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]. ĮVADAS

Pakražančio kultūros centras — tai daugiafunkcis kultūros centras, kurio pagrindiniai
tikslai: sudaryti sąlygas krašto tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinant įvairias
kultūros sritis ir žanrus, savo veikla propaguojant etninę kultūrą, mėgėjų meną, vystant švietėjišką
(edukacinę) veiklą, organizuojant profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines
programas; tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius, sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui
dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Pakražančio kultūros centro (toliau — kultūros centras) vizija, tai — daugiafunkcinė
kultūros įstaiga, turinti ūkinį ir finansinį savarankiškumą. Tenkinanti įvairaus amžiaus ir
išsilavinimo žmonių kultūrinius bei dvasinius poreikius. Vykdanti veiklą, kuri grindžiama
bendražmogiškosiomis vertybėmis bei tautos tradicijomis.

Pakražančio kultūros centras skatina etninės kultūros sklaidą, populiarina senąsias
kultūros tradicijas, papročius. Organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą bei
organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą. Rengia edukacinius, pramoginius ir
kitus renginius. Rūpinasi vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumu, meniniu ugdymu.

Kultūros centro veiklos planas — tai strateginė veiksmų ir priemonių visuma,
apibendrinanti pagrindinius kultūros centro plėtros 2019 m. tikslus ir uždavinius, išryškinanti
prioritetus bei numatantį priemones išsikeltiems uždaviniams įgyvendinti.

Planas padės siekti pagrindinių kultūros centro tikslų: sudaryti sąlygas krašto
tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinant įvairias kultūros sritis ir žanrus, savo
veikla propaguojant etninę kultūrą, mėgėjų meną, vystant švietėjišką (edukacinę) veiklą,
organizuojant profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas; tenkinti
gyventojų kultūrinius poreikius, sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir
turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę. Kultūros centras siekia
savo veikla vienytis su visomis organizacijomis: seniūnija, seniūnijos kaimo bendruomenėmis,
bibliotekomis, muziejais, ugdymo įstaigomis ir bažnyčiomis.

Kultūros centro veiklos plano uždaviniai:
saugoti ir puoselėti nacionalinės kultm'os tapatybę;
sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę;
skatinti meno mėgėjų, liaudies meno ir tradicijų plėtrą;
sudaryti sąlygas rajono žmonėms dalyvauti kultūrinėje veikloje;
pristatyti Kultūros centro kūrėjų, mėgėjų ir atlikėjų meną rajone ir šalyje.
siekti materialinės bazės gerinimo;
ugdyti dirbantį personalą, didinti jo profesionalumą;
tenkinti lankytojų poreikį.
Pakražančio kultūros centras, rengdamas 2019 metų veiklos planą, vadovavosi Vietos

savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435
„Dėl strateginio tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. planavimo savivaldybėse rekomendacijų
patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T-392(E) „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės 2017—2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtintu Kelmės rajono
savivaldybės 2017-2019 m. strateginiu veiklos planu, ir jo pakeitimais formulavo 2019 m.
strateginius tikslus, uždavinius ir priemones, numatė lėšas ir finansavimo šaltinius joms įgyvendinti.

Kultūros centro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Kultūros ir Žemės ūkio ministerijų norminiai aktai,
savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai,
Pakražančio kultūros centro nuostatai bei kiti teisės aktai.
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Veiklos planas suderintas su Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėju Stasiu Jokubausku.

Pakražančio kultūros centro veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti
turimus finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti.

Kultūros centro veiklos planą sudaro du veiklos sektorius apimančios programos.
Programose iškelti 2019 m. veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti,
suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

:. MISIJA IR STRATEGINIAIPOKYČIAI

2.1. Misija

Pakražančio kultūros centro misija skatinti etninės kultūros sklaidą, populiarinti
senąsias kultūros tradicijas, papročius. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių,
neformaliojo švietimo veiklą bei organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą.
Rengti edukacinius, pramoginius ir kitus renginius. Rūpintis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
laisvalaikio užimtumu, meniniu ugdymu.

