio dramiška komedija 

„Laimės kalvis“ 

Dotnuvos pagrindinė mokykla Vasario 11 d.  

5.6. Edukacinė popietė „Pavasarinės dekoracijos interjere“ Dotnuvos miestelio biblioteka Vasario 27 d.  

5.7. Kovo 8-osios akcija moterims „Žvaigždėtos dovanos“ Akademijos kultūros centras Kovo 8 d.  

5.8. Kovo 8-osios popietė Miegėnų bendruomenės salė Kovo 8 d.  

5.9. Edukaciniai užsiėmimai, skirti tautiniui kostiumui  Miegėnų bendruomenės salė Kovo–lapkričio mėn.  

5.10. Popietė „Laisvalaikio skrynelė“ Gudžiūnų skyrius Balandžio  mėn.  

5.11. Popietė skirta tarptautinei vaikiškos knygos dienai 

paminėti 

Dotnuvos miestelio biblioteka Balandžio  mėn.  

5.12. Akademijos miestelio sodiečių „Proto mūšis“ Akademijos kultūros centras Balandžio–spalio mėn. 30 

5.13. Tarptautinė šeimos diena – šeimų šventė Gudžiūnų skyrius Gegužės mėn.  

5.14. Popietė su Dotnuvos slaugos namų gyventojais Dotnuvos biblioteka Gegužės mėn.  

5.15. Rajoninė bendruomenių šventė-sąskrydis Gudžiūnų miestelio parkas Gegužės 30 d.  

5.16. Gudžiūnų seniūnijos bendruomenių tinklinio turnyras Prie Gudžiūnų tvenkinio Liepos  mėn. 30 

5.17. Dotnuvos seniūnijos bendruomenių šventė 

„Vidurvasario fiesta“ 

Beržų kaimas Liepos mėn. 300 

5.18. Prie Balto stalo susėdę. Poezijos ir muzikos šventė 

Akademijos dvaro saloje 

Akademijos miestelis Liepos–rugpjūčio mėn. 300 

5.19. Žuvies šventė Alksnėnų bendruomenė 

Akademijos kultūros centras 

Liepos–rugpjūčio mėn. 200 

5.20. Romansų vakaras senjorams Akademijos kultūros centras Rugpjūčio–rugsėjo mėn.  

5.21. Parapijos atnaujinimo diena Dotnuvos vienuolynas Rugpjūčio mėn. 20 



5.22. Tarptautinei jaunimo dienai skirtas vakaras „Mūsų 

kūryba Dotnuvai” 

Dotnuvos vienuolynas Rugpjūčio mėn.  

5.23. Rudens gėrybių paroda Dotnuvos biblioteka  Rugsėjo mėn.  

5.24. Edukacinė popietė „Eksterjeras ir interjeras“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Rugsėjo mėn.  

5.25. Tradicinė Dotnuvos seniūnijos bendruomenių suėjimas 

„Rudens gausa“ 

Akademijos kultūros centras Rugsėjo–spalio mėn. 300 

5.26. Mokytojo diena Dotnuvos pagrindinė mokykla Spalio mėn.  

5.27. Edukacinė popietė „Siuvimo paslaptys“ Dotnuvos miestelio biblioteka Spalio mėn.  

5.28. Koncertas, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių 

dienai 

Miegėnų bendruomenės salė Spalio 5 d. 50 

5.29. Muzikinis skaitymų vakaras „Po žvaigždėjančiu 

dangum“ 

Akademijos kultūros centras Spalio mėn. 50 

5.30. Gudžiūnų seniūnijos bendruomenių šventė Gudžiūnų skyrius Lapkričio mėn.  

5.31. Šv. Martynas. Paskutinė rudens šventė. Mėgėjų 

fotografijų paroda  

Dotnuvos pagrindinė mokykla Lapkričio mėn. 20 

5.32. Gerumo akcija, skirta Tarptautinei neįgaliųjų dienai 

paminėti 

Akademijos kultūros centras Gruodžio 2 d. 50 

Iš viso: 1380 

6. Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui 

6.1. Vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų parodos Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  

6.2. Pramoginiai renginiai vaikams ir jaunimui Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 200 

6.3. Edukaciniai seminarai Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 50 

6.4. Akustiniai vakarai jaunimui Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 100 

6.5. Jaunimo neformalūs susitikimai (nuomonių vakarai) Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 30 

6.6. Susitikimai su buvusiais sodiečiais studentais, 

menininkais 

Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 50 

6.7. Lietuvių liaudies šokio pagrindų mokymai vaikams Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  

6.8. Dalinamės gerąja patirtimi. Susitikimas su žymiais 

mokslo žmonėmis 

Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 100 

6.9. Edukaciniai užsiėmimai „Senieji lietuvių liaudies 

papročiai ir tradicijos šiandien“ 

Gudžiūnų skyrius Sausio–gruodžio mėn. 50 

6.10. Vaikų teatro grupės spektaklis „Metų ratas“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Sausio 31 d.  



6.11. Edukacinė valanda vaikams „Poezijos spektaklio 

ypatumai“ 

Dotnuvos pagrindinė mokykla Kovo mėn.  

6.12. Atvelykio popietė  vaikams  Dotnuvos biblioteka Balandžio 4 d.  

6.13. Atvelykio šventė Miegėnų bendruomenės salė Balandžio 6 d.  

6.14.  Šiuolaikinio šokio grupės „Carpe Diem“ šokių šventė Akademijos kultūros centras Balandžio–gegužės   mėn. 70 

6.15. Vaikų ir jaunimo „X faktorius-mano talentas yra...“ Akademijos kultūros centras Birželio mėn.  

6.16. Šokis-mano hobis Miegėnų bendruomenės salė Birželio–rugpjūčio mėn.  50 

6.17. Žygis dviračiais vaikams ir jaunimui „Čia prasideda 

tavo namai“ 

Šlapaberžės kaimas Birželio–rugpjūčio mėn. 300 

6.18. Popietė „Vasarai baigiantis“ Prie Miegėnų tvenkinio Rugpjūčio mėn. 80 

6.19. Edukacinė popietė „Rudens dekoracijos kieme ir 

namuose“ 

Dotnuvos biblioteka Rugsėjo mėn. 10 

6.20. Rudens gėrybių paroda Gudžiūnų skyrius Spalio mėn.  

6.21. Literatūriniai žaidimai. Mažasis literatūrinis proto 

mūšis, skirtas lietuvių kalbos metams pažymėti 

Akademijos kultūros centras Spalio–lapkričio mėn. 30 

6.22. Kalėdiniai edukaciniai užsiėmimai  Akademijos kultūros centras Lapkričio–gruodžio mėn. 40 

6.23. Pyragų šventė Akademijos kultūros centras Lapkričio mėn. 30 

6.24. Pramoginis vakaras palydint senuosius metus Akademijos kultūros centras  Gruodžio 28 d.  800 

6.25. Kalėdiniai renginiai Gudžiūnų skyrius Gudžiūnų skyrius 150 

6.26. Vakaras „Tarp Kalėdų ir Naujųjų“ Gudžiūnų skyrius Gudžiūnų skyrius  

6.27. Edukacinė popietė „Kalėdų puokštės ir vainikai“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Gruodžio mėn.   

Iš viso: 2140 

Iš viso priemonei: 12995 

Iš viso programai: 173400 

 

_____________________________________ 

 


