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AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO 2020 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 centras, įgyvendindamas Savivaldybės strateginio veiklos plano 

programą, realizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas 

savivaldybių funkcijas.  

Akademijos kultūros centro 2020 metų veiklos planas (toliau – Metinis planas) skirtas 

įgyvendinti nuostatuose nurodytas funkcijas.  

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. 

Kultūros centro metinis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Viešojo administravimo ir kitais įstatymais.  

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. 

 2019 m. gruodžio 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-270 patvirtintas Kėdainių 

rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis planas. 

Savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio 

planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų (toliau 

– Plėtros planas) tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus 

Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.  

Savivaldybės 2020–2022 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 

procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu. 

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus 

gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos 

stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. 

2020 m. vasario 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Savivaldybės 

2020 m. biudžetas. 



Kultūros centro 2020 m. veiklos planas (toliau – Metinis planas) – Savivaldybės 2020–2022 

m. strateginio veiklos plano programų ar jų dalių (tikslų ir uždavinių, atskirų priemonių), už kurias 

atsakingas kultūros centras, įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant 

į Savivaldybės 2020 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. 

 

Kultūros centras vykdydamas jam pavestas funkcijas dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės 

veiklos prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos programas. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, 

sporto 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 2020 metų veiklos 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 centre ir skyriuose 2019 m. dirbo 18 darbuotojų, iš jų 13 kultūros ir 

meno. Kultūros centro bendras etatų skaičius – 13,5, iš jų: Akademijos kultūros centre – 10 etatų (iš 

jų kultūros ir meno – 7 etato), Dotnuvos skyriuje – 1 etatas (kultūros ir meno), Gudžiūnų skyriuje – 

2,5 etato (kultūros ir meno). 

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. Akademijos 

kultūros centras sudaro sąlygas krašto gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, aktyviai dalyvauti 

kultūriniame gyvenime.  

2019 metais centre sudarytos palankios sąlygos Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojams 

dalyvauti kultūriniame gyvenime.  

2019 metais kultūros centras vadovavosi pagrindiniais veiklos principais – profesionalumas, 

teikiamų paslaugų kokybė bei įvairovė, bendravimas ir bendradarbiavimas, saugios socialinės 

aplinkos kūrimas. Kultūros centras siekė išsaugoti ir puoselėti šio krašto kultūros tapatumą, skatinant 

atvirumą ir sklaidą. Per šiuos metus suorganizuota daugiau kaip 200 įvairaus žanro renginių. 

Renginiuose apsilankė apie 222870 žiūrovų. Didelis dėmesys skirtas tautinės ir pilietinės savimonės 



ugdymui bei etninės kultūros identiteto išsaugojimui. Šiam tikslui įgyvendinti sukurta ir įgyvendinta 

daugiau kaip 60 iniciatyvų (įvairūs renginiai, susitikimai, šventės ir kt.). Tradiciškai vyko Joninių, 

Rasų-šienpjovių šventės, Oninės, Žolinės, Advento, kalėdiniai ir kt. renginiai. Įgyvendintas Kultūros 

tarybos ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuotas projektas „Sekminės Paberžėje“, 

subūręs net 350 dalyvių ne tik iš Lietuvos, tačiau ir iš kaimyninės Latvijos. Šventėje iš 1000 kiaušinių 

buvo iškepta rekordinė Sekminių šventės kiaušinienė. 

Siekiant tenkinti bendruomenės narių profesionaliojo meno poreikius ir padedant ugdyti 

meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius, suorganizuota 20 įvairaus pobūdžio profesionaliojo meno 

renginių (centre ir išvykose). Eksponuota 9 profesionalių menininkų parodos. Miestelio gyventojai 

turi galimybe centre matyti kino filmus. Centro salėje 2019 metais kino filmuose apsilankė apie 700 

kino filmų žiūrovų. 