2.2. Programos ir strateginiai tikslai

Atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentus,
kuriuose nustatyti tikslai ir uždaviniai, turintys įtaką Pakražančio kultūros centro veiklai, siekiama
išlaikyti vienoda hierarchiją. Programos tikslas ir uždaviniai sutampa su Kelmės rajono
savivaldybės strateginio planavimo dokumentų programomis, tikslais ir uždaviniais.

Pakražančio kultūros centro veiklos plano programos bei jų koordinatoriai ir tikslai su
atsakingais asmenimis pateikiami 1 lentelėje.

Prog?“m“? Tikslo savininkaskoordinatonus . .
Programa . Tikslas (pareIgos, vardas,

(pareigos, vardas, .
. pavarde)pavarde)

3. Kultūros ir Direktorė 3.1. Sustiprintas kultūros Direktorė
sporto Laima Lapinskienė potencialas Laima Lapinskienė
programa

6. Švietimo Direktorė 6.1. Kokybiškos mokymo Direktorė
veiklos Laima Lapinskienė ir ugdymo paslaugos Laima Lapinskienė
programa

1 lentelė. Pakražančio kultūros centro 2019 m. veiklos plana programos, tikslai ir programų koordinatoriai

3. SITUACIJOSANALIZĖ

Pakražančio kultūros centras — daugiafunkcinė kultūros įstaiga, turinti ūkinį ir
finansinį savarankiškumą, tenkinanti įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonių kultūrinius bei
dvasinius poreikius, vykdanti veiklą, kuri grindžiama bendražmogiškosiomis vertybėmis bei tautos
tradicijomis.



Pakražančio seniūnijos teritorijoje 2017 m. pradžioje gyveno apie 1929 gyventojai,
2018 m. pradžioje apie — 1875, 2019 m. pradžioje apie - 1833 gyventojai. Bendras gyventojų
skaičius kiekvienais metais mažėja. Mažėjant gyventojų skaičiui, turi įtakos sumažėjusiam meno
mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius.

Kultūros centre šiuo metu veikia 14 kolektyvų, kuriuos lanko 86 kolektyvų dalyviai.
2018 metų pabaigoje veikė 14 kolektyvų, kuriuos lankė 93 kolektyvų dalyviai. Šiuo metu iš jų yra 5

vaikų ir jaunimo kolektyvai (48 dalyviai). Per 2018 m. meno kolektyvai pasirodė 21 renginyje
organizuotame Pakražančio kultūros centre, bei surengė 38 koncertines išvykas, 10 daugiau nei
2017 m., 16 daugiau nei 2016 m.

Per 2018 m. suorganizuoti 88 renginiai, kuriuose apsilankė 10928 lankytojai ir
dalyviai. Tai 11 renginių ir 561 lankytojų ir dalyvių daugiau nei 2017 m.. Iš jų 3 — etnokultūriniai
renginiai, 5 — seniūnijos šventės, 9 — vaikams ir jaunimui, 2 respublikinės šventės, 2 — regioniniai ir
1 — rajoninis renginiai.

Kultūros centras skyrių ir filialų neturi, tačiau tenkina kultūrinius poreikius keturiose
seniūnijoje įsikūrusiose kaimo bendruomenėse: Grinių, Žalpių, Valpainių ir Stulgių. Per 2018
metus, tenkinant bendruomenių poreikius, keturiose Pakražančio seniūnijos bendruomenėse
surengta 11 renginių.

2018 m. buvo įgyvendinamos dvi neformaliojo švietimo programos „Iš lietuvių
liaudies folkloro skrynios“, kurią lankė 17 vaikų ir „Jurgelio meistrelio dirbtuvės“, kurias lankė 10

vaikų.
2019 m. taip pat bus įgyvendinamos dvi neformaliojo švietimo programos: „Iš lietuvių

liaudies folkloro skrynios“ - 10 vaikų, „Jurgelio meistrelio dirbtuvės“ — 10 vaikų.

3.1. VIDINĖS APLINKOSANALIZĖ

3.1.1. žmogiškieji ištekliai

Ei. Vardas, pavardė Pareigybė Išsilavinimas Turima Darbo
Nr. kvalifika krūvis

cinė
klasė

]. Danutė Anankaitė Mėgėjų meno Specialus vidurinis kultūros 3 1 etatas
kolektyvų ir meno specialybės įgytas
vadovė iki 1995 m.

