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                                                                PATVIRTINTA 

                                                                                                   Pakražančio kultūros centro  

                                                                                                   direktoriaus 2017 m. sausio 4 d.  

                                                                                                   įsakymu Nr. V-2 

 

2016 METŲ PAKRAŽANČIO KULTŪROS CENTRO 

  KULTŪRINĖS VEIKLOS METRAŠTIS  

IR INVESTICINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMO ATASKAITA  

 

1. Renginiai 

 

1.1. Respublikiniai ir regioniniai renginiai 

 

Svarbiausi seniūniją reprezentuojantys renginiai yra etnokultūriniai. Pats išskirtiniausias 

devintus metus iš eilės organizuojamas renginys yra  Respublikinė sūrių šventė „Jurgis, Jorgis ir 

Jurgelis – skamba jis visom tarmelėm“. Renginys organizuojamas nuo 2007 m. 2016 m. 

balandžio 23 d. sūrių šventė pradėta šventosiomis mišiomis Pakražančio Šv. Mergelės Marijos 

bažnyčioje, kurioje buvo šventinama duona, kiaušiniai ir sūris. „Jurgis“, lydimas Pakražančio 

kultūros centro tradicinės kaimo kapelos „Gers čiesas“ atliekamos muzikos, su visa šventės dalyvių 

ir svečių eisena atlikdami apeigas, lankė laukus. Grįžus į Pakražančio kultūros centrą visus 

pasveikino Pakražančio kultūros centro suburtas vaikų folklorinis ansamblis ir jaunimo šokių 

kolektyvas, kurie savo šokiais ir dainomis budino žemę. Į Pakražančio kultūros centrą šventė 

sukvietė 16 sūrininkių iš įvairių Lietuvos etnografinių regionų, kurios pristatė 30 savos gamybos 

sūrių. Jais vaišinosi ir nominacijas skyrė renginio svečiai ir dalyviai. Koncertinėje programoje 

skambėjo Radviliškio rajono Pociūnėlių kultūros namų kapelos „Liaudė“ (vad. Genovaitė Vorienė), 

Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro folkloro ansamblio „Vaisgamta“ (vad. Mirga ir 

Audronis Gulbinskai) ir Pakražančio kultūros centro tradicinės kapelos „Gers čiesas“ (vad. Laima 

Lapinskienė) atliekami kūriniai. Visi susirinkusieji vaišinosi Pakražančio seniūnijos bendruomenių 

atstovų ant laužo kepta tradicine naktigonės kiaušiniene, liaudiškus šokius šoko tradicinėje 

vakaruškoje.  

Dar vienas iš reikšmingiausių seniūniją garsinančių renginių 2016 m. gegužės 5 d. vykęs 

tradicinis dešimtasis regioninis humoro vakaras „Vištos koja“ rengiamas nuo 2006 m.. Jame 

šiais metais dalyvavo 5 mėgėjų meno teatro ir humoro kolektyvai. Pakražančio kultūros centro 

suaugusiųjų dramos kolektyvas (vad. Danutė Anankaitė), Pagėgių savivaldybės Natkiškių kultūros 

namų humoro grupė „Viedaras“ (vad. Rasa Armonienė), Klaipėdos rajono Žadeikių kultūros namų 

humoro grupė „Gryčia“ (vad. Eugenija Selskienė), Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros 

centro humoro grupė „Kanapis“ (vad. Albinas Šmukšta), Klaipėdos rajono Judrėnų kultūros namų 

humoro grupė ,,Skardis“ (vad. Vilija Norvilienė). 