Centre ir skyriuose 2019 metais veikė daugiau kaip 20 mėgėjų meno kolektyvų, kuriuos lankė 

apie 200 dalyvių. Kolektyvai surengė 83 koncertus (rajone, išvykose Lietuvoje bei savo kultūros 

centre ar skyriuose). 12 kartų vykta į respublikinius ir regioninius konkursus. Folkloro ansamblis 

„Seklyčia“ sėkmingai pasirodė respublikinėje istorinės dainos konkurse „Aušta aušrelė“ – laimėtas 

laureato diplomas, muzikuojančių šeimų festivalyje-konkurse „Gaidų pynė“ laimėta 3 vieta, konkurse 

„Grįžulai“ – 2 vieta. Merginų liaudiškų šokių grupė „Austėja“ sėkmingai pasirodė regioniniame ir 

respublikiniame liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Aguonėlė“, kaimų ir miestelių 

kategorijoje laimėjo 2-ąsias vietas. Folkloro meno kolektyvai savo koncertines programos pristatė 16 

kartų rajone bei Lietuvoje. 

Konkursinę programą Akademijos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Dotnuvėlė“ 

bei vyrų vokalinis ansamblis „Jovaras“ pristatė respublikiniame ansamblių konkurse „Kur aukštas 

klevas“ Linkuvoje, respublikinėje ansamblių šventėje „Nemunėlio vingiai“ Prienuose. Akademijos 

kultūros centro moterų ansamblis „Vija“ kartu su vokaline instrumentine grupe, Gudžiūnų skyriaus 

vokalinė-instrumentinė grupė kartu su to paties skyriaus vokaliniu ansamblių savo koncertinę 

programą pristatė centro organizuotame respublikiniame festivalyje „Ko taip troško širdis“. Mėgėjų 

meno kolektyvai aktyviai kviečiami į rajone, seniūnijoje bendruomenių organizuojamus renginius, 

šventes. Antrus metus centre savo veiklą vykdo jaunimo instrumentinė grupė. Du kartu per savaitę 

miestelėnai renkasi į Linijinių šokių repeticijas. 2019 metų pabaigoje centre susibūrė šokių klubas 

„Šokio DNR“, kur kviečiame savo kraštiečius išmokti šokti įvairių šokių. 

Mėgėjų meno kolektyvai savo programą pristatė ir užsienyje – Zomerdos miesto (Vokietija) 

šventėje (merginų laiudiškų šokių grupė „Austėja“ ir folkloro ansamblis „Seklyčia, šiuolaikinio šokio 

grupė „Carpie Diem“ tarptautiniame šokio konkurse „Baltic Amber Jūrmala 2019“ pelnė II laipsnio 

diplomą).  

Aktyviai organizuotos sociokultūrinės veiklos: organizuoti pramoginiai renginiai, susitikimai, 

paskaitos, pristatymai. Suorganizuota apie 100 renginių, skirtų įvairiems bendruomenės poreikiams 

tenkinti. 20 kartų gyventojai lankėsi įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, kur turėjo galimybę 

mokytis tradicinių amatų, meno terapijos susitikimuose mokėsi kurti ir bendrauti, edukacinėse 

ekskursijose patyrė pažinimo džiaugsmą. Centre pradėtas organizuoti naujas renginių ciklas 

„Sugrįžimai“. Į susitikimus kviesti anksčiau mūsų miestelyje gyvenę, kūrę kraštiečiai. Kas mėnesį 

centre bei skyriuose gyventojai gali matyti parodas. Kultūros centre eksponuota 15 parodų, 9 parodos 

profesionalių menininkų, 6 parodas pristatė tautodailininkai, mėgėjai. Kultūros centre antrus metus 

vyko respublikinis teatrų festivalis „Sveiki gyvi“. Kartu su rajono savivaldybe organizuota atranka į 

X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūrą-šventę „Šimtakojis“ rajoninis turas. 

Akademijos kultūros centre buriasi ir spektaklius kuria Dotnuvos seniūnijos Vainotiškių 

kaimo teatras. Veikia savanorių būrelis, kurio nariai aktyvūs renginių pagalbininkai ar organizatoriai. 

