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AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO
2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Akademijos kultūros centras dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2021–2023 m. strateginio
veiklos plano 05 programos „Kultūros veiklos plėtra“ 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.
Įgyvendinimo pradžia – 2021 m. sausio 1 d., pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.
Akademijos kultūros centras sudaro sąlygas krašto gyventojams naudotis kultūros paslaugomis,
aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime. 2021 m. kultūros centras vadovavosi pagrindiniais veiklos
principais – profesionalumas, teikiamų paslaugų kokybė bei įvairovė, bendravimas ir bendradarbiavimas,
saugios socialinės aplinkos kūrimas bei siekis išsaugoti ir tęsti senąsias, pamėgtas bendruomenių
organizuojamų renginių tradicijas bei ieškoti naujų, patrauklių veiklų, renginių bei formų, užtikrinti, kad
Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojai galėtų per kultūrinę-meninę veiklą tenkinti gyventojų
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
profesionaliojo meno poreikius, padedant jiems ugdytis meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius.
Didelis dėmesys skiriamas centro materialinės bazės stiprinimui, palankaus mikroklimato formavimui,
darbuotojų darbo sąlygų gerinimui.
Akademijos kultūros centre ir skyriuose 2021 m. dirbo 19 darbuotojų, iš jų 14 kultūros ir meno.
Kultūros centro bendras etatų skaičius – 13,5, pareigybių skaičius – 24, iš jų: 18 kultūros ir meno, 6 –
kiti darbuotojai.
2021 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. 2021 m. kraštiečiams suorganizuoti 129 renginiai centro
ir skyrių erdvėse su žiūrovais. Metų pradžioje dėl šalyje paskelbto karantino ir apribojimų, veiklos
perkeltos į virtualią erdvę. Akademijos kultūros centras ir Gudžiūnų bei Dotnuvos skyriai organizavo 49
virtualius renginius socialinių tinklų „Facebook“ ir „Youtube“ paskyrose (koncertai, spektakliai,
seminarai, parodos, konkursai, šventės, edukaciniai užsiėmimai ir kitos veiklos), vyko 2 tiesioginės
transliacijos. Akademijos kultūros centro organizuotus virtualius renginius peržiūrėjo 8 875 žiūrovai,
tiesioginių transliacijų metu veiklose dalyvavo 508 dalyviai. Renginiuose su žiūrovais dalyvavo daugiau
kaip 9 000 žiūrovų (iš jų 1 600 vaikai ir jaunimas).
Siekiant išsaugoti istorinę atmintį, valstybei svarbių datų prasmę, profesijų reikšmingumą,
suorganizuoti 43 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai bei 25 etninės kultūros, vietos tradicijas
puoselėjantys renginiai. Įgyvendintos 32 kultūrinių veiklų iniciatyvos (susitikimai, šventės ir kitos
veiklos), skirtos įvairiems bendruomenės poreikiams tenkinti. Iš jų – 23 vaikams ir jaunimui.
2021 m. organizuotos tradicinės Rasų – Joninių, Oninių, Žolinės šventės, Advento, kalėdiniai ir
kiti renginiai, kurie vyko kultūros centre ir skyriuose su žiūrovais. 24 kartus kraštiečiai turėjo galimybę
dalyvauti įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose.

Kultūros centro viena pagrindinių veiklos sričių – profesionaliojo meno sklaida ir
populiarinimas. 2021 m. krašto gyventojai turėjo galimybę 12 kartų matyti profesionaliojo meno
spektaklius, koncertus centre ar išvykose, aplankė šešias profesionalių menininkų parodas.
2021 m. parengti ir įgyvendinti 6 projektai: „Žolinės Paberžėje“, „Jaunimo gyvo garso muzikos
grupių festivalis „BisFest 2021“, „Leidinio CD knygos „Klojau klojau klojimėlį“ leidyba“, kuriuos
finansavo Kultūros taryba ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Parengti ir įgyvendinti trys
Kėdainių rajono savivaldybės finansuoti projektai „Rasų – Joninių šventė“, „Žydų gyvenimas“, „Vaikų
vasaros stovykla „Atostogos zigzagais 3“.