 

1.2. Rajoniniai ir seniūnijų renginiai 

 

2016 m. gegužės 29 d. organizuotoje Žalpių krašo „Loskavos“ atlaidų šventėje 

buvo puoselėjamos ir išsaugomos senosios Žalpių krašto bendruomenės tradicijos, 

aktualizuojančios katalikišką etninę kultūrą, kulinarinį paveldą bei pasilinksminimo tradiciją.  Prof. 

habil. dr. Alfonsas Motuza skaitė paskaitą „Žalpiai Kelmės krašto katalikiškos etninės kultūros 

šviesoje“, suorganizuoti kantičkinių giesmių giedojimo mokymai, kurie leido visai susirinkusiai 

bendruomenei ir svečiams dalyvauti mišiose, visiems kartu giedant kantičkines giesmes.  Mokymus 

vedė Pakražančio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovė Danutė Anankaitė, kartu su savo 
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vadovaujamu etnografiniu ansambliu „Žalpiai“. Šventąsias mišias Žalpių Šv. Benedikto bažnyčioje 

aukojo parapijos klebonas kun. Remigijus Katilius. Po šventųjų mišių parapijiečiai ir svečiai iš 

bažnyčios, atgaivinant seną tradiciją, pučiamųjų orkestro buvo lydimi prie Žalpių bendruomenės 

namų, kur tautodailininkas Albertas Martinaitis vaikams pravedė edukacinius užsiėmimus. Kadangi 

buvo minimos 445-osios Žalpių miestelio metinės, buvo surengtas Kraštiečių susitikimas ir šiam 

susitikimui skirtas šventinis koncertas. Kraštiečių susitikimo koncertinėje programoje pasirodė 

vietiniai žalpiškiai ir iš Žalpių kilę, įvairias meno sričių veiklas puoselėjantys išeiviai. Loskavos 

atlaidų šventė baigėsi linksma gegužine, kurioje buvo gaivinama pasilinksminimo tradicija ir Žalpių 

krašto gaspadinių vaišėmis, kurių tradicinių valgių ruošimas įtrauktas į valstybinę nematerialaus 

kultūros paveldo puoselėjimo programą „Nacionalinis tradicinių vertybių sąvadas“. Šventės 

programos dalyviai ir svečiai Skuodo rajono kultūros centro liaudiška kapela „Barduva“ (vad. 

Vidmantas Valinskis) , Tauragės rajono Dapkiškių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis (vad. 

Marytė Remeikytė), Kelmės meno mokyklos Pakražančio skyriaus pučiamųjų orkestras (vad. 

Vladas Miklovas), Žalpių kaimo bendruomenė (vad. Alina Žalandaukienė), Pakražančio kultūros 

centro vokalinis tercetas (vad. Saulius Venckus),  Prof. habil. dr. Alfonsas Motuza, tautodailininkas 

Albertas Martinaitis, kraštietė Jadvyga Globytė Mickienė, Irena Jacevičienė, Stefa Ričkuvienė.  

Renginys finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir Kelmės rajono savivaldybės lėšomis.  

Pakražančio kultūros centras  2016 m. birželio 1-4 d. organizavo rajoninį  

edukacinių renginių ciklą  vaikams „Iš už pečiaus“,  skirtą socialiai remtiniems 10-13 metų 

Kelmės rajono vaikams. Edukacinių renginių cikle per tradicijų pažinimą siekta suaktyvinti 

susidomėjimą etnografinio regiono savitumu ir jo puoselėjimu, suorganizuotos meninius gebėjimus 

ir kūrybinę saviraišką ugdančios veiklos, ugdytos vaikų pilietiškumo, socialines ir komunikavimo 

kompetencijos. Edukacinių renginių cikle „Iš už pečiaus“ dalyvavo trisdešimt 10-13 metų Kelmės 

rajono socialiai remtinų, nepilnų šeimų vaikų. Į edukacinių renginių ciklą atvyko vaikai iš 

Pakražančio gimnazijos, Kražių gimnazijos, Liolių pagrindinės mokyklos, Valpainių ir Žalpių 

bendruomenių. 

