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AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

Akademijos kultūros centras (toliau – Kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

veikianti Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijose. Akademijos kultūros centras yra juridinis asmuo. 

Akademijos kultūros centras, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

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

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. 

2015 m. liepos 3 d. Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimu 

Nr. TS-168 patvirtintas strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos 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. 

2020 m. gruodžio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-287 patvirtintas Kėdainių 

rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis planas. 

Savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio 

planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2023 metų (toliau 

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

Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.  

Savivaldybės 2021–2023 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. 

2021 m. vasario 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-26 patvirtintas Savivaldybės 

2021 m. biudžetas. 

Kultūros centro 2021 m. veiklos planas – Savivaldybės 2021–2023 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 2021 

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 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 2021 metų veiklos planas skirtas įgyvendinti nuostatuose 

nurodytas funkcijas.  

Akademijos kultūros centro 2021 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos kultūros politikos nuostatais, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Kėdainių 

rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginiu veiklos planu ir skirtas įgyvendinti Akademijos 

kultūros centro nuostatuose nurodytas funkcijas. 

Akademijos kultūros centre ir skyriuose 2020 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). 

2020 m. Kultūros centre buvo sudarytos palankios sąlygos Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų 

gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime. Kultūros centras siekė išsaugoti ir puoselėti šio krašto 

kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą. 2020 m. kraštiečiams suorganizuota 169 renginiai 

centro ir skyrių erdvėse su žiūrovais. Koronaviruso pandemija privertė organizuoti tiesioginio 

kontakto neturinčias veiklas, jas teko perkelti į virtualią erdvę. Akademijos kultūros centras ir 

Gudžiūnų bei Dotnuvos skyriai organizuoti 42 virtualius renginius socialinių tinklų „Facebook“ ir 

„Youtube“ paskyrose (koncertai, spektakliai, seminarai, parodos, konkursai, šventės, edukaciniai 

užsiėmimai ir kt. veiklos), vyko 4 tiesioginės transliacijos. Akademijos kultūros centro pasiūlytus 

virtualius renginius peržiūrėjo 26 986 žiūrovai, tiesioginių transliacijų metu veiklose dalyvavo 221 

dalyvis. Renginiuose su žiūrovais dalyvavo daugiau kaip 12 000 žiūrovų (iš jų 2 904 vaikai ir 

jaunimas).  

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

suorganizuoti 24 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai bei 28 etninės kultūros, vietos 

tradicijas puoselėjantys renginiai. Įgyvendintos 62 kultūrinių veiklų iniciatyvos (susitikimai, šventės 

ir kitos veiklos), skirtos įvairiems bendruomenės poreikiams tenkinti. Iš jų – 41 vaikams ir jaunimui. 

Kultūros centre, skyriuose ar socialiniame tinkle buvo pristatytos 12 mėgėjų meno darbų parodos. 

2020 m. tradiciškai organizuota Joninių, Rasų-šienpjovių šventės, Oninės, Žolinės, Advento, 

kalėdiniai ir kiti renginiai, kurie vyko kultūros centre ar skyriuose su žiūrovais bei nuotoliniu būdu. 

30 kartų kraštiečiai turėjo galimybę dalyvauti įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose. 



 Kultūros centro viena pagrindinių veiklos sričių – profesionaliojo meno sklaida ir 

populiarinimas. 2020 m. krašto gyventojai turėjo galimybę 9 kartus matyti profesionaliojo meno 

spektaklius ar koncertus, aplankė devynias profesionalių menininkų parodas.  

2020 m. parengti ir įgyvendinti 6 projektai. Įgyvendinti projektai „Žolinės Paberžėje“, jaunimo 

gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2020“, vaikų vasaros stovykla „Vasara zigzagais 2“, 

vaikų vasaros stovyklos ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programa „Atrask save iš naujo“.  

Kultūros centre ir skyriuose 2020 m. savo veiklą vykdė 21 mėgėjų meno kolektyvas (iš jų 6 

kolektyvai vaikų ir jaunimo), kuriuos dalyvavo 172 dalyviai. Kolektyvai surengė 66 koncertus 

(rajone, išvykose Lietuvoje bei savo kultūros centre ar skyriuose), folkloro ansamblis „Seklyčia“ ir 

moterų vokalinis ansamblis „Vija“ dalyvavo trijuose respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose. 