Kultūros centre ir skyriuose 2021 m. savo veiklą vykdė 21 mėgėjų meno kolektyvai (iš jų 7 vaikų
ir jaunimo), kuriuose dalyvavo 167 dalyviai. Kolektyvai surengė 66 koncertus (rajone, išvykose
Lietuvoje bei savo kultūros centre ar skyriuose), folkloro ansamblis „Seklyčia“ dalyvavo Aukštaitijos
regiono folkloro šventėje „Ant kožnos kertės po gegutėlą“, folkloro ansamblių sambūryje „Tykus vakars“
Tyruliuose, jaunimo liaudiškų šokių grupės „Ainiai“ kolektyvas šokių programą pristatė respublikiniame
liaudiškų šokių festivalyje „Sukasi trys kartos“, vokalinė instrumentinė grupė dalyvavo konkursiniame
festivalyje „Nemunėlio vingiai“, kurį organizavo Prienų kultūros ir laisvalaikio centras. Laimėtas II
vietos diplomas respublikiniame festivalyje-konkurse „Skrendanti muzikos paukštė (mišrus vokalinis
ansamblis „Forte“) bei II vietos diplomas VIII-ajame tarptautiniame muzikos ir šokio festivalyje
„Christmas Stars 2021“ (šiuolaikinių šokių grupė „PerforMDance).
Seniūnijos gyventojai turėjo galimybę centre matyti kino filmus. Kultūros centro salėje
sulaukėme apie 260 kino filmų žiūrovų. Kultūros centre bei skyriuose gyventojai galėjo lankyti parodas.
Eksponuotos 24 parodos, iš jų 6 profesionalių menininkų darbai, 18 parodų pristatė mėgėjai.
Kultūros centre veikė savanorių būrelis, kurio nariai padėjo įgyvendinti įvairias renginių idėjas,
organizavo veiklas.
2021 m. Dotnuvos skyriuje suorganizuoti 37 renginiai. Iš viso per metus renginiuose lankėsi
1 260 žiūrovų, iš kurių 270 vaikai ir jaunimas. Dotnuvos skyriaus suaugusių teatro grupė dalyvavo
mėgėjų teatrų festivalyje „Vaidina kaimynai“ Baisogalos kultūros centre. Vaikų teatro grupė pastatė 2
spektaklius, kuriuos parodė teatrų festivalyje „Sveiki gyvi, vaikai“ Akademijos kultūros centre.
Suorganizuota tradicinė Žolinių šventė, eglutės įžiebimo šventė Dotnuvoje, vaikų teatrų festivalis, 6
edukaciniai renginiai, parodos ir dvi išvykos į profesionalaus meno renginius.
Gudžiūnų skyriuje 2021 m. suorganizuoti 42 renginiai. Renginių lankytojų skaičius – 1 303, iš jų
430 vaikų ir jaunimo. Virtualių renginių – vaizdo įrašų internete peržiūros 2 768. Skyriuje organizuoti
tradiciniai renginiai: Joninių šventė Miegėnų kaime, Oninės – tradicinė Gudžiūnų miestelio šventė.
Gudžiūnų skyriuje veiklą vykdė 4 mėgėjų meno kolektyvai, 1 kūrybinės raiškos studija „Mūza“. Mėgėjų
meno kolektyvų veikloje dalyvavo 26 dalyviai. Studijos veikloje – 4 dalyviai. Kolektyvai per metus
surengė 22 koncertinius pasirodymus. Kėdainių rajone – 13, skyriuje – 6, už rajono ribų – 3 kartus.
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“, „Instagram“, 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.
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Iš jų:
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP
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