Jau antrus metus centre organizuotas Padėkos vakarą. Renginio metu padėkota kultūrą 

palaikiusiems, rėmusiems verslininkams, ūkininkams, visuomenininkams. Renginio programoje 

kasmet dalyvauja profesionaliojo meno atlikėjai. Šis renginys kasmet sulaukia vis didesnio 

visuomenės susidomėjimo ir palankaus vertinimo.  

Metų eigoje buvo sudarytos palankios sąlygos vaikams ir jaunimui dalyvauti kultūriniame 

gyvenime. Organizuoti etniniai renginiai, edukaciniai užsiėmimai, susitikimai su žymiais žmonėmis, 



akustiniai koncertai, jaunimo neformalūs susitikimai, kūrybinės akcijos. Iš viso Dotnuvos ir 

Gudžiūnų seniūnijų vaikams ir jaunimui suorganizuoti 43 renginiai, iš viso veiklose dalyvavo 4200 

vaikų ir jaunimo.   

2019 m. Dotnuvos skyriuje suorganizuoti 47 renginiai, iš viso per metus renginiuose apsilankė 

per 2050 žiūrovų, iš kurių 1300 vaikai ir jaunimas. Dotnuvos skyriaus suaugusiųjų teatro grupė, 

parengė 9 pasirodymus (spektaklius) Kėdainių rajono kultūros įstaigose ir bendruomenėse. Skyriaus 

iniciatyva sutvarkyta ir atidaryta Dotnuvos vienuolyno biblioteka.  

Gudžiūnų skyriuje 2019 m. suorganizuoti 57 renginiai. Renginių lankytojų skaičius 2855, iš 

jų 1213 vaikų ir jaunimo. Skyriuje organizuoti didieji renginiai: tradicinė Joninių šventė Miegėnų 

kaime, Oninės, tradicinė Gudžiūnų miestelio šventė – gimtadienis, Žolinių šventė, tradiciniai 

Advento vakarai Miegėnų kaime ir Gudžiūnų miestelyje. Kartu su Akademijos kultūros centru 

surengta tradicinė Sekminių šventė Paberžėje. Gudžiūnų skyriuje veiklą vykdo 5 mėgėjų meno 

kolektyvai, kuriuose dalyvavo 30 dalyvių. Miegėnų kaimo žmonės repetuoja savo kaimo asociacijos 

namuose, Gudžiūnų kolektyvas – Gudžiūnų skyriaus patalpose. Surengti 14 mėgėjų meno kolektyvų 

koncertai: 6 vietoje, 5 Kėdainių rajone, 3 išvykos šalies rajonuose.  

2019 m. parengti septyni, o įgyvendinti 3 projektai. Du vaikų vasaros stovyklos projektai 

finansuoti Kėdainių rajono savivaldybės („Senolių išminties lobiai – 4“, „Vasara zigzagais“). 

Įgyvendintas Kultūros tarybos ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuotas projektas 

„Sekminės Paberžėje“. 2019 metų pabaigoje gautas Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl dalinio 

finansavimo Akademijos kultūros centro parengtam projektui „Sekminės Paberžėje“ 2020 metams. 

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. 

Kultūros centre 2019 m. veikė 23 mėgėjų meno kolektyvas, iš jų – 5 kolektyvai Gudžiūnų 

skyriuje, 4 kolektyvai – Dotnuvos skyriuje, 9 vaikų ir jaunimo. Mėgėjų meno veikloje dalyvauja 192 

nariai, dar 27 nariai lanko centro ir skyrių būrelius, klubus. Trijuose būreliuose ar klubuose 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.  

 

Įgyvendinant Savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros 

veiklos plėtra“ Akademijos kultūros centras dalyvauja įgyvendinant 03 tikslo „Sudaryti sąlygas 

krašto bendruomenei dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje“ 01 uždavinio „Užtikrinti 

efektyvią rajono kultūros centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos sklaidą“ 

priemones: 

01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą. 

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

bendruomenės poreikiams tenkinti. 