Edukacinių užsiėmimų dalyviai dalyvavo šiose veiklose: 

2016 m. birželio 1 d.: 

Piemenėlių pučiamųjų instrumentų gamybos ir muzikavimo jais, Liaudies žaidimų ir šokių. 

(Pakražančio kultūros centre). 

2016 m. birželio 2 d.: 

Edukacinėje programoje apie Žalpių krašto istoriją ir papročius (Žalpių krašto muziejuje); 

Tradicinio valgio ruošimo edukacinėje programoje ir liaudies žaidimų ir šokių popietėje, kartu su 

vaikų folkloro ansambliu (Žalpių bendruomenės namuose); 

2016 m. birželio 3 d.; 

Edukacinėse programose „Kaip lietuviai prieš šimtą metų gyveno“ , „Piemenėlių buitis ir žaidimai“ 

ir „Lipdynės keramikos paslaptys“ (Kelmės krašto dvare). 

2016 m. birželio 4 d.: 

Kultūrinėje, pažintinėje kelionėje su edukacine programa „Muzikinis folkloras“  Lietuvos liaudies 

buities muziejuje (Rumšiškėse). 

Renginys finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir Kelmės rajono savivaldybės 

lėšomis.  

2016 m. kovo 18 d. vyko tradicinis, devintą kartą organizuotas talentų vakaras 

„Sugrįžkime į 1980-uosius“.  Vakaro metu buvo atliekamos 1980 metų lietuvių estrados dainos, 

jaunimas rodė mizansceną apie lietų. Be vietinių pakražantiškių programoje dalyvavo Kelmės 

kultūros centro vokalinis instrumentinis ansamblis „Vakarė“ (vad. Genė Penikienė). Šis renginys 

buvo pristatytas „Geriausio renginio“ konkursui, kurį organizavo Kelmės rajono savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Už šį renginį gautas padėkos raštas už organizuojamus 

tradicinius renginius Pakražančio seniūnijos talentams pristatyti ir jų meniniams gebėjimams 

atskleisti bei už kūrybingai pravestą vakarą „Sugrįžkime į 1980-uosius“. 
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Pakražančio kultūros centre lapkričio 4 d. organizuotas tradicinis seniūnijos 

bendruomenių vakaras „Meile ir duona pildom aruodus“. Visos keturios seniūnijos 

bendruomenės kūrybiškai pristatė savo paruoštus stalus-prekystalius duonos tema. Porą valandų 

vykusios bendruomenių varžytuvės (prisistatymų, grūdų perrinkimo, eilėraščių kūrimo ir t.t.) 

vainikuotos šventine muzikine programa, kurią atliko Radviliškio rajono Baisogalos kultūros namų 

netradicinė kapela „Dainoriai“ (vad. Paulius Kablys). Šios šventės metu buvo prisidėta prie septintą 

kartą „Išsipildymo akcijos“ organizuojamos iniciatyvos „Pyragų diena“, šventės metu prekiaujant 

pyragų gaminiais surinktos lėšos (145 Eur) pervestos į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą. 

 

1.3. Reikšmingi kultūriniai įvykiai ir faktai 

 

  2016 m. vasario 18 d. Žalpių krašto muziejuje popiete „Tavęs, Lietuvi, praeity  

 ieškojau“ paminėtos instrumentų meistro Jono Garalevičiaus 145-osios gimimo metinės. 

 2016 m. rugsėjo 21 d. Pakražančio kultūros centre, kartu su Grinių kaimo biblioteka, 

pristatyta ilgaamžio Pakražančio seniūnijos gyventojo Antano Banio knyga „Saulėlydžio fone“. 

 2016 m. spalio 25 d. Žalpių krašto muziejuje popiete paminėtos Jaronimo Ralio 140-

osios gimimo metinės.  

2016 m. spalio 26 d. Pakražančio kultūros centras, kartu su Grinių kaimo biblioteka, 

organizavo popietę „Susapnuotas laikas“, skirtą Ramutės Skučaitės 85-mečiui. 

 

Vokalinis tercetas, vadovaujamas meno vadovo Sauliaus Venckaus, 2016 m. vasario 

26 d. dalyvavo vokalinės muzikos šventėje-konkurse „Sidabriniai balsai“ ir buvo atrinktas vykti į 

antrąjį turą, kuriame 2016 m. gegužės 7 d., Šiauliuose, šiam kolektyvui suteikta II kategorija. 

 

2. Asmenybių ir kolektyvų jubiliejai, nominacijos, apdovanojimai 

 

2016 m. gruodžio 4 d. Pakražančio kultūros centro ilgamečiui darbuotojui meno 

vadovui Sauliui Venckui sukako 45-eri metai. 

Už 2016 m. rugsėjo 16 d. organizuotą akciją „Visa Lietuva šoka“ gauta Lietuvos 

liaudies kultūros centro direktoriaus padėka. 

Už 2016 m. kovo 18 d. vykusį tradicinį, devintą kartą organizuotą talentų vakarą 

„Sugrįžkime į 1980-uosius“, kuris pristatytas Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus organizuotam Gražiausio renginio konkursui, 2016 m. balandžio 11 d. gautas 

padėkos raštas už organizuojamus tradicinius renginius Pakražančio seniūnijos talentams pristatyti 

ir jų meniniams gebėjimams atskleisti bei už kūrybingai pravestą vakarą „Sugrįžkime į 1980-

uosius“. 

2016 m. gegužės 5 d. už lietuvių satyros ir humoro žanro puoselėjimą, organizuojant 

šventę „Vištos koja“, gautas Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus padėkos raštas. 

 

3. Dalyvavimas respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose,  festivaliuose 

 

2016 m. gegužės 7 d., Šiauliuose vykusiame konkurso „Sidabriniai balsai“ antrajame 

ture  dalyvavo meno vadovo Sauliaus Venckaus vadovaujamas Vokalinis tercetas, šiam kolektyvui 

suteikta II kategorija. 

2016 m. gegužės 14 d. choreografė Gintarė Guželienė su savo vadovaujama šokėjų  

pora dalyvavo Šalies mokinių šokių varžytuvių „Patrepsynė 2016“ finale Kurtuvėnuose. 

 2016 m. spalio 20 d. Tradicinė kaimo kapela „Gers čiesas“ (vad. Laima Lapinskienė) 

dalyvavo regioniniame romansų vakare „Muzikinis pasimatymas“ Kvėdarnoje. 
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2016 m. lapkričio 24 d. Tradicinė kaimo kapela „Gers čiesas“ (vad. Laima 

Lapinskienė) dalyvavo regioniniame dainos ir muzikos vakare „Mano mamos dainos“ Betygaloje. 

 

11.  Programų vykdymo ataskaita 

 

1. Pakražančio kultūros centras per 2016 m. suorganizavo 88 įvairiems žanrams  

priskiriamus renginius, juose dalyvavo 15 217 dalyviai ir lankytojai.  

 Per 28 – nis kultūros centre organizuotus renginius savo programas parodė 614 

Pkaražančio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų dalyvių, jas išvydo 2218 žiūrovų, 22 - jose 

koncertinėse išvykose pasirodė 84 dalyviai. Kultūros centre įvyko 10 edukacinių renginių, kurių 

lankytojų ir dalyvių skaičius buvo 544. Verta paminėti, kad Kultūros centras suorganizavo 13 

etnokultūrinių renginių, kuriuose dalyvavo ir apsilankė 1095 žmonės. Surengtas vienas 

respublikinis renginys – 275 dalyviai ir lankytojai, vienas regioninis renginys – 277 dalyviai ir 

lankytojai. Iš visų renginių 17 skirta vaikams ir jaunimui, juose buvo  1536 dalyviai ir lankytojai. 

        2. Pakražančio kultūros centre, kartu su įgyvendinama Neformaliojo vaikų švietimo 

programa, veikia 16 meno mėgėjų kolektyvų (141 dalyvis),  iš jų 8 vaikų (91 dalyvis)  ir 8 

suaugusiųjų (50 dalyvių).  

        3. Kultūros ir meno darbuotojų išsilavinimas, kvalifikacijos kėlimas ir atestacija. 

Metų pradžioje Pakražančio kultūros centre dirbo 5 kultūros ir meno darbuotojai, 

tačiau nuo birželio mėnesio gimdymo bei vaiko auginimo atostogų išėjo 0,5 etato dirbusi renginių 

organizatorė Rūta Palubeckienė. Šiuo metu ši 0,5 etato dalis yra laisva.  Pateikta lentelė pildoma 

2016 m. gruodžio 31 d. atitinkančiais duomenimis. 

                                                                                                                                          

Darbuotojai ir etatai Kultūros ir meno 

darbuotojų išsilavinimas 

Kėlė 

kvalifi-

kaciją  

2016 

m.  

Atestuota 

2016 m.  

(iš viso) Iš viso: Kultūros ir meno Aukštasis 

(universitetinis 

ir 

neuniversitet.) 

Aukštes-

nysis ir  

spec. 

vidurinis, 

vidurinis 

Darbuo-

tojai 

Etatai Darbuo-

tojai  

Etatai 

6 

(1 darbuo-

tojas vaiko 

auginimo 

atosto-

gose) 

6 

 

4 

(1 darbuo-

tojas vaiko 

auginimo 

atosto-

gose) 

4,5 

(0,5 

šiuo 

metu 

lais-

vas) 

2 2 4 2016 m. – 2 

  

(Iš viso - 4)  

 

4. Kultūros įstaigų infrastruktūros gerinimas (remontai, instrumentai, rūbai ir kt). 

 Pagal galimybes šiais 2016 m. stengtasi atnaujinti kultūros centro materialinę ir 

techninę bazę. Iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos skirtų lėšų Tradicinė kaimo kapela 

„Gers čiesas“ įsigijo basedlos muzikos instrumentą. Vykdant projektą „Rajoninis edukacinių 

renginių ciklas „Iš už pečiaus“ iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos skirtų lėšų įsigyta 

armonika. Įgyvendinant Neformaliojo ugdymo programą „Iš lietuvių liaudies folkloro skrynios“ 

įsigyta 10 vaikiškų tautinių kostiumų, kanklės bei kiti melodiniai ir perkusiniai instrumentai.  

Liaudiška kapela įsigijo elektrinę bosinę gitarą. Taip pat kultūros centre truputį atnaujinta 

įgarsinimo sistema. 
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5. Investicinių programų vykdymas. 

 
Eil. 

Nr..  

Projekto pavadinimas Iš viso 

gautos 

lėšos 

(Eur) 

Iš 

savivald. 

(Eur) 

Iš kitų fondų  

(Eur) 

(nurodyti  

iš kokių) 

Rėmėjų  

lėšos 

Surinkta už 

teikiamas 

paslaugas 

(spec. lėšos) 

Pastabos 

(pažymėti, jei 

projektas 

tęstinis) 

1. Žalpių krašto 

„Loskavos“ atlaidų 

šventė 

1200 200 1000 

Lietuvos 

kultūros 

taryba 

 - Projektas 

tęstinis, 

finansavimas 

gautas pirmą 

kartą. 

2. Rajoninis edukacinių 

renginių ciklas „Iš už 

pečiaus“ 

2100 300 1800 

Lietuvos 

kultūros 

taryba 

 - Naujas 

projektas 

3. Tradicinei kaimo 

kapelai „Gers čiesas“ 

muzikos instrumentui 

basedlai įsigyti 

950 950 - - - - 

 Iš viso: 4250 1450 2800 - - - 

 

      

 

_____________________________ 

.  


