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Pakražantis

VADOVO ŽODIS
2017 metais Pakražančio kultūros centras pateikė keturis projektus Lietuvos
kultūros tarybai, kurių įgyvendinimas numatytas 2018 m., projektai finansavimo negavo. 2018
m. Lietuvos kultūros tarybai pateikti dar du projektai, kurių įgyvendinimas numatytas 2019 m..
Vienas projektas gavo finansavimą 4400 Eur. 2018 m. teikta vieno projekto paraiška Kelmės
rajono savivaldybės administracijai, gautas finansavimas 1000 Eur..
Taip pat 2018 m. parengtas vienas projektas, kuris teiktas Kelmės vietos veiklos
grupei, Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Projekto įgyvendinimui 2019 m. iš Nacionalinės
mokėjimo agentūros skirtas finansavimas 9 858 Eur.
Įstaiga už teikiamas paslaugas gavo 830,15 eurus. 2018 metais įstaigoje veikė
dvi neformalaus vaikų švietimo programos, kurių įgyvendinimui Pakražančio kultūros centras
gavo 2970,60 eurus.
2018 m. Pakražančio kultūros centre, iš Kelmės rajono savivaldybės skirtų lėšų
(7 000 Eur), atlikti scenos remonto ir vidaus sienų dažymo darbai.
Darbuotojų skaičius neviršija savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino
6 etatų skaičiaus. Kultūros centre 2018 m. 1 etatu dirbo 1 administracijos darbuotojas, 3,5 etato
- kultūros ir meno darbuotojai, 1,5 etato – aptarnaujantis personalas.
Atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentus,
kuriuose nustatyti tikslai ir uždaviniai, turintys įtaką Pakražančio kultūros centro veiklai,
siekiama išlaikyti vienodą hierarchiją. Įgyvendinamos programos tikslas ir uždaviniai sutampa
su Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų programomis, tikslais ir
uždaviniais.

I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ
2018 m. įstaigoje veikė 14 mėgėjų meno kolektyvų (3 kolektyvais daugiau nei
2017 m.), 8 suaugusiųjų (43 dalyviai) ir 6 vaikų (50 dalyviai) kolektyvai. Iš viso kolektyvuose
dalyvavo 93 dalyviai. Tai trimis kolektyvais ir 2 dalyviais daugiau nei 2017 metais.
Pakražančio kultūros centras per 2018 m. suorganizavo 88 įvairiems žanrams
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priskiriamus renginius (11 renginių daugiau nei 2017 m.), juose dalyvavo 14371 dalyviai ir
lankytojai, 4000 dalyvių ir lankytojų daugiau lyginant su praėjusiais metais.
Pakražančio kultūros centras dalyvavo 38 koncertinėse išvykose (10 daugiau nei
2017 m.), kuriose pasirodė 162 dalyviai. Surengti du respublikiniai renginiai – 562 dalyviai ir
lankytojai, du regioniniai renginiai – 349 dalyviai ir lankytojai. Iš visų renginių 9 buvo skirti
vaikams ir jaunimui, juose sudalyvavo 598 dalyviai ir lankytojai.
Pokyčius lėmė padidėjusi renginių įvairovė bei koncertinės išvykos.

ANTRASIS SKIRSNIS
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
1 strateginis tikslas: (įrašyti pavadinimą)
1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas
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Kompiuterizuotos kultūros
įstaigos (Kelmės krašto
muziejus, Kelmės, Kražių,
Tytuvėnų, Šaukėnų,
Užvenčio, Pakražančio
kultūros centrai, Kelmės
mažasis teatras), atnaujintos
ŽVB IT
Finansavimo šaltinis SB
Finansuojami rajoną
reprezentuojantys ir
išliekamąją vertę turintys
renginiai, užtikrintas jų
tęstinumas. Sudarytos
finansinės sąlygos mėgėjų
meno kolektyvų veiklai
skatinti. Išleisti vertingi
leidiniai. Įgyvendinti
kultūriniai projektai,
pritrauktos papildomos
finansinės lėšos.
Finansavimo šaltinis SB (KF)
Finansuojamas Kelmės,
Tytuvėnų, Užvenčio,
Šaukėnų, Pakražančio ir
Kražių M.K. Sarbievijaus
kultūros centrų išlaikymas.
Užtikrintas KC pagrindinių
funkcijų – puoselėti etninę
kultūrą, mėgėjų meną, kurti
menines programas, vykdyti
švietėjišką (edukacinė) veiklą,

362,50

0
neskirtas
finansavimas

0

0

1000

1000

1000

100 %

71100

70900

70897,5

100 %

Programos
kodas

Programos pavadinimas

1

3.1.1.10

3.1.3.1.

3.1.3.5

3
pramoginę veiklą, tenkinti
bendruomenės kultūrinius
poreikius, organizuoti
profesionalaus meno sklaidą –
vykdymas.
Finansavimo šaltinis SB
Finansuojamas Pakražančio
kultūros centro išlaikymas.
Užtikrintas KC pagrindinių
funkcijų – puoselėti etninę
kultūrą, mėgėjų meną, kurti
menines programas, vykdyti
švietėjišką (edukacinė) veiklą,
pramoginę veiklą, tenkinti
bendruomenės kultūrinius
poreikius, organizuoti
profesionalaus meno sklaidą –
vykdymas.
Finansavimo šaltinis SB (S)
Švietimo įstaigų aplinkos ir
neformaliojo švietimo įstaigų
(sporto, meno mokyklos,
daugiafunkciniai centrai)
veiklos finansavimas iš
europos sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų, valstybės
biudžeto lėšų projektams
finansuoti
Finansavimo šaltinis ES
(NVŠ)
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1 grafikas. Kultūros renginiai
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Renginių skaičius išliko stabilus, Pakražančio kultūros centre organizuojami tradiciniai
kultūros centro išskirtinumą pabrėžiantys renginiai.
2grafikas. Renginių dalyviai ir lankytojai
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Renginių lankytojų skaičius Pakražančio kultūros centre 2018 m. išaugo dėl padidėjusio
mėgėjų meno kolektyvus lankančių dalyvių skaičiaus ir dėl pagerėjusios renginių kokybės. Kaip
planu pasiremta Kelmės rajono savivaldybės strateginiame plane numatytu planuojamu dalyvių ir
lankytojų skaičiumi.
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3 grafikas. Pritrauktos lėšos
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Pritrauktos lėšos tai savivaldybės skirtos lėšos projektų koofinansavimui, instrumentų įsigijimui,
reprezentuojančių renginių finansavimui, kultūros tarybos skirtos lėšos bei pajamos už suteiktas
paslaugas. Šios lėšos 2017-2018 m. yra sumažėjusios dėl Lietuvos kultūros tarybos neskirto
finansavimo projektams įgyvendinti. Kaip planas pateikti duomenys iš Savivaldybės strateginio
plano programų 3.1.3.1. ir 3.1.3.5.

Pakražančio kultūros centro direktorė
(Asignavimų valdytojas)

(Parašas)
–––––––––––––––

Laima Lapinskienė
(Vardas ir pavardė)
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VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER
ATASKAITINIUS METUS*
Eur, ct
Eil.
Nr.
1.
2.

Pareigų
(pareigybės)
pavadinimas
Direktorė

Bazinis
atlyginimas
1
10302,35

Priemokos

Priedai

Premijos

2
435,68

3

4

Kitos
išmokos**
5

Iš viso
6=1+2+3+4+5
10738,03

3.
...
* Neatskaičius mokesčių.
** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką)
išmokos buvo išmokėtos.
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