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AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS
2018-TŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Akademijos kultūros centras dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2018-2020 m. strateginio
veiklos plano 05 programos „Kultūros veiklos plėtra“ 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 paminėjimus, įvairius renginius
bendruomenės poreikiams tenkinti.
Kultūros centras atlieka Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų visų socialinių grupių bendruomenės
narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją, siekiant kuo didesnės gyventojų
įtraukties ir efektyvaus kultūros kūrimo seniūnijose, kultūros sklaidos. Tai įstaiga, kuri puoselėja krašto
tradicijas, tenkina gyventojų kultūrinius poreikius, skatina kūrybinę iniciatyvą, įprasmina laisvalaikį,
tęsia krašto tradicijas, teikia kultūros paslaugas, sudaro sąlygas visuomenei ir kiekvienam jos nariui
dalyvauti kultūros procesuose, pritraukia įvairaus amžiaus žmones į mėgėjų kūrybinę veiklą, užtikrina
profesionalaus meno sklaidą.
Pagrindiniai veiklos principai – profesionalumas, teikiamų paslaugų kokybė bei įvairovė,
bendravimas ir bendradarbiavimas, saugios socialinės aplinkos kūrimas. Kultūros centras siekia išsaugoti
ir puoselėti šio krašto kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą. Didelis dėmesys skiriamas centro
materialinės bazės stiprinimui, palankaus mikroklimato formavimui.
Programos įgyvendinimo rezultatai:
Sudarytos palankios sąlygos Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojams dalyvauti
kultūriniame gyvenime. Suorganizuota iš viso 244 įvairaus pobūdžio renginių, 10 renginių organizavo
kiti rengėjai. Renginiuose apsilankė apie 25640 žiūrovų. Centre ir skyriuose vyko 39 valstybinių švenčių
ir atmintinų dienų renginiai. Atsižvelgta į LRS sprendimus minėti Lietuvos istorijai svarbias asmenybes
ir reikšmingus įvykius. Pagrindiniai vykę renginiai, skirti Lietuvos valstybės 100-mečiui, Tėvo
Stanislovo 100-osioms gimimo metinėms, Adolfo Ramanausko-Vanago, Sąjūdžio metams paminėti.
Šimtmetis buvo minimas ištisus metus, organizuojant skirtingo turinio renginius, parodas, rengiant
akcijas ir skatinant iniciatyvas. Kultūros įstaigoje yra geros sąlygos kultūrinei veiklai vystyti.
Siekiant tenkinti bendruomenės narių profesionaliojo meno poreikius ir padedant ugdyti
meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius, suorganizuota 23 įvairaus pobūdžio profesionaliojo meno
renginių. Kultūros centre vyko 9 renginiai, suorganizuota 14 išvykų į teatrus ir koncertus. Organizuotos
išvykos į Kauno valstybinį muzikinį teatrą, Kauno dramos teatrą, J. Miltinio dramos teatrą, Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatrą, Dotnuvos skyriaus organizuota išvyka į baletą „Gulbių ežeras“
Kauno sporto halėje, nuolatos organizuojamos išvykos į Kėdainių kultūros centre organizuojamus
spektaklius ir koncertus. Akademijos kultūros centre suorganizuota 5 profesionaliojo meno parodos.
Organizuojant renginius, prioritetu laikyta etninės kultūros raiška ir sklaida – surengti 29 etninę
kultūrą puoselėjantys bei vietos tradicijas išlaikantys renginiai. Verta paminėti tradicinę Sekminių šventę
Paberžėje, Joninės, Oninių bei Žolinių šventes.

Dalyvauta tęsiant Dainų švenčių tradicijas, vykdyti kultūriniai mainai. Kultūros centro mėgėjų
meno kolektyvai dalyvavo rajoninėje dainų šventėje „Kokia nuostabi, Lietuva esi“. Keturi kultūros
centro mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“, Folkloro
ansamblis „Seklyčia“ buvo pakviestas dalyvauti tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba
kankliai“. Už gerus rezultatus Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis „Seklyčia“, jaunimo
liaudiškų šokių grupė „Ainiai”, merginų liaudiškų šokių grupė „Austėja” buvo įvertinti – kolektyvams
suteikta II kategorija. Merginų liaudiškų šokių grupė „Austėja” tarptautiniame folkloro festivalyje
Lobezo mieste (Lenkija) pelnė I vietą. Aktyviai dalyvauta įvairiuose respublikiniuose, regioniniuose ir
rajoniniuose konkursuose, šventėse, festivaliuose, vykdyti kultūriniai mainai. Dotnuvos skyriaus
suaugusiųjų teatro grupė atstovavo Kėdainių rajonui regioninėje teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“.
Šios grupės veiklos rezultatai buvo įvertinti – kolektyvui suteikta II kategorija. Moterų vokalinis
ansamblis „Dotnuvėlė“ Lietuvos suaugusiųjų vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Muzika kalba
tėčiui“ apdovanotas specialiu Radviliškio rajono mero prizu. Iš viso suorganizuota 78 mėgėjų meno
kolektyvų pasirodymai – 43 išvykose rajone ir 8 pasirodymai išvykose Lietuvoje. Surengta 16 mėgėjų
meno kūrybos parodų.
Aktyviai organizuotos sociokultūrinės veiklos: organizuoti pramoginiai renginiai, susitikimai,
paskaitos, pristatymai. Suorganizuota 87 kitų renginių bendruomenės poreikiams tenkinti. Siekiant
užtikrinti gyventojų užimtumą, saviraišką, suorganizuoti 44 edukaciniai užsiėmimai. Siekiant aktyvesnio
gyventojų įsitraukimo į kultūrinį gyvenimą, jo patrauklumo ir prieinamumo bei organizuojamų renginių
kokybės, aktyviai bendradarbiauta su Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų nevyriausybinėmis
organizacijomis, įstaigomis, įmonėmis, ūkininkais, pavieniais asmenimis. Kultūros centro veiklos
programa metų eigoje buvo papildyta. Rėmėjų lėšos, pajamos gautos už teikiamas kultūros centro
paslaugas leido didinti numatytų renginių skaičių ir gerinti jų kokybę.
Sudarytos palankios sąlygos vaikams ir jaunimui dalyvauti kultūriniame gyvenime. Organizuoti
edukaciniai užsiėmimai, susitikimai su žymiais žmonėmis, akustiniai koncertai, jaunimo neformalūs
susitikimai, kūrybinės akcijos. Iš viso Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų vaikams ir jaunimui suorganizuota
45 renginiai, iš viso veiklose sulaukta 7397 vaikų ir jaunimo.
Kultūros centre 2018 m. veikia 21 mėgėjų meno kolektyvas, iš jų – 3 kolektyvai Gudžiūnų
skyriuje, 4 kolektyvai – Dotnuvos skyriuje, 9 vaikų ir jaunimo. Mėgėjų meno veikloje dalyvauja 187
nariai, dar 57 nariai lanko centro ir skyrių būrelius, klubus. 5-iuose būreliuose sudarytos sąlygos
bendruomenės narių kūrybiniams, bendravimo, bendradarbiavimo ar sveikatinimo poreikiams tenkinti.
Daug dėmesio skirta ir Akademijos kultūros centro bei skyrių veiklos viešinimui. Apie renginius
skelbta vietos, o apie didesnius – ir respublikinėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. Seniūnijų
teritorijose kabinamos afišos, dalinamos skrajutės.
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