 

Vertinimo kriterijai: 

- Kultūros centrų organizuojamų veiklų lankytojų skaičius. 

- Kultūros centrų organizuojamų veiklų skaičius / kultūrinių mainų skaičius. 

 

 

 

Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai: 



1. Bus organizuojama ir užtikrinama Akademijos kultūros bei Dotnuvos ir Gudžiūnų skyrių 

veikla. Sudarytos palankios sąlygos Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojams dalyvauti 

kultūriniame gyvenime. Bus suorganizuota ne mažiau kaip 150 renginių. 

2. Siekiant išsaugoti istorinę atmintį, valstybei svarbių datų prasmę, profesijų reikšmingumą, 

bus suorganizuota ne mažiau 20 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginių. 

3. Siekiant tenkinti bendruomenės narių profesionalaus meno poreikius ir padedant ugdytis 

meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius, bus suorganizuota ne mažiau 20 įvairaus pobūdžio 

profesionaliojo meno sklaidos renginių. 

4. Bus siekiama aktyvinti mėgėjų meno kolektyvų veiklą. Kolektyvai dalyvaus įvairiuose 

respublikiniuose, regioniniuose ir rajoniniuose konkursuose, šventėse, festivaliuose. Kultūros centre 

ir skyriuose veiks ne mažiau 16 kolektyvų, kurių veikloje dalyvaus ne mažiau 110 dalyvių mėgėjų. 

Mėgėjų meno kolektyvai surengs ne mažiau kaip 40 koncertų, vyks kultūriniai mainai. 

5. Siekiant užtikrinti galimybę visiems Dotnuvos bei Gudžiūnų seniūnijų gyventojams giliau 

pažinti etninę kultūrą, jos reikšmių įvairovę, išlaikant tautinį tapatumą bei puoselėjant krašto 

tradicijas, bus suorganizuota ne mažiau 20 etnokultūrinių renginių. 

6. 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. Renginiuose apsilankys ne mažiau 

kaip 13000 žmonių.  

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

Užtikrinant vaikų ir jaunimo užimtumą, bus suorganizuota ne mažiau 15 renginių – edukaciniai 

užsiėmimai, susitikimai su žymiais žmonėmis, akustiniai koncertai, jaunimo neformalūs susitikimai, 

kūrybinės akcijos.  

 

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 kultūros pagrindų globos įstatymas. 

 

Veiklų planas pateikiamas priede (pridedama). 
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2020-ųjų 

metų 

asignavimai, 

Eur 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadinimas 

Planas 

R
ei

k
šm

ė
 

Kultūros veiklos plėtra       

03 Sudaryti sąlygas krašto bendruomenei dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje     

03 01 Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos sklaidą     

03 

  
  

01 

  
  

01 

  
  

Organizuoti ir 

užtikrinti 

kultūros centro 

ir jo skyrių 

veiklą  

1 
Organizuoti ir užtikrinti kultūros 

centro darbuotojų darbą 
Direktorius 

SB 

ĮP 

178500 

6100 

Pareigybių skaičius (etatais) 13,5 

2 
Užtikrinti kultūros centro ir skyrių 

aplinkos aptarnavimą  

Direktorius, vyr. 

buhalteris, skyrių 

vadovai 

Kultūros centro 

organizuojamų veiklų 

lankytojų skaičius 

13000 

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  14100  

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius/kultūrinių mainų 

skaičius 

 20/0 

      

2 Propaguoti profesionalųjį meną 

Direktorius,  

skyrių vadovai, 

kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 

organizatoriai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius/kultūrinių mainų 

skaičius 

20/0 

   

3 

Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, 

telkti įvairių žanrų mėgėjų 

kolektyvus 

Meno vadovai, skyrių 

vadovai, choreografai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius/kultūrinių mainų 

skaičius 

40/5 

   

4 
Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, 

vietos tradicijas 

Meno vadovai, skyrių 

vadovai, choreografai, 

Kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 

organizatoriai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius/kultūrinių mainų 

skaičius 

 20/4 



   

