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2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-11  

 

ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Šėtos kultūros centras (toliau – Kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinės įstaiga, 

veikianti Šėtos seniūnijoje. Kultūros centras yra juridinis asmuo. 

Kultūros centras vykdydamas savo veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

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

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

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

Kultūros centro paskirtis – plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, 

atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius, inicijuoti, 

rengti ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei programas, išlaikyti ir tęsti 

krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti 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. 

2022 m. vasario 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Kėdainių 

rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

Savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio 

planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų tikslų 

ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius.  

Savivaldybės 2022–2024 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. 

2022 m. vasario 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-6 patvirtintas Savivaldybės 

2022 m. biudžetas. 

Kultūros centro 2022 m. veiklos planas – Savivaldybės 2022–2024 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 

2022 m. biudžete skirtus asignavimus. 

Šėtos kultūros centro metinis planas parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2022 m. biudžete 

skirtus asignavimus. Taip pat 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  

Šėtos kultūros centras, įgyvendindamas Savivaldybės strateginio veiklos plano programą, 

realizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių 

funkcijas. 

Kultūros centro 2022 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

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

savivaldybės 2022-2024 m. strateginiu veiklos planu ir skirtas įgyvendinti Šėtos kultūros centro 

nuostatuose nurodytas funkcijas. 

Kultūros centro veiklos tikslas – plėtoti kultūrinę, edukacinę ir informacinę veiklą, 

atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius, inicijuoti, 

rengti ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei programas, išlaikyti ir tęsti 

krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. 

Šėtos kultūros centras ir Pagirių skyrius atlieka Šėtos seniūnijos visų socialinių grupių 

bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją. 2021 metais 

Kultūros centras ir jo skyrius siekė ne tik atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius poreikius, 

tradicijas ir vertybes, bet ir sudarė sąlygas tų poreikių tenkinimui, tradicijų bei vertybių 

puoselėjimo, tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui. Pagrindiniai veiklos principai: teikiamų 

kultūrinių paslaugų kokybė, įvairovė ir profesionalumas. Atsižvelgiant į 2021 metais šalyje 

susiklosčiusią ekstremaliąją situaciją, karantiną ir kitus veiklos apribojimus, plane numatytos 

veiklos buvo perkeltos į virtualią erdvę, iki gegužės mėnesio atsisakyta didžiųjų renginių – 

organizuoti mažesnio mąsto renginiai tikslinėms žiūrovų grupėms. 

Įgyvendinant 2021 m. veiklos programą, įstaigos tikslus ir atsižvelgiant į įvairius 

bendruomenės poreikius, Šėtos kultūros centre ir skyriuje 2021 m. buvo sudarytos palankios 

sąlygos Šėtos seniūnijos gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime: kultūros centre ir skyriuje 

įvyko 117 renginių, iš jų 22 – virtualūs, 47 – nuotoliniai. Bendras renginių žiūrovų skaičius – 25 

108, iš kurių 13 630 – virtualūs lankytojai, 1 715 – vaikai ir jaunimas. Suorganizuoti 25 valstybinių 

švenčių ir atmintinų dienų renginiai, 14 etninės kultūros ir krašto tradicijų puoselėjimui bei jų 

išsaugojimui skirtų renginių, 9 edukaciniai užsiėmimai, 6 profesionalių atlikėjų koncertai ir 

spektakliai, 13 parodų, iš jų 5 – profesionaliojo meno, 25 – veiklos vaikams ir jaunimui ir 46 – kiti 

renginiai. Kultūros centre 14 renginių organizavo kiti rengėjai. Didžiausi 2021 metų renginiai – 

respublikinė kapelų šventė „Subatos vakarėly“, respublikinis romansų vakaras „Dar ne ruduo“, 

Joninės Šėtoje, Pagirių miestelio šventė, Padėkos vakaras ir kt. 

Šėtos kultūros centre ir skyriuje plėtojama mėgėjų meno kolektyvų, klubų ir būrelių veikla. 