2. Gintarė Guželienė Choreografė Aukštasis universitetinis 3 l etatas
(vaiko auginimo kultūrinis ir pedagoginis
atostogose)

3. Viktorija Jagaudienė Choreografė Aukštasis universitetinis - 0,4 etato
(pavaduojanti) kultūrinis ir pedagoginis

4. Laima Lapinskienė Direktorė Aukštasis universitetinis 3 1 etatas
Kultūrinis ir pedagoginį

5. Rūta Senkutė Renginių Aukštasis neuniversitetinis - 0,5 etato
organizatorė kultūrinis „

Choreografė 0,5 etato
(pavaduojanti)

6. Saulius Venckus Meno vadovas Aukštesnysis 3 1 etatas
kultūrinis

7. Edita Mėlinienė Valytoja, Profesinis - 0,5 etato
kūrikė 0,5 etato
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8. Albinas Jasulaitis Kūrikas Profesinis - 0,5 etato
Pakražančio kultūros centre dirbantys darbuotojai pagal finansines galimybes kelia

kvalifikaciją, kad galėtų tenkinti nuolat kylančius reikalavimus ir būtų pajėgūs atsakingai ir
kokybiškai atlikti savo funkcijas ir pareigas. 2018 m. trims kultūros centro meno darbuotojams
atliktas 2017 m. veiklos vertinimas bei skirtos užduotys 2018 metams. Vienai darbuotojai grįžusiai į
darbą po vaiko auginimo atostogų taip pat nustatytos bei skirtos užduotys 2018 metams. 2019 m.
planuojama atestuoti 1 darbuotoją.

3.1.2. Planavimo sistema

Pakražančio kultūros centras, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-392(E) „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės 2017—2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtintu Kelmės rajono
savivaldybės 2017-2019 m. strateginiu veiklos planu bei jo pakeitimais.

3.1.3. Finansavimo ištekliai

Kultūros centro preliminaraus plano programų finansavimo šaltinis — Kelmės rajono
savivaldybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos
ir kitos lėšos (l, 2 pav.).

77,5
80
70
60
51?) 16,3
30
20
“a . 1

Kelmės rajono -savivaldybės lėšosEWC'Fmssąjungos, . . .
užsienio valstybių ir Kutos '5505

tarptautinių
organizacijų

valstybes biudžeto
lėšos

] pav. Lėšų pasiskirstymas pagalfinansavimo šaltinį 2019 metais (eurais)
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3.1.4 Vidaus darbo kontrolė

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir centralizuotas vidaus audito skyrius atlieka
finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje bei kultūros centre.

Centralizuotas vidaus audito skyrius vykdo nepriklausomą ir objektyvią tyrimo ir
konsultavimo veiklą, atlieka vidaus auditus, vertina biudžeto asignavimų valdytojų programų
vykdymą. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito
įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.

4. VEIKLOSKRYPTYS

4.1. Administracinė veikla:

Eil. Vykdomos Priemonės Vykdytojai Vykdymo Laukiami
nr. programos, aprašymas laikotarpis rezultatai

priemonės,
veiklos
projektai

4.1 .l. Pasitarimai Pasitarimai veiklos Direktorius Kiekvieną Užtikrinta
kultūros centro organizavimo pirmadienį informacijos
darbuotojams. klausimais. sklaida kultūros

Informacijos gautos iš centre tarp
Lietuvos liaudies darbuotojų,
kultūros centro, kokybiškesnis
Kelmės r, darbas ir geresni
savivaldybės bendro darbo
švietimo, kultūros ir rezultatai
sporto skyriaus
sklaida

4.1.2. Veiklos Kultūros priemonių, Direktorius, Nuolat Kryptingas darbo
planavimas ir veiklos planų ir renginių organizavimas
ataskaitų ataskaitų teikimas organizatorius
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teikimas.
4.1.3. Metodinė Praktinė metodinė Direktorius, Nuolat Parengti

pagalba. pagalba Pakražančio renginių kokybiškesni
seniūnijos organizatorius, projektai,
bendruomenėms, kultūros ir renginiai ir
kitoms įstaigoms ir meno minėjimai,
organizacijoms. darbuotojai gerėj anti

materialinė bazė,
užtikrintas
glaudesnis
bendradarbiavimas
tarp vietos įstaigų
ir organizacijų.