2020 m. rugsėjo mėn. pabaigoje centre susibūrė vokalinė-instrumentinė grupė bei vokalinė-

instrumentinė liaudiškos muzikos grupė „Klevas“. 

Miestelio gyventojai turi galimybę centre matyti kino filmus. Centro salėje sulaukėme apie 

520 kino filmų žiūrovų. Kultūros centre bei skyriuose gyventojai galėjo lankyti parodas. Eksponuota 

21 paroda, iš jų 9 profesionalių menininkų darbai, 12 parodų pristatė mėgėjai. 

Centre veikia savanorių būrelis, kurio nariai padeda įgyvendinti įvairias renginių idėjas, 

organizuoja veiklas. Akademijos kultūros centre spektaklius kuria Dotnuvos seniūnijos Vainotiškių 

kaimo teatras.  

Gudžiūnų skyriuje 2020 m. suorganizuoti 48 renginiai. Renginių lankytojų skaičius 2 142, iš 

jų 1 114 vaikų ir jaunimo. Skyriuje organizuoti tradiciniai renginiai: Joninių šventė Miegėnų kaime, 

Oninės – tradicinė Gudžiūnų miestelio šventė. Įgyvendintas projektas „Augame su vasara“, parengtas 

pagal vaikų vasaros užimtumo programą. Gudžiūnų skyriuje veiklą vykdė 5 mėgėjų meno kolektyvai, 

kuriuose dalyvavo 32 dalyviai. Kolektyvai per metus surengė 27 koncertus skyriuje, Kėdainių rajone, 

šešis kartus vyko koncertuoti už rajono ribų.  

2020 m. Dotnuvos skyriuje suorganizuoti 46 renginiai. Iš viso per metus renginiuose lankėsi 

1 462 žiūrovai, iš kurių 290 vaikai ir jaunimas. Dotnuvos skyriaus suaugusių teatro grupė dalyvavo 

Panevėžio bendruomenių rūmų organizuotoje teatralizuotoje Užgavėnių šventėje. Vaikų teatro grupė 

paruošė vaikų lėlių teatro spektaklį ir pasirodė Dotnuvos pagrindinėje mokykloje. Suorganizuota 

tradicinė Žolinių šventė, Joninių vakaras. Parengta ir įgyvendinta vaikų vasaros stovyklos programa 

„Sveikuoliškų susitikimų karuselė“.  

Daug dėmesio skirta ir Kultūros centro bei skyrių veiklų viešinimui. Apie renginius skelbta 

vietos žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje. Sukurtas socialinio tinklo 

„Youtube“ Akademijos kultūros centro renginių kanalas. Seniūnijų teritorijose kabinamos afišos, 

informacija apie veiklas viešinama centro socialiniame tinkle „Facebook“, siunčiama elektroniniu 

paštu ir kitomis priemonėmis. 

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. Rėmėjų 

lėšos, pajamos gautos už teikiamas kultūros centro paslaugas leido didinti numatytų renginių skaičių 

ir gerinti jų kokybę. 

Įgyvendinant Savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros 

veiklos plėtra“, Akademijos kultūros centras dalyvauja 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. 



Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai: 

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

veikla. Užtikrintos sąlygos kultūros paslaugų teikimui Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojams. 

Siekiant ugdyti poreikį kultūrai, sugebėjimą ją vertinti bei stiprinti kūrybines kraštiečių galimybes, 

bus suorganizuota ne mažiau kaip 120 renginių. Renginiuose dalyvaus apie 6 000 žiūrovų. 

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

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

3. Bus tenkinami bendruomenės narių profesionalaus meno vartojimo poreikiai – 

suorganizuota ne mažiau kaip 6 profesionalaus meno įvairaus pobūdžio renginiai. 

4. Bus skatinama ir ugdoma meninė veikla, telkianti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus. 

Kultūros centre ir skyriuose veiks ne mažiau kaip 16 kolektyvų. Mėgėjų meno kolektyvai surengs ne 

mažiau kaip 30 koncertų, kolektyvai dalyvaus įvairiuose respublikiniuose, regioniniuose ir 

rajoniniuose konkursuose, šventėse, festivaliuose, renginiuose.  