2021 m. veikė 7 mėgėjų meno kolektyvai, iš kurių 2 – Pagirių skyriuje. Taip pat Pagirių skyriuje 

veikė dailės studija „Apie viską ir iš visko“. Šėtos kultūros centre 2021 m. naujai susikūrė moterų 

linijinių šokių klubas ir „Pasakorių “ klubas. Iš viso veiklose dalyvauja 78 dalyviai, iš jų 36 – vaikų 

ir jaunimo. Visi mėgėjų meno kolektyvai pagal galimybes aktyviai dalyvauja tiek vietoje 

organizuojamuose renginiuose, tiek išvykose, nuotoliniuose konkursuose, festivaliuose. Surengti 37 

pasirodymai, iš jų 13 – išvykose. Pagirių skyriaus patalpose veikia nevyriausybinės organizacijos 



senjorų klubas „Seklyčia“, kurie suteikia galimybę įvairaus amžiaus seniūnijų gyventojams 

dalyvauti kūrybinėje, edukacinėje veikloje, plėtoti saviraiškos galimybes, bendravimo įgūdžius, 

tokiu būdu mažinant socialinę atskirtį. 

Rūpinamasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu. 2021 m. kultūros centro Pagirių 

skyriuje veikė Atviroji erdvė jaunimui, kurios unikalių lankytojų skaičius – 30, suorganizuota 20 

įvairių renginių ir veiklų. Parengti ir įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

finansuoti projektai: „Veikiam“ ir „ĮsitrAuk ir Pajudėk“, skirti vaikų ir jaunimo kokybiškam 

užimtumui, saugiam laisvalaikio praleidimui užtikrinti bei saviraiškos galimybėms tobulinti. 

Kultūros centre ir skyriuje suorganizuoti 25 įvairaus pobūdžio renginiai vaikams ir jaunimui. 

Pagirių skyriuje 2021 m. buvo vykdoma neformalaus vaikų švietimo programa „Kūrybinės 

dirbtuvės“. 

Kultūros centras ir jo skyrius veiklą organizuoja bendradarbiaudamas su Šėtos seniūnija ir 

kitomis biudžetinėmis įstaigomis: Šėtos socialiniu ir ugdymo centru, Kėdainių rajono Šėtos 

gimnazija, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos bibliotekos Šėtos filialu, 

nevyriausybinėmis organizacijomis (parapija, kaimų bendruomeninėmis organizacijomis ir kt.). 

Puoselėjamas draugiškas ryšys su įvairiomis rajono įstaigomis, dalijamasi gerąja patirtimi, vykdomi 

kultūriniai mainai. Vykdomos bendros veiklos su Kėdainių rajono savivaldybės M. Daukšos 

viešosios bibliotekos Šėtos filialu, organizuojami knygų pristatymai, parodos. Kultūriniai mainai 

vyksta bendradarbiaujant tiek su rajono, tiek su kitų rajonų kultūros įstaigomis. 2021 m. kultūros 

centro organizuojamuose renginiuose svečiavosi mėgėjų meno kolektyvai iš Kėdainių, Kauno, 

Jonavos, Ukmergės, Raseinių, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Utenos rajonų.  

 Šėtos kultūros centre ir Pagirių skyriuje 2021 m. dirbo 10 darbuotojų, iš jų 7 kultūros ir 

meno. Kultūros centro bendras etatų skaičius – 6,5, pareigybių skaičius – 13, iš jų – 9 kultūros ir 

meno darbuotojai. 3 turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1 – aukštąjį neuniversitetinį, 1 – 

aukštesnįjį. Nuolat tobulinami profesiniai ir bendrieji įgūdžiai, keliama kvalifikacija. 2021 m. 6 

darbuotojai tobulino kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose, mokymuose, konferencijose ir 

paskaitose. 

Kultūros įstaigoje yra geros sąlygos kultūrinei veiklai vystyti. Centre yra suremontuotos, 

šildomos patalpos mėgėjų meno kolektyvų repeticijoms, persirengimo kambarys, pakeisti baldai. 

220 vietų didžioji žiūrovų salė su garso ir apšvietimo įranga, leidžia gerinti rengiamų renginių 

kokybę, pritraukti profesionalius atlikėjus, organizuoti susitikimus, konferencijas. 

2021 m. Šėtos kultūros centras sudarė sąlygas visiems bendruomenės gyventojams, tiek 

individualiai, tiek grupėmis naudotis esamomis materialiomis sąlygomis ir savo specialistų 

paslaugomis dalyvauti kultūriniame gyvenime.  