4.1.4. Informacijos Medžiagos apie Direktorius, Nuolat Įvaizdžio
kaupimas, įvykusius renginius renginių formavimas, ryšių
sklaida ir kaupimas, renginių organizatorius. su visuomene
reklama. reklamavimas, plėtojimas ir

informaciniai sklaida apimant
pranešimai, straipsnių kuo platesnę
publikavimas, auditoriją,
informacijos skatinimas
skelbimas bendruomenę
internetinėje domėtis
svetainėje ir kultūriniais
socialiniame tinkle, produktais.
afišų, plakatų,
lankstinukų
spausdinimas,
atributikos gamyba.

4.1.5. Koncertinės Sąlygų sudarymas Direktorius Nuolat Mėgėjų meno
veiklos mėgėjų meno kolektyvų
skatinimas kolektyvams koncertinės

dalyvauti šventėse, programos
koncertuose, pristatymas
rajoniniuose pasirodymuose
renginiuose ir šventėse,
respublikiniuose koncertuose,
konkursuose. rajoniniuose

renginiuose ir
respublikiniuose
konkursuose.

4.2. ūkinė veikla:

Eil. Vykdomos Priemonės aprašymas Vykdytojai Vykdymo Laukiami
nr. programos, laikotarpis rezultatai

priemonės,
veiklos
projektai

4.2.1. Ukio Kultūros centro pastato Direktorius Nuolat Užtikrintas ūkio
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funkcionavimo išlaikymo išlaidos, funkcionavimas
pavestų funkcijų privalomų funkcijų
vykdymo vykdymo išlaidos.
užtikrinimas.

4.2.2. Materialinės Naujo inventoriaus Direktorius I, II, IV Sudarytos geresnės
bazės gerinimas. įsigijimas. ketvirtis darbo sąlygos,

pagerės kultūros
centro materialinė
bazė.

4.2.3. Scenos Koncertų salės scenos Direktorius II, III Sudarytos geresnės
remontas remontas ketvirtis sąlygos

koncertinės veiklos
organizavimui.

4.2.3. Įstaigos Naujų darbo priemonių Direktorius Nuolat Užtikrintas įstaigos
aprūpinimas įsigijimas administravimo ir
būtiniausiomis kultūrinės veiklos
darbo programos
priemonėmis. kokybiškas

vykdymas.
4.2.4. Priešgaisrinės Kultūros centro Direktorius lI-IV Užtikrinta

saugos priešgaisrinės Meno ketvirtis priešgaisrinė
organizavimas. signalizacijos ir vadovas. sauga.

gesintuvų patikra,
4.2.5. Statinių Kultūros centro pastato Meno Nuolat Užtikrinta statinio

priežiūra. techninės būklės vadovas techninė priežiūra,
stebėjimas laiku pastebėti ir

pašalinti defektai.

4.3. Kultūrinių poreikių tenkinimo programa (renginių planas, projektinė veikla):
Metinis renginių planas patvirtinamas iki sausio 15 d. kultūros centro direktoriaus, o kiekvieną

mėnesį patikslintas planas teikiamas Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto
skyriui einamojo mėnesio 25 d. prieš sekantį mėnesį.

Eil. Vykdomos Priemonės Vykdytojai Vykdymo Laukiami
nr. programos, aprašymas laikotarpis rezultatai'

priemonės,
veiklos
projektai

4.3.1. Kultūrinių Įvairių renginių Kultūrinių Nuolat Organizuoti
renginių valstybinių švenčių, renginių kultūriniai
organizavimas. paminėtinų datų, organizatorius, renginiai

koncertų, spektaklių ir meno
kt. organizavimas vadovas,

mėgėjų meno
kolektyvų
vadovas,

choreografas
4.3.2. Meninės Mėgėjų meninės Meno Nuolat Darbas su mėgėjų

saviraiškos ir veiklos skatinimas, vadovas, meno



meninių sudarant sąlygas mėgėjų meno kolektyvais,
poreikių saviraiškai, naujų kolektyvų sukurtos meninės
ugdymas ir programų kūrimas. vadovas, programos,
tenkinimas. choreografas. pastatyti nauji

spektakliai,
inscenizacijos ir
kt.