5. Siekiant pažinti krašto etninę kultūrą, puoselėti tautinį palikimą ir etnines tradicijas, bus 

suorganizuota ne mažiau kaip 15 etnokultūrinių renginių. 

6. Siekiant skatinti ir užtikrinti bendrosios kultūros vartotojų ugdymą, laisvalaikio praleidimą, 

bus užtikrintas tradicinių ir naujų švenčių organizavimas, meninių žanrų įvairovės renginiuose 

skatinimas. Bus suorganizuota ne mažiau kaip 37 įvairūs sociokultūriniai renginiai bendruomenės 

poreikiams tenkinti. Bus inicijuotas bendradarbiavimas su krašto bendruomenėmis, verslo ir viešojo 

sektoriaus institucijomis ir organizacijomis. 

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

Užtikrinant vaikų ir jaunimo užimtumą, bus suorganizuota įvairaus žanro ne mažiau kaip 15 renginių. 

 

Susiję įstatymai 

Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos 

kaitos gairės, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų įstatymas. 

 

Veiklų planas pateikiamas priede (pridedama). 

 

___________________________________ 
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2021-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 centrų 

ir jų skyrių 

veiklą  

1 
Organizuoti ir užtikrinti kultūros 

centro darbuotojų darbą 
Direktorius 

SB 

SBVB 

ĮP 

186 900 

2 700 

3 600 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

lankytojų skaičius 

6 000 2 
Užtikrinti kultūros centro ir skyrių 

aplinkos aptarnavimą  

Direktorius, vyr. 

buhalteris, skyrių 

vadovai 

3 Kelti darbuotojų kvalifikaciją Direktorius 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 000 

 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 

 20 

      

2 Propaguoti profesionalųjį meną 

Direktorius,  

skyrių vadovai, 

kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 

organizatoriai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 
6 

   

3 

Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, 

telkti įvairių žanrų mėgėjų 

kolektyvus 

Meno vadovai, skyrių 

vadovai, choreografai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 
30 

   

4 
Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, 

vietos tradicijas 

Meno vadovai, skyrių 

vadovai, choreografai, 

Kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 

organizatoriai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 
 15 



   

5 

Organizuoti įvairius 

sociokultūrinius renginius 

bendruomenės poreikiams tenkinti 

Kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 

organizatoriai, skyriaus 

vadovai, meno vadovai, 

choreografai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 
37 

   

6 
Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir 

jaunimo užimtumui 

Kultūrinių veiklų 

koordinatoriai ir 

organizatoriai, skyriaus 

vadovai, meno vadovai, 

choreografai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 

12 

03 01 Iš viso uždaviniui 
     

03 Iš viso tikslui 
     

Iš viso programai 207 200 
    

Iš viso programoms vykdyti 207 200   

Iš jų: 
   

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 207 200   

Savivaldybės biudžetas SB 200 900   

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB 2 700   

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA    

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 3 600   

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 

        2021 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. 

193 200 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 renginius ir profesines šventes 

1.1. Laisvės gynėjų diena  Akademijos kultūros centras Sausio mėn.  

1.2. Lietuvos valstybės atkūrimo diena Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Vasario mėn. 

Vasario mėn.  

Vasario mėn.  

100 

 

1.3. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius 

Kovo mėn. 

Kovo mėn.  

Kovo mėn. 

150 

 

1.4. Tarptautinė moters diena Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius  

Kovo mėn. 

Kovo mėn. 

Kovo mėn. 

 

1.5 Teatro diena Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Kovo mėn.  

1.6. Medicinos darbuotojų diena Akademijos kultūros centras Balandžio mėn.  

1.7. Motinos diena  Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius 

Gegužės mėn. 

Gegužės mėn. 

Gegužės mėn. 

100 

 

1.8. Tarptautinė šeimos diena  Akademijos kultūros centras  Gegužės mėn. 10 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas / veiklos pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas 

Skirta lėšų 

(Eur) 

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius 

Gegužės mėn.  

Gegužės mėn. 

 

1.9. Tarptautinei vaikų gynimo ir Tėvo diena Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius 

Birželio mėn. 

Birželio mėn. 

Birželio mėn. 