5 

Organizuoti įvairius 

sociokultūrinius renginius 

bendruomenės poreikiams tenkinti 

Kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 

organizatoriai, skyriaus 

vadovai, meno vadovai, 

choreografai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius/kultūrinių mainų 

skaičius 

50/5 

   

6 
Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir 

jaunimo užimtumui 

Kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 

organizatoriai, skyriaus 

vadovai, meno vadovai, 

choreografai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius/kultūrinių mainų 

skaičius 

15/0 

03 01 Iš viso uždaviniui 
198700      

03 Iš viso tikslui 
198700      

Iš viso programai 198700  
    

Iš viso programoms vykdyti 198700  
  

Iš jų: 
  

  

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS  198700   

Savivaldybės biudžetas SB 192600    

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB     

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA     

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 6100   

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 

2020 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. Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro darbuotojų darbą Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 

184600 2. Užtikrinti kultūros centro ir skyrių aplinkos aptarnavimą Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 

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

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

1. Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus ir profesines šventes 

1.1. Laisvės gynėjų dienai paminėti skirti atminimo laužai Akademijos kultūros centras Sausio mėn. 80 

1.2. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius 

Vasario mėn.  400 

0 

0 

1.3.  Nepriklausomybės dienos paminėjimas Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius  

Kovo mėn. 300 

100 

1.4. Renginiai, akcijos Moters dienai paminėti Akademijos kultūros centras  Kovo mėn. 0 

1.5. Teatro dienos minėjimo renginiai Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Kovo mėn. 400 

0 

1.6. Medicinos darbuotojų dienos paminėjimas Akademijos kultūros centras Balandžio mėn. 50 

1.7. Motinos dienai skirti renginiai, akcijos  Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius  

Gegužės mėn. 100 

100 

1.8. Šeimos dienai paminėti skirti renginiai, akcijos Akademijos kultūros centras  

Dotnuvos skyrius  

Gegužės mėn. 200 

0 

1.9. Renginiai skirti Vaikų gynimo ir Tėvo dienai paminėti Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius  

Birželio mėn. 1000 

100 

1.10. Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Akademijos kultūros centras Birželio mėn. 0 

1.11. Lietuvos valstybės dienos minėjimas Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Liepos mėn. 50 

150 

1.12. Juodojo kaspino diena – Baltijos kelio diena Akademijos kultūros centras Rugpjūčio mėn. 50 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas/ veiklos pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas 

Skirta lėšų 

(Eur) 

1.13. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti skirti 

renginiai 

Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Spalio mėn. 100 

100 

100 

1.14. Vėlinės ir mirusiųjų pagerbimo akcijos, renginiai Akademijos kultūros centras Lapkričio mėn. 0 

1.15. Tautodailės metams skirti renginiai Akademijos kultūros centras Sausio-gruodžio mėn. 200 

1.16. Eugenijos Šimkūnaitės metams skirti renginiai Akademijos kultūros centras Sausio-gruodžio mėn. 150 

Iš viso: 3730 

2. Propaguoti profesionalųjį meną  

2.1. Organizuoti profesionalaus meno sklaidos renginius Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 500 

2.2. Profesionalaus meno parodų organizavimas Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 200 

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

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Kovo–gruodžio mėn. 0 

0 

0 

2.4. Organizuoti kamerinės, klasikinės muzikos koncertus Akademijos kultūros centras Balandžio–gruodžio 

mėn. 

200 

2.5. Organizuoti susitikimus su įžymiais žmonėmis Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Balandžio–gruodžio 

mėn. 

200 

60 

50 

Iš viso: 1210 

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. 200 

3.2. Plėtoti kultūrinius mainus dalyvaujant rajono kultūros centrų 

organizuojamose renginiuose 

Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Vasario–gruodžio mėn. 200 

100 

100 

3.3. Mėgėjų meno kolektyvų koncertai seniūnijos bendruomenėse Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Vasario–gruodžio mėn. 300 

0 

0 

3.4. Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose Kėdainių raj. sav.  200 

3.5. Dalyvavimas rajoniniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose 

festivaliuose ir konkursuose  

Akademijos kultūros centras Balandžio–lapkričio 

mėn. 