4.3.3. Edukacinių Edukacinė programa Direktorius, NVŠ Sukurta nauja
'

programų choreografas. nuolat, edukacinės
kūrimas. kitos pagal programa

poreikį. vaikams
4.3.4. Projektinė Projektų Direktorius Nuolat Įgyvendinti

veikla. įgyvendinimas kultūrinės veiklos
pritrauktos projektai, '

papildomos lėšos, sustiprinta
materialinės bazės materialinė bazė.
gerinimas.

4.3.5. Pr0jekto Projekto Direktorius, 2019 m. Projekto metu, bus
„Bendruomenių įgyvendinimas Kultūrinių suorganizuoti 6
stiprybė — pritrauktos renginių tradiciniai
gyvojoje papildomos lėšos. Per organizatorius. Pakražančio
tradicijų tradicijų pažinimą, kultūros centro ir
raiškoje“ perėmimą, Pakražančio
Nr. KELM- puoselėjimą, kultūros seniūnijos
LEADER-6B- sklaidą bei regiono bendruomenių
KV-4-2-2018 savitumo puoselėjimo renginiai (šventės,
įgyvendinimas veiklas, ugdančias edukacinės

meninius gebėjimus ir veiklos).

kūrybinę saviraišką,
bus atskleistos ir
populiarinamos
regiono kultūros
tradicijos ir papročių
savitumas, bus
siekiama formuoti ir
stiprinti įvairių
gyventojų grupių
vertybes ir
bendruomeniškumo
jausmą.

Žalpių krašto
„Loskavos“ atlaidų
šventė;
Trijų kartų
Edukacinių
renginių ciklas „Iš
už pečiaus“
Pakražančio
kultūros centre;
Joninių šventė
„Suspindo krištolo
rasa laukų žolynai“
Griniuose;
Valstybės
(Lietuvos karaliaus
Mindaugo
karūnavimo)
dienos minėjimas
Valpainiuose;
Oninių šventė
„Onyte, einam su
manim pašokti“
Stulgiuose;



Bendruomenių
vakaras „Sveiks
kaimyne, eikš į

talką“ Pakražančio
kultūros centre.

4.3.6. Profesionalaus Profesionalaus teatro, Direktorius, Nuolat Organizuoti
meno sklaida. muzikos, šokio renginių profesionalios

pristatymas, meno organizatorius. muzikos
kūrinių pateikimas koncertai,
visuomenei. spektakliai.

4.3.7. Etninės Renginių Direktorius, Nuolat Nuosekliai ir
kultūros organizavimas, jų renginių kryptingai
apsaugos ir prieinamumas, organizatorius, puoselėjamos
tęstinumo, įvairaus amžiaus meno Žemaitijos krašto
vietos tradicijų žmonių dalyvavimas kolektyvų istorinės ir
išsaugojimo folkloro programose, vadovai, kultūrinės
užtikrinimas. jaunimo pažintis su choreografas tradicijos.

etnine kultūra.

4.4. Bendradarbiavimas (įstaigomis, organizacijomis, verslininkais, rėmėjais, kolektyvais ir
t.t.):

Eil. Vykdomos Priemonės Vykdytojai Vykdymo Laukiami
nr. programos, aprašymas laikotarpis rezultatai

priemonės,
veiklos projektai

4.4.1. Bendradarbiavimas Glaudesnių Direktorius, Nuolat Kartu rengiami
su vietinėmis bendradarbiavimo renginių renginiai,
visuomeninėmis ir bendravimo organizatorius, koncertai,
organizacijomis ir ryšių plėtojimas kultūros ir teikiama pagalba '

įstaigomis. kultūrinės veiklos meno bendruomenėms
organizavimo darbuotojai organizuojant
klausimais, renginius.