Didelis dėmesys skirtas kultūros centro veiklų viešinimui. Šėtos kultūros centro interneto 

svetainėje skelbiama aktuali informacija, anonsuojami renginiai ir veiklos. Veiklos skaida vykdoma 

socialiniame tinkle „Facebook“, rajoninėje spaudoje, platinamos afišos, lankstinukai ir skrajutės. 

 

Įgyvendinant Savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros 

veiklos plėtra“, Šėtos 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. 

03 Kompensuoti kultūros įstaigų darbuotojų važiavimo į/iš darbo išlaidas. 

 

Vertinimo kriterijai: 

- Kultūros centrų organizuojamų veiklų lankytojų skaičius. 

- Kultūros centrų organizuojamų veiklų skaičius. 

- Darbuotojų, kuriems kompensuojamos išlaidos, skaičius. 



 

Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai: 

1. Sudarytos palankios sąlygos Šėtos seniūnijos bendruomenės nariams dalyvauti 

kultūriniame gyvenime – valstybinių, profesinių švenčių minėjimuose. Bus aktyvinamas 

bendruomenės įtraukimas į kultūrinę veiklą. 

2. Organizuojami įvairių žanrų meno sklaidos renginiai, tenkinantys vietos bendruomenės 

narių profesionalaus meno poreikius, padedant gyventojams ugdyti meninius, estetinius ir 

kultūrinius įgūdžius. Suaktyvės profesionaliojo meno sklaida, organizuojant išvykas į koncertus, 

spektaklius, parodas ir kt. 

3. Plėtojama mėgėjų meno veikla. Kolektyvai dalyvaus įvairiuose rajono, regiono, 

respublikos konkursuose, apžiūrose, šventėse ir kt. renginiuose. 

4. Puoselėjamas savo krašto etninis savitumas ir išskirtinumas, plėtojamos etnokultūrinės 

tradicijos ir papročiai, sudarytos sąlygos bendruomenės nariams pažinti savo kraštą, pažinti ir 

puoselėti tautos vertybines nuostatas, papročius ir tradicijas.  

5. Puoselėjama atviros jaunimo erdvės veikla, įtraukiant jaunimą į įvairias veiklas ir 

savanorystę. 

 

Įgyvendinus 2022 metų programą bus pasiekti šie kiekybiniai rezultatai: 

1. Suorganizuota ne mažiau nei 110 renginių; 

2. Suorganizuota ne mažiau kaip 15 valstybinių švenčių, atmintinų dienų ir profesinių 

švenčių paminėjimų. 

3. Puoselėjamas savo krašto etninis savitumas ir išskirtinumas, plėtojamos etnokultūrinės 

tradicijos ir papročiai. Suorganizuota ne mažiau kaip 12 etnokultūrinių renginių. 

4. Suorganizuoti 6 įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos renginiai ir išvykos. 

3. Plėtojama mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veikla, vyksta kultūriniai mainai. Bus 

siekiama aktyvinti mėgėjų meno kolektyvų veiklą. Kolektyvai bus skatinami dalyvauti įvairiuose 

konkursuose, šventėse, festivaliuose. Veiks ne mažiau, kaip 7 kolektyvai, kurių veikloje dalyvaus 

ne mažiau nei 60 dalyvių. 

5. Užtikrinant vaikų ir jaunimo užimtumą kultūros centre ir skyriuje, bus suorganizuota ne 

mažiau kaip 20 renginių, akcijų. 

 

SUSIJĘ ĮSTATYMAI 

Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos 

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

kultūros pagrindų globos įstatymas. 

Veiklų planas pateikiamas priede (pridedama). 

_________________________ 
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2022-ųjų metų 

asignavimai, Eur 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadinimas 

Planas 
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Kultūros veiklos plėtros programa       

03 Sudaryti sąlygas krašto bendruomenei dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje     

03 01 Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą.     

