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PAKRAŽANČIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Informacija apie įstaigą.  

1.1. Pakražančio kultūros centras – rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga,  

daugiafunkcis kultūros centras, sudarantis sąlygas krašto tradicijų, papročių tęstinumui ir 

plėtrai, skatinantis įvairias kultūros sritis ir žanrus, savo veikla propaguojantis etninę kultūrą, 

mėgėjų meną, vystantis švietėjišką (edukacinę) veiklą, organizuojantis profesionalaus meno 

sklaidą, pramoginę veiklą, kuriantis menines programas. Kultūros centras siekia tenkinti 

gyventojų kultūrinius poreikius. Kultūros centras skyrių neturi, tačiau tenkina Žalpių, Valpainių 

ir Stulgių bendruomenių kultūrinius poreikius, tose vietovėse organizuodamas kultūrinius 

renginius. 

 

1.2. Kontaktinė informacija.  

Kultūros centro adresas: Žalpių g. 22, Grinių k.,  Pakražančio sen., Kelmės r., LT-86262 Tel. 

8 617 74985, el. p. pakrazantis@gmail.com. internetinis tinklapis www.pakrazanciokc.lt  

 

1.3. Įstaigos vadovas. Kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė, turinti 4 metų  

vadybinio darbo stažą, kultūros centrui vadovauja nuo 2013 m. lapkričio 4 d. 2016 m. suteikta 

III kvalifikacinė klasė.   

Išsilavinimas aukštasis universitetinis: 

• Šiaulių konservatorija, chorinio dirigavimo specialybė, įgyta muzikos mokyklos 

chorinio dainavimo mokytojo, choro dirigento, choro (ansamblio) artisto kvalifikacija; 

• Šiaulių universitetas, muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė 

kvalifikacija; 

• Šiaulių universitetas, meno pedagogikos magistro laipsnis. 

 

1.4. Įstaigos darbuotojai. 

Darbuotojų skaičius neviršija savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino  

skaičiaus. Neviršijamas patvirtintas 6 etatų skaičius.  

       2017 metų pradžioje Pakražančio kultūros centre dirbo 4 kultūros ir meno 

darbuotojai. 0,5 etato dirbusi kultūrinių renginių organizatorė nuo 2016 m. birželio mėnesio 

buvo gimdymo bei vaiko auginimo atostogose. Nuo 2017 m. vasario mėnesio eiti šias pareigas 

laikinai buvo įdarbintas kitas darbuotojas.  Nuo 2017 m. kovo mėnesio gimdymo bei vaiko 

auginimo atostogose yra Pakražančio kultūros centro choreografė. 

 

 

Eil. 

nr. 

Pareigybės Etatų 

skaičius 

Išsilavinimas  Kvalifikacinė 

klasė 

1. Direktoriaus 1 etatas Aukštasis universitetinis 

kultūrinis ir pedagogini 

3 kvalifikacinė 

klasė 

2. Renginių organizatoriaus  0,5 etato Aukštasis universitetinis 

kultūrinis 

 

3. Meno vadovo 1 etatas Aukštesnysis kultūrinis 3 kvalifikacinė 

klasė 
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4. Choreografo 1 etatas Aukštasis universitetinis 

kultūrinis ir pedagoginis 

 

5. Mėgėjų meno kolektyvų 

vadovo 

1 etatas Specialus vidurinis 

kultūros ir meno 

specialybės įgytas iki 

1995 m. 

3 kvalifikacinė 

klasė 

6. Valytojos 0,5 etato Profesinis  

7. Kūriko 1 etatas Profesinis  

Iš viso 6 etatai   

 

Administracijos darbuotojai 

(direktorius) 

Kultūros ir meno 

darbuotojai 

Aptarnaujantis personalas 

1 etatas 3,5 etato 1,5 etato 

  

 Visiems darbuotojams, atsižvelgiant į kultūros centro poreikius ir reikalingų 

kompetencijų įgijimą ir tobulinimą, sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją. 

 

2. Pakražančio kultūros centro vadovo veikla.  

  Veikla planuojama rengiant metų veiklos planą ir renginių planą bei kiekvieno 

mėnesio konkrečius renginių ir išvykų planus. 

 Pagrindinė kultūros centro vadovo veikla yra skirta centro veiklos tobulinimui, 

kultūros centro veiklos koordinavimui, vykdant administracinę ir ūkinę veiklą, kultūrinių 

poreikių tenkinimo programą, bendradarbiavimą bei kvalifikacijos kėlimą. 2017 m. direktorius 

rūpinosi, kad būtų sudarytos sąlygos mėgėjų meno kolektyvų veiklai, vaikų ir moksleivių 

įtraukimui į kultūrinę veiklą, nedubliuojant Pakražančio gimnazijoje veikiančių kolektyvų.  