4.4.2. Bendradarbiavimas Kultūrinių mainų Direktorius, Nuolat Mėgėjų meno
su kitomis skatinimas. renginių kolektyvų
Lietuvos organizatorius, kultūriniai
įstaigomis, kultūros ir mainai, bendri
asociacijomis ir meno projektai.
institucijomis, darbuotojai
Kelmės rajono ir
kitais Lietuvos
kultūros centrais.

4.4.3 Bendradarbiavimas Bendradarbiavimas Direktorius, Nuolat Mėgėjų meno
su Kelmės rajono kultūrinės veiklos renginių kolektyvų
ir Lietuvos organizavimo ir organizatorius, programų
muziejais, įgyvendinimo pristatymas

klausimais. muziejuose,
bendri projektai.

4.4.4. Kultūrinio paveldo Projektų Žalpių Direktorius, Balandžio, Apeiginio
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aktualizavimas ir kaimo „Loskavos“ renginių gegužės kantičkinio
sklaida. atlaidai, organizatorius, mėn. giedojimo ir

Edukacinio kultūros ir kulinarinio
renginių ciklo „Iš meno paveldo įtrauktų į
už pečiaus“, darbuotojai valstybinę
Respublikinės nematerialaus
sūrių šventės kultūros paveldo
„Jurgis, Jorgis ir puoselėjimo
Jurgelis — skamba programą
jis visom „Nacionalinis
tarmelėm“ tradicinių
įgyvendinimas. vertybių sąvadas“

aktualizavimas ir
sklaida
proj ėktinėse
veiklose.

4.4.5. Rėmėjų paieška Bendradarbiavimo Direktorius Nuolat Kultūros
su kultūros centro reiškinių,
rėmėjais visuomenei
plėtojimas, kitų naudingų siekių
finansavimo gerinimas
galimybių paieška. privačiu kultūros

rėmimu.

.5. Kvalifikacijoskėlimas:
Eil. Vykdomos _

Priemonės aprašymas Vykdytojai Vykdymo Laukiami
nr. programos, laikotarpis rezultatai

priemonės,
veiklos
projektai

4.5.1. Kvalifikacijos Palankių sąlygų Direktorius Nuolat Kultūros centro
kėlimas sudarymas kultūros darbuotojų

centro darbuotojams profesinės
dalyvauti kvalifikacijos kompetencijos
kėlimo kursuose ir augimas
seminaruose.

4.5.2. Darbuotojų Darbuotojų Direktorius Nuolat Geresni darbuotojų
orientavimas orientavimas kultūros darbo rezultatai
kultūros politikos, etninės įgyvendinant
politikos kultūros plėtros etninės kultūros
klausimais. programos plėtros programą. .

įgyvendinimo
klausimais.

4533 Informacijos Informacijos sklaida Darbuotojai Nuolat Pasidalinimas
sklaida grįžus iš kursų ir grįžę iš gerąja patirtimi

seminarų. kursų ir tarp kultūros
seminarų centro darbuotojų.

4.5.4. Atestavimas Darbuotojų vertinimas Švietimo, III-IV Įvertinti kultūros
ir siūlymas komisijai kultūros ir darbuotojai,

ll



juos atestuoti. sporto pasiūlyti komisijai
skyrius, atestuoti.

atestavimo
komisija.

5. LAUKIAMI REZULTATAI

Pakražančio seniūnijos gyventojų įtraukimas į renginių organizavimą, sudarys
sąlygas bendruomenės nariams pasijusti aktyviais kultūrinio proceso dalyviais.

Geros kokybės renginiai sulauks didesnio žiniasklaidos dėmesio, bendruomenės
atsiliepimai apie veiklą turės įtakos teigiamam miestelio įvaizdžio formavimui.