03 01 01 Organizuoti ir 

užtikrinti kultūros 

centrų ir jų skyrių 

veiklą 

1 Užtikrinti kultūros centro ir skyrių 

aplinkos aptarnavimą 

Direktorius SB 

ĮP  

102 500 

400  

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

lankytojų skaičius 

9000 

      2 Organizuoti ir užtikrinti kultūros 

centro darbuotojų darbą 

Direktorius, ūkvedys 

03 01 02 Organizuoti 

valstybinių, 

profesinių 

švenčių, atmintinų 

dienų minėjimus, 

įvairius renginius 

bendruomenės 

poreikiams 

tenkinti  

1 Organizuoti valstybinių švenčių, 

atmintinų dienų, profesinių švenčių 

paminėjimus 

Renginių 

organizatorius, 

skyriaus vadovas 

SB  13 000 Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 

15 

   2 Propaguoti profesionalųjį meną Direktorius, renginių 

organizatorius, 

skyriaus vadovas 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 

6 

   3 Propaguoti etninę kultūrą, vietos 

tradicijas 

Renginių 

organizatorius, 

skyriaus vadovas 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 

12 

      4 Organizuoti įvairius renginius 

bendruomenės poreikiams tenkinti 

Renginių 

organizatorius, 

skyriaus vadovas 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 

37 

   5 Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti 

įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus 

Mėgėjų meno 

kolektyvų vadovai 
Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 

20 

      6 Organizuoti vaikų ir jaunimo 

užimtumą 

Renginių 

organizatorius, 

skyriaus vadovas 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius 

20 

           

03 01 03 Kompensuoti 

kultūros įstaigų  

1 Kompensuoti kultūros įstaigų 

darbuotojų važiavimo į/iš darbo 

Direktorius SB 900 Darbuotojų, kuriems 

kompensuojamos 

2 



darbuotojų 

važiavimo į/iš 

darbo išlaidas 

išlaidas išlaidos,  

skaičius 

03 01 Iš viso uždaviniui 
116 800     

03 Iš viso tikslui 
116 800     

Iš viso programai 116 800 
    

Iš viso programoms vykdyti 
 

  

Iš jų: 
  

  

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 116 800   

Savivaldybės biudžetas SB 116 400   

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB     

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA     

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 400   

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     
 

 

 

 

  



Šėtos kultūros centro 

2022 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 skyriaus veiklą 

1.1. Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir skyriaus darbuotojų darbą Šėtos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 
 

102 900 1.2. 
Užtikrinti kultūros centro ir skyriaus aplinkos formavimą ir aprūpinti 

būtinomis darbo priemonėmis 
Šėtos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 

1.3. 
Kompensuoti kultūros įstaigų  darbuotojų važiavimo į/iš darbo 

išlaidas 
Šėtos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 900 

 Iš viso veiklai: 103 800 

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

1. Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų, profesinių švenčių paminėjimus 

1.1. Laisvės gynėjų diena  
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio mėn.  

1.2. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Vasario mėn. 200 

1.3. Tarptautinė Moters diena 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Kovo mėn.  

1.4. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Kovo mėn. 500 

1.5. Lietuvių kalbos dienos renginiai 
Pagirių skyrius, 

Šėtos kultūros centras 
Kovo -gegužės mėn.  

1.6. Pasaulinė teatro diena 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Kovo mėn.  

1.7. Motinos diena Šėtos kultūros centras Gegužės mėn.  

1.8. Šeimos diena 
Pagirių skyrius, 

Šėtos kultūros centras 
Gegužės mėn.  

1.9. Tarptautinė vaikų gynimo diena 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Birželio mėn.  

1.10. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas  
Pagirių skyrius, 

Šėtos kultūros centras 
Birželio mėn.  



1.11. Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Liepos mėn. 500 

1.12. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena-vakaronė 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Spalio mėn. 600 

1.13. Mokytojo diena Pagirių skyrius Spalio mėn.  

1.14. Vėlinių akcija „Uždekime žvakelę pamirštiems“ Pagirių skyrius Lapkričio mėn.  

Iš viso: 1800 

2. Propaguoti profesionalųjį meną 

2.1. Išvykų organizavimas į teatrus, spektaklius, parodas ir koncertus 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn. 500 

2.2. Profesionalaus meno koncertai, spektakliai, parodos 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn. 1500 

Iš viso: 2000 

3. Propaguoti etninę kultūrą, vietos tradicijas 

3.1. Užgavėnių šventė  Šėtos kultūros centras Kovo mėn.  

3.2. Dviejų blynų turgus. Kaziuko šurmulynė 
Pagirių skyrius, 

Šėtos kultūros centras 
Kovo mėn.  

