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ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO
2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Šėtos kultūros centras dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2020–2022 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 – 2020 m. sausio 1 d., pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d.
Veiklos plano vykdytojai – Šėtos kultūros centras ir Šėtos kultūros centro Pagirių skyrius. Šėtos
kultūros centras ir Pagirių skyrius atliko Šėtos seniūnijos visų socialinių grupių bendruomenės narių
kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją. Kultūros centras ir jo skyrius siekė
atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius poreikius, tradicijas ir vertybes, sudarė sąlygas tų
poreikių tenkinimui, tradicijų bei vertybių puoselėjimo, tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui.
Kultūros centras veiklą organizavo bendradarbiaudamas su Šėtos seniūnija ir kitomis
biudžetinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis (parapija, kaimų bendruomeninėmis
organizacijomis ir kt.), rajono ir respublikos kultūros įstaigomis.
Programos įgyvendinimo rezultatai:
Įgyvendinant įstaigos tikslus ir atsižvelgiant į įvairius bendruomenės poreikius, Kultūros centre
ir skyriuje 2020 m. organizuoti 109 renginiai, iš jų 26 virtualūs. Renginių lankytojų skaičius – 2 704, iš
jų 884 vaikai ir jaunimas. 8 982 vaizdo įrašų internete peržiūrų. Suorganizuota 20 valstybinių švenčių ir
atmintinų dienų renginių, 17 etninės kultūros ir krašto tradicijų puoselėjimui bei jų išsaugojimui skirtų
renginių, 13 edukacinių renginių, 3 profesionalių atlikėjų koncertai ir spektaklis, 9 parodos, 21 veiklos
vaikams ir jaunimui bei kiti renginiai, 7 renginius organizavo kiti rengėjai.
Šėtos kultūros centre ir skyriuje plėtojama mėgėjų meno kolektyvų, klubų veikla. 2020 m. veikė
8 mėgėjų meno kolektyvai: folkloro ansamblis „Sidabrinė gija“, instrumentinis ansamblis „Rudekšna“,
vokalinis instrumentinis ansamblis „Dainuojančios stygos“, vokalinis instrumentinis ansamblis
„Vingiorykštė“, naujai susikūrusi vaikų teatro grupė, vaikų šokių grupė „Pelėdžiukai“, jaunučių šokių
grupė „Tūta“ ir dailės studija „Apie viską ir iš visko“. Mėgėjų meno kolektyvų veikloje dalyvauja 66
dalyviai, iš jų – 42 vaikai ir jaunimas. Visi mėgėjų meno kolektyvai pagal galimybes aktyviai dalyvauja
tiek vietoje organizuojamuose renginiuose, tiek išvykose. Surengti 28 pasirodymai, iš jų 9 – išvykose.
Taip pat veikė 1 būrelis ( „Apie viską ir iš visko“), senjorų klubas „Seklyčia“, kurie suteikia galimybę
įvairaus amžiaus seniūnijų gyventojams dalyvauti kūrybinėje, edukacinėje veikloje, plėtoti saviraiškos
galimybes, bendravimo įgūdžius, tokiu būdu mažinant socialinę atskirtį.
Šėtos kultūros centro Pagirių skyriuje veiklą tęsė Atviroji jaunimo erdvė, kurioje besilankantys
vaikai ir jaunimas turi sąlygas turiningai leisti laisvalaikį: sportuoti, klausytis muzikos, žaisti stalo
žaidimus, žiūrėti filmus, dalyvauti diskusijose, tenkinami jaunų žmonių poreikiai. Kaskart Atvirojoje
jaunimo erdvėje apsilanko apie 10 lankytojų.

Šėtos kultūros centre ir skyriuje 2020 m. buvo vykdomos neformalaus vaikų švietimo programa
„Kūrybinės dirbtuvės“ ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programa „Kurkime kartu“. Programose
dalyvavo 12 suaugusiųjų ir 7 vaikai.
2020 m. buvo vykdytas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuotas AJE projektas
„Laisvalaikio kaleidoskopas“, kurio metu suorganizuotos išvykos, įvairios veiklos jaunimui bei akcija,
kurios metu jaunuoliai kepė, dekoravo sausainius, o vėliau juos dovanojo Pagirių miestelio
pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms. Projekte dalyvavo apie 30 jaunuolių.
Kultūros įstaigoje yra geros sąlygos kultūrinei veiklai. Centre yra suremontuotos, šildomos
patalpos mėgėjų meno kolektyvų repeticijoms, persirengimo kambarys, pakeisti baldai. 240 vietų didžioji
žiūrovų salė su garso ir apšvietimo įranga, leidžia gerinti rengiamų renginių kokybę, pritraukti
profesionalius atlikėjus, organizuoti konferencijas.
Šėtos kultūros centre ir Pagirių skyriuje yra 6,5 etato, iš jų kultūros ir meno 4,5, dirba 10
darbuotojų, iš jų 7 kultūros ir meno specialistai: 3 turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 –
aukštesnįjį. 4 darbuotojai tobulino kvalifikaciją įvairiuose seminaruose.
Šėtos kultūros centras sudaro sąlygas visiems bendruomenės gyventojams, tiek individualiai, tiek
grupėmis naudotis esamomis materialiomis sąlygomis ir savo specialistų paslaugomis dalyvauti
kultūriniame gyvenime.
_________________________
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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
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