Originalios formos renginiai, edukacinės programos pritrauks daugiau lankytojų.
Profesionalaus meno koncertai ir spektakliai leis gyventojams pamatyti geros kokybės

renginius ir tai paskatins juos daugiau domėtis profesionaliu menu bei ugdyti meninį skonį.
Gerai organizuota meno mėgėjų kolektyvų veikla, padės formuotis aktyvios

bendruomenės branduoliui.
Pagerės kultūros centro materialinė bazė, o darbuotojams bus sukurtos palankios

darbo sąlygos.
Išaugs tautiškai sąmoninga ir pilietiška jaunoji karta, perėmusi etninę kultūrą ir aiškiai

suvokianti jos vertę.
Pagerės teikiamų paslaugų kokybė, mažės kaimiškų vietovių gyventojų socialinė

atskirtis.
Pakils kultūros centro darbuotojų kvalifikacija ir profesiniai įgūdžiai.

6. PAKRAŽANČIOKULTūROS CENTRO IR PAKRAŽANČIOSENIUNIJOS
2019 M. PAGRINDINIU RENGINIUPLANAS '

Eil. Renginio pavadinimas Data Vieta Rengėjai
Nr.
]. TARPTAUTINIAIRENGINIAI '
2. RESPUBLIKINIAIRENGINIAI
2,1. Respublikinė sūrių šventė Balandžio 27 d Pakražantis Pakražančio kult. c.,

„Jurgis, Jorgis ir Jurgelis- Pakražančio
skamba jis visom tarmelėm“ seniūnija.
(Emo).

2.2. Respublikinis vokalinių Gegužės 4 d. Pakražantis Pakražančio kult. c.,
ansamblių festivalis skirtas Pakražančio
Mildos dienai „Muzika meilei“. seniūnija.

3. REGIONINIAI IR APSKRITIESRENGINIAI
3.1. Regioninė humoro šventė „Šypt- Lapkričio 8 d. Pakražantis Pakražančio kult. c.

Vypt“.
3.2. Regioninis poezijos dienai skirtas Kovo 21 d. Pakražantis Pakražančio kult. c.,

vakaras „Skambanti poezija“ Pakražančio
seniūnija.

4. RAJONINIAIRENGINIAI
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4.1. Edukacinių renginių ciklas „Iš už Birželio 10-13 d. Pakražantis Pakražančio kult. c..
pečiaus“ (projektas
„Bendruomenių stiprybė -
gyvojoje tradicijų raiškoje“).

4.2. Rajoninė vaikų teatro kolektyvų Kovo mėn Pakražantis Pakražančio kult. c.
apžiūra „Šimatkojis“ Kelmės rajono

savivaldybė
5. SENIUNIJOSRENGINIAI
5.1. Žalpių Loskavos atlaidų šventė - Gegužės 26 d. Žalpiai Žalpių kaimo

Kraštiečių susitikimas „Kur bendruomenė,
sruvena Žalpė...“ (projektas Pakražančio kult.c.,
„Bendruomenių stiprybė - Pakražančio
gyvojoje tradicijų raiškoje“). seniūnija.

5.2. Joninių atlaidų šventė „Suspindo Birželio 24 d. Pakražantis Grinių kaimo
krištolo rasa laukų žolynai“ bendruomenė,
(projektas „Bendruomenių Pakražančio kult. c.,
stiprybė - gyvojoje tradicijų Pakražančio
raiškoje“). seniūnija.

5.3. Oninių šventė Stulgiuose Liepos 28 d. Stulgiai Stulgių kaimo
(projektas „Bendruomenių bendruomenė,
stiprybė - gyvojoje tradicijų Pakražančio kult. c,-
raiškoje“). Pakražančio

seniūnija.
5.4. Bendruomenių vakaras „Sveiks, Spalio 25 d. Pakražantis Pakražančio kult. c.,

kaimyne, eikš į talką“ (projektas
„Bendruomenių stiprybė -
gyvojoje tradicijų raiškoje“)

Pakražančio seniūnija

6. VALSTYBINIU ŠVENCIU IR ATMINTINU DIENU MINĖJIMAI

6.1. Minėjimo programa skirta Vasario 15 d. Pakražantis Pakražančio kult.c.,
Lietuvos Valstybės atkūrimo Grinių k. biblioteka.
dienai paminėti . Pakražančio

gimnazija.
6.2. Kovo 11 — osios minėjimas. Kovo 10 d. Pakražantis Pakražančio kult. c.,

6.3. Motinos dienos minėjimo Gegužės 3 d. Valpainiai Pakražančio kult. c.,
koncertas. Valpainių kaimo

bendruomenė.
6.4. Valstybės (Lietuvos karaliaus Liepos 6 d. Valpainiai Pakražančio kult.c.