2017 m. įstaigoje veikė 11 mėgėjų meno kolektyvų (5 kolektyvais mažiau nei 2016 m.), 

7 suaugusiųjų (45 dalyviai) ir 4 vaikų (46 dalyviai) kolektyvai. Iš viso kolektyvuose dalyvavo 

91 dalyvis. Tai penkiais kolektyvais ir 50 dalyvių mažiau nei 2016 metais, kadangi nuo 2017 

m. pavasario gimdymo ir vaiko auginimo atostogų išėjo kultūros centre dirbusi choreografė, 

kurios 2017 metais niekas nepavadavo. Pakražančio kultūros centre įgyvendinta Neformaliojo 

vaikų švietimo programa „Iš lietuvių liaudies folkloro skrynios“, kurią lankė 17 mokinių. 

 Du kolektyvai turi suteiktas kvalifikacines klases: Tradicinė kaimo kapela „Gers 

čiesas“ turi 2014 m. Lietuvos liaudies kultūros centro suteiktą 3 kategoriją, o 2016 m. 

Vokaliniam tercetui Lietuvos nacionalinis liaudies kultūros centras suteikė 2 kategoriją.  

 2017 m. dėmesys tradiciškai skirtas bendradarbiavimui, bendrų renginių 

organizavimui su Pakražančio seniūnijos Grinių, Žalpių, Valpainių ir Stulgių bendruomenėmis, 

jų aktyvinimui kultūrinėje veikloje, Žalpių, Pakražančio ir Stulgių parapijos bažnyčiomis, 

Pakražančio gimnazija, Grinių ir Žalpių bibliotekomis, Žalpių krašto muziejumi.   

Pakražančio kultūros centras per 2017 m. suorganizavo 77 įvairiems žanrams  

priskiriamus renginius, juose dalyvavo 10367  dalyviai ir lankytojai.  

  Pakražančio kultūros centras dalyvavo 28 koncertinėse išvykose, kuriose 

pasirodė 172 dalyviai. Kultūros centre įvyko 7 edukaciniai renginiai, kurių lankytojų ir dalyvių 

skaičius buvo 692. Suorganizuoti 7 etnokultūriniai renginiai, kuriuose dalyvavo ir apsilankė 

993 žmonės. Surengtas vienas respublikinis renginys – 330 dalyviai ir lankytojai, vienas 

regioninis renginys – 176 dalyviai ir lankytojai. Iš visų renginių 12 buvo skirta vaikams ir 

jaunimui, juose sudalyvavo 1184 dalyviai ir lankytojai. 

 Išskirtiniausi Pakražančio kultūros centro organizuoti renginiai: Respublikinė 

sūrių šventė „Jurgis, Jorgis ir Jurgelis – skamba jis visom tarmelėm“, regioninis vakaras 

„Skambanti poezija“, skirtas Pasaulinei poezijos dienai paminėti, Žalpių krašto „Loskavos“ 

atlaidų šventė, seniūnijos bendruomenių vakaras „Sveiks, kaimyne, eikš į talką“, Lietuvos vaikų 

ir jaunimo teatrų apžiūra-šventė Kelmės rajone „Šimtakojis-2017“. 

Trys skaitovų būrelio atstovės, vadovaujamos mėgėjų meno kolektyvų vadovės 

Danutės Anankaitės, dalyvavo respublikinio vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos 



atlikėjų konkurso „Tramtatulis-2017“ Kelmės rajono etape. Visos trys dalyvės – A. Arlauskaitė, 

G. Vasiliauskaitė ir A. Samuilytė pateko į regioninį turą Telšiuose. Regioniniame ture 

A. Samuilytė tapo laureate ir buvo atrinkta dalyvauti „Tramtatulis-2017“ nacionaliniame ture 

Kaune. 

Vaikų dramos teatro būrelis, vadovaujamas mėgėjų meno kolektyvų vadovės 

Danutės Anankaitės, dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros „Šimtakojis 2017“ 

rajoniniame etape, kurio metu buvo atrinktas dalyvauti regioniniame ture Kretingoje. 

                       Tradicinė kapela „Gers čiesas“ dalyvavo 2018 m. Dainų šventės „Vardan tos...“  

folkloro dienos „Didžių žmonių žemė“ folkloro kolektyvų apžiūroje, kuri vyko Kelmės kultūros 

centre. Pristatyta programa Stulgių krašto muzikantų Antano Savicko ir Zigmo Pratapo 

instrumentinė muzika „Krašto istoriją kuria paprasti žmonės“. Kolektyvas atrinktas dalyvauti 

2018 m. Dainų šventėje „Vardan tos...“. 

 Įgyvendinant 2017 m. veiklas, Liaudies kultūros tarybai teiktos trijų projektų 

paraiškos: Respublikinės sūrių šventės „Jurgis, Jorgis ir Jurgelis – skamba jis visom tarmelėm“ 

– finansavimas negautas, Žalpių krašto „Loskavos“ atlaidų šventei – finansavimas negautas ir 

rajoninio edukacinių renginių ciklo vaikams „Iš už pečiaus“ – finansavimas negautas.  

 Tačiau respublikinei sūrių šventei „Jurgis, Jorgis ir Jurgelis – skamba jis visom 

tarmelėm“ organizuoti finansavimas skirtas iš Kelmės rajono savivaldybės, pagal priemonę 

Kultūros rėmimo programos įgyvendinimas. 

Iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos lėšų (600 Eur.), skirtų  

2017 m. pasirengimo dainų šventės programos tradiciniams lietuvių liaudies muzikos 

instrumentams įsigyti,  Tradicinė kaimo kapela „Gers čiesas“ įsigijo 2 armonikas.  

 2017 m. Pakražančio kultūros centre, iš Kelmės rajono savivaldybės skirtų lėšų 

(15 000 Eur.), atlikti šildymo sistemos ir sienų remonto darbai. Pagal galimybes 2017 m. 

stengtasi atnaujinti kultūros centro materialinę ir techninę bazę. Įgyvendinant Neformaliojo 

ugdymo programą „Iš lietuvių liaudies folkloro skrynios“, papildyti vaikų tautinių kostiumų 

komplektai, įsigytos kanklės bei kiti melodiniai ir perkusiniai instrumentai.  Taip pat kultūros 

centras įsigijo akustinę gitarą, aktyvią garso kolonėlę, nešiojamą kompiuterį, papildytas 

mušamųjų instrumentų komplektas. 

Įstaigos biudžetas. 

Lėšų šaltinis Gauta  Lėšų paskirstymas Išleista 

Valstybės biudžeto  

(Krepšelis NVŠ 1742,50 eurai 

Bendros dotacijos 15391 eurai ) 

17133,50  Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 

50110,00 

Savivaldybės biudžeto 57589,82  Komunalinių paslaugų  1500,00 

Pajamos už suteiktas paslaugas  590,46  Transporto 199,76 

GPM 2% 83,00  Kvalifikacijos kėlimas 291,25 

ES ( NVŠ)  232,75  Ryšių paslaugos 682,43 

   Kitos prekės 6147,55 

   Kitos paslaugos 815,54 

   Ilgalaikis turtas  15800,00 

Iš viso: 75629,53  Iš viso: 75546,53 

 

2017 metus kultūros centras užbaigė be įsiskolinimų. Visos lėšos buvo  

panaudotos pagal paskirtį. Visos prekės, paslaugos ir darbai buvo perkami vadovaujantis 

supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu. 

Materialiniai ir finansiniai ištekliai naudoti tikslingai, atsižvelgiant į kultūrinės  

veiklos įgyvendinimo poreikius. 

3. Kultūros centro  turtas inventorizuojamas nustatyta tvarka. 

Pakražančio kultūros centro bendras plotas 431 m2,, savo veiklai organizuoti 



Kultūros centro naudojamas bendras plotas yra 289,8 m2, kadangi pagal panaudos sutartis 

Kultūros centro pastate įsikūrusios Grinių kaimo biblioteka, Grinių kaimo bendruomenė ir Teo 

ryšio punktas.   

Siekiant gerinti kultūros centro materialinę bazę ir kultūrinės veiklos sąlygas,  

2017 m. kreiptasi į Kelmės rajono savivaldybės tarybą ir administraciją: dėl lėšų šildymo 

sistemos ir pastato vidaus remontui, muzikos instrumentų (armonikų) įsigijimo, papildomų lėšų 

kompiuteriui ir scenos remontui skyrimo. 

2017 m. ataskaitinio laikotarpio paskutinį ketvirtį buvo gautos lėšos ilgalaikiam 

pastato remontui. Todėl lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo pastatų likutinė 

vertė. Taip pat buvo įsigyta kompiuterinės įrangos už 800 Eur. Kito ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.  

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos  

veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1994,03 Eur, 

iš jų: 

• Kompiuterinė įranga  - 579,24 Eur 

• Kitos mašinos ir įrenginiai – 1414,79 Eur 

  Informacija apie atliktus patikrinimus: 2017 m. gruodžio 6 d. atlikta statinių 

techninė priežiūra, akte Nr. STP-517 

reikalaujama sutvarkyti stogelį virš laukinių durų (kiemo pusėje).   

 

4. Problemos, susijusios su įstaigos veikla. 

 

Eil. 

nr. 

Problema Sprendimo būdai 

1. Sena elektros instaliacija. Prastas scenos 

apšvietimas. 

Atlikti elektros instaliacijos remonto 

darbus. Atnaujinti scenos apšvietimą. 

2. Kultūros centras neturi transporto 

koncertinėms išvykoms. 

Kultūros centrui turėti transportą arba 

suteikti galimybę vykti mokykliniu 

autobusiuku. 

 

 

Direktorė                                                                                                         Laima Lapinskienė 

 

 

   

 

 

 

 