1000 

 

1.10. Gedulo ir Vilties diena Akademijos kultūros centras Birželio mėn.  

1.11. Lietuvos valstybės diena Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius 

Liepos mėn. 

Liepos mėn. 

Liepos mėn. 

 

 

60 

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

1.13. Tarptautinei pagyvenusių žmonių diena Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Spalio mėn. 

Spalio mėn. 

Spalio mėn. 

100 

100 

50 

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

1.15. Iškilių asmenybių metų minėjimas (Jurgio Amb-

raziejaus Pabrėžos, Jono Karolio Chodkevičiaus, 

kardinolo Vincento Sladkevičiaus ir Vytauto Ma-

černio metams) 

Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius 

Sausio-gruodžio mėn. 

Sausio-gruodžio mėn. 

Sausio-gruodžio mėn. 

500 

 

Iš viso: 2 170 

2. Propaguoti profesionalųjį meną  

2.1. Profesionalaus meno sklaidos renginiai Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 600 

2.2. Profesionalaus meno parodos 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.  

2.4. Kamerinės, klasikinės muzikos koncertai Akademijos kultūros centras Balandžio–gruodžio mėn. 500 

 

2.5. Susitikimai su žymiais žmonėmis Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Balandžio–gruodžio mėn. 500 

 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas / veiklos pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas 

Skirta lėšų 

(Eur) 

Iš viso: 1 800 

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. 700 

100 

100 

3.3. Mėgėjų meno kolektyvų koncertai seniūnijos 

bendruomenėse 

Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Vasario–gruodžio mėn. 300 

 

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 

 

3.6. Mėgėjų kūrybos parodos Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Kovo–gruodžio mėn. 50 

 

Iš viso: 1 850 

4. Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas 

4.1. 

 

Etninės edukacijos veiklos Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Balandžio-gruodžio mėn. 250 

 

50 

4.2. 

 

Tautodailės parodos Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Vasario-gruodžio mėn.  

4.3. Užgavėnių šventė Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Vasario mėn. 50 

 

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

4.5. Atvelykio renginiai  Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Balandžio mėn. 50 

 

20 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas / veiklos pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas 

Skirta lėšų 

(Eur) 

4.6. Sekminės Paberžėje Gudžiūnų skyrius Birželio mėn.   

4.7. Joninių šventė Akademijos kultūros centras Birželio mėn.  

4.8. Joninių šventė Gudžiūnų skyrius Birželio mėn. 500 

4.9. Oninių šventė Gudžiūnų skyrius Liepos mėn. 200 

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. 300 

4.13. Advento popietės ir vakarai Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Gruodžio mėn. 100 

 

Iš viso: 1 920 

5. Organizuoti įvairius sociokultūrinius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 

5.1. Edukaciniai užsiėmimai Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Gudžiūnų skyrius 

Sausio–gruodžio mėn. 200 

 

100 

5.2. Sodiečių kūrybinės raiškos popietės, renginiai, 

susitikimai 

Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 1500 

5.3. Pramoginiai renginiai bendruomenėms (Alias, 

Bingo, šachmatų ir kiti vakarai) 

Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 200 

5.4. Protmūšiai, skirti atmintinoms datoms paminėti Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  100 

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 

 

100 

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

Iš viso: 4 400 

6. Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui 

6.1. Edukacinės veiklos vaikams ir jaunimui Akademijos kultūros centras  

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius 

Sausio–gruodžio mėn. 150 

50 

50 

 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas / veiklos pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas 

Skirta lėšų 

(Eur) 

6.2. Jaunimo akcijos  Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 100 

6.3. Savanorių iniciatyvos Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 100 

6.4. Protmūšiai, interaktyvūs žaidimai jaunimui Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 250 

6.5. Spektakliai ir koncertai, skirti vaikams ir jaunimui Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 500 

6.6. Vaikų Velykėlės Akademijos kultūros centras 

Dotnuvos skyrius 

Balandžio mėn.  100 

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

6.8. Susitikimai su žymiais žmonėmis Akademijos kultūros centras 

Gudžiūnų skyrius 

Dotnuvos skyrius 

Kovo–gruodžio mėn. 120 

50 

90 

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

Iš viso: 1 860 

Iš viso veiklai: 14 000 

Iš viso programai: 207 200 

 