Mindaugo karūnavimo) dienos Pakražančio
minėjimas (projektas seniūnija,
„Bendruomenių stiprybė - Valpainių kaimo
gyvojoje tradicijų raiškoje“). bendruomenė.

7. KITI RENGINIAI

7.1. Užgavėnių šventė „Sunku ūbagui Kovo 5 d. Pakražantis Pakražančio kult. c.,
gyvent ant svieta“ (Etno). Pakražančio

gimnazija.
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7.2. Popietė „Poezija — tavo ir mano Balandžio 24 d. Žalpiai Pakražančio kult. c.,
širdy“. (Nacionalinei bibliotekų Žalpių biblioteka.
savaitei paminėti).

7.3. Popietė „Vaikystės spalvos“. Birželio 3 d. Pakražantis Pakražančio kult. c.,
Skirta tarptautinei vaikų gynimo Grinių biblioteka.
dienai.

7.4. Literatūrinė valandėlė „Neprašau Rugpjūčio 20 d. Pakražantis Pakražančio kulte., '

gyvenimų dviejų“ rašytojo Jono Grinių biblioteka.
Mačiukevičiaus 80 — mečiui.

7.5. Popietė „Istorijos puslapį Spalio 17 d. Žalpiai Pakražančio kult. c.,
atvėrus“. (Lietuvos šaulių Žalpių muziejus.
sąjungos metams).

7.6. Minėjimas — koncertas „Sugrįžtu Lapkričio 21 d. Pakražantis Pakražančio kult. c.,
į Tave, mano mūza baltoji“. Grinių biblioteka.
Poetės Salomėjos Nėries,
Bačiukaitės — Bučienės 115 —

osioms gimimo metinėms.
7.7. Edukacinių renginių ciklas Gruodžio 2-4 d. Pakražantis Pakražančio kult. c.

„Kalėdų laukimo žingsniai“
7.8. Kalėdinis rytmetys vaikams Gruodžio 19 d. Pakražantis Pakražančio kult.c.,

„Prie eglutės“. Žalpių, Valpainių,
Stulgių, Grinių
kaimo bendruomenė.
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Pakražančio kultūros centro 2019 m. veiklos plano programos

Finan- 3.1.3.1 Kultūros rėmimo
suoti programų įgyvendinimas
kultūros 3.1.3.5 Kultūros centrų veiklos
įstaigų finansavimas
veiklą
Gerinti 6.1 .3.10 Ugdymosi sąlygų ir
švietimo neformalaus švietimo
paslaugų įgyvendinimas
kokybę
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Pakražančio kultūros centro 2019 m. kultūros programa

4 5 S 7 8 9 13 14 15 15 17 23
3.1.3.l Kultūros Finansuojami 20|9 SB(KF) Kelmės 2 Dalinai vnt Dalinai finansuotų 0 2

rėmimo rajoną 01-01 rajono finansuot tarptautinių ir
programų reprezentuojantys - savival- ų projektų respublikinių programų .

įgyvendinimas ir išliekamąją 2019 dybės skaičiaus skaičius nuo visų Švietimo,
vertę turintys 123] adminis» pokytis pateiktų projektų kultūros ir
renginiai, tracija skaičiaus. sporto
užtikrintas jų skyrius
tęstinumas. Pakražančio
Sudarytos kultūros
finansinės centras
sąlygos mėgėjų
meno kolektyvų
veiklai skatinti.
Išleisti vertingi
leidiniai.
Įgyvendinti
kultūriniai
projektai,
pritrauktos
papildomos
finasinės lėšos.

3.l.3.5 Kultūros Finansuojamas 2019 SB 73,1 Organizu % Kriterijaus reikšmė 2,59 Švietimo,
centrų veiklos Pakražančio 0|-0] ojamų matuojama proc. 6 kultūros ir
finansavimas kultūros centrų - Pakra— renginių kultūros centrų viešai 77 80 sporto

išlaikymas. 20l9 Zančio skaičiaus