200 

Iš viso: 1300 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas/ veiklos pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas 

Skirta lėšų 

(Eur) 

4. Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas 

4.1. 

 

Etninės edukacijos veiklos Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Balandžio–gruodžio 

mėn. 

200 

60 

70 

4.2. 

 

Tautodailės ir mėgėjų kūrybos parodos Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Vasario–gruodžio mėn. 100 

30 

0 

4.3. Užgavėnių šventė Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Vasario mėn. 100 

0 

30 

4.4. Pavasarinė tradicinių amatų mugė Akademijos kultūros centras Kovo mėn. 30 

4.5. Atvelykio renginiai  Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Balandžio mėn. 50 

0 

0 

4.6. Sekminės Paberžėje Gudžiūnų skyrius Birželio mėn.   

4.7. Joninių šventė Akademijos kultūros centras Birželio mėn. 1000 

4.8. Joninių šventė Gudžiūnų skyrius Birželio mėn. 500 

4.9. Oninių šventė Gudžiūnų skyrius  Liepos mėn. 500 

4.10. Žolinės šventė Dotnuvos skyrius  Rugpjūčio mėn. 400 

4.11. Žolinės šventė Gudžiūnų skyrius Rugpjūčio mėn.  

4.12. Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“ Akademijos kultūros centras Rugsėjo mėn. 100 

4.13. Advento popietės ir vakarai Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Gruodžio mėn. 100  

100 

0 

Iš viso: 3370 

5. Organizuoti įvairius sociokultūrinius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 

5.1. Edukaciniai užsiėmimai Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Sausio–gruodžio mėn. 200  

0 

100 

5.2. Sodiečių kūrybinės raiškos popietės, renginiai, susitikimai Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 100 

5.3. Pramoginiai renginiai bendruomenėms (Alias, Bingo ir kt. 

vakarai) 

Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 100 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas/ veiklos pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas 

Skirta lėšų 

(Eur) 

5.4. Protmūšiai, skirti atmintinoms datoms paminėti Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 200 

5.5. Muzikiniai poezijos vakarai Akademijos kultūros centras Kovo–gruodžio mėn. 100 

5.6. Kalėdiniai renginiai. Padėkos vakarai. Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius  

Gudžiūnų skyrius  

Gruodžio mėn. 2000 

0 

200 

5.7. Sveikos gyvensenos popietės Akademijos kultūros centras Lapkričio mėn. 100 

Iš viso: 3100 

6. Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui 

6.1. Edukacinės veiklos vaikams ir jaunimui Akademijos kultūros centras  

Gudžiūnų skyrius  

Sausio–gruodžio mėn. 100 

50 

6.2. Jaunimo akcijos  Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 50 

6.3. Vaikų ir jaunimo kūrybos parodos Akademijos kultūros centras Kovo–gruodžio mėn. 50 

6.4. Savanorių iniciatyvos Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 60 

6.5. Protmūšiai, interaktyvūs žaidimai jaunimui Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 100 

6.6. Pažintinės išvykos, ekskursijos Akademijos kultūros centras Gegužės–rugsėjo mėn. 100 

6.7. Filmų peržiūrų vakarai jaunimui Akademijos kultūros centras Vasario–gruodžio mėn. 0 

6.8. Spektakliai ir koncertai, skirti vaikams ir jaunimui Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 100 

6.9. Vaikų Velykėlės Akademijos kultūros centras Balandžio mėn.  180 

6.10. Kūrybinių užsiėmimų vakarai Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 200 

6.11. Susitikimai su žymiais žmonėmis Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Kovo–gruodžio mėn.  300 

0 

6.12. Tarptautinės Jaunimo dienos paminėjimas Akademijos kultūros centras Rugpjūčio mėn.  100 

Iš viso: 1390 

Iš viso priemonei: 14100 

Iš viso programai: 198700 

 