3.3. Vaikų Velykėlės 
Pagirių skyrius, 

Šėtos kultūros centras 
Balandžio mėn.  

3.4. Respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Subatos vakarėly“ Šėtos kultūros centras Birželio mėn. 800 

3.5. Joninių šventė Pagirių skyrius Birželio mėn. 500 

3.6. Žolinė 
Pagirių skyrius, 

Šėtos kultūros centras 
Rugpjūčio mėn.  

3.7. Advento popietės ir vakarai  
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Gruodžio mėn.  

3.8. Etninė edukacinė veikla 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn. 200 

Iš viso: 1500 

4. Organizuoti įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 

4.1. Poezijos ir muzikos vakaras „Viduržiemio virsmas“ Šėtos kultūros centras Sausio mėn. 120 

4.2.  Muzikinis vakaras „Meilės istorijos“ Šėtos kultūros centras Vasario mėn. 180 

4.3. Juoko šventė  Šėtos kultūros centras  Balandžio mėn.  

4.4. Gitaros šventė „Lai skamba gitara“ Šėtos kultūros centras Gegužės mėn.  



4.5. Jubiliejinė Šėtos miestelio šventė  Šėtos kultūros centras  Birželio mėn. 4000 

4.6. Romansų vakaras „Dar ne ruduo“ Šėtos kultūros centras Spalio mėn. 800 

4.7. Dviračių žygis „Aplink Šėtos kraštą“ Šėtos kultūros centras Rugpjūčio mėn.  

4.8. Eglutės įžiebimo šventės 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Gruodžio mėn. 300 

4.9. Padėkos vakaras „Ačiū Jums“ koncertas Šėtos kultūros centras Gruodžio mėn. 1000 

4.10. Edukacinė veikla 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn. 200 

4.11. Susitikimų vakarai, popietės senjorams Šėtos kultūros centras Sausio-gruodžio mėn.  

4.12. Šeimų kultūriniai vakarai Šėtos kultūros centras Sausio-gruodžio mėn.  

4.13. Pramoginės muzikos koncertai, spektakliai 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn.  

4.14. Senjorų klubo „Seklyčia“ popietės Pagirių skyrius Sausio–gruodžio mėn.  

Iš viso: 6600 

5. Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus 

5.1. 
Dalyvavimas rajoniniuose, Šėtos kultūros centro ir Pagirių skyriaus 

renginiuose  

Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn.  

5.2. 
Koncertiniai kolektyvų programų mainai su kitais rajono kultūros 

centrų kolektyvais  

Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn. 200 

5.3. Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn. 200 

5.4. Armonininkų šventė Šėtos kultūros centras Liepos mėn.  

5.5. Mėgėjų meno ir tautodailės parodos 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn.  

Iš viso: 400 

6. Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą 

6.1. Tarptautinė muzikos diena Šėtos kultūros centras Spalio mėn.  

6.2. Renginiai, skirti Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Birželio mėn.  

6.3. Vasaros pabaigos šventė „Sudie vasara, sveika mokykla“ Šėtos kultūros centras Rugpjūčio mėn.  

6.4. Kalėdiniai renginiai vaikams  
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Gruodžio mėn. 500 

6.5. Koncertai, spektakliai vaikams ir jaunimui 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn.  

6.6.  Stalo ir lauko žaidimų popietės 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn.  



 

 

 

 

 

 

 

6.7. Helovyno šventė vaikams ir jaunimui Šėtos kultūros centras Spalio mėn.  

6.8. Poilsio vakarai jaunimui ir vaikams 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn.  

6.9. Edukacinės veiklos 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn. 200 

6.10. Filmų peržiūros popietės vaikams 
Šėtos kultūros centras, 

Pagirių skyrius 
Sausio–gruodžio mėn.  

6.11. Atvira erdvė jaunimui Pagirių skyrius Sausio–gruodžio mėn.  

6.12. Jaunimo diena Šėtos kultūros centras Rugpjūčio mėn.  

6.13. Vaikų ir jaunimo kūrybos darbų parodos Šėtos kultūros centras Sausio-gruodžio mėn.  

Iš viso: 700 

Iš viso veiklai: 13 000 

Iš viso programai: 116 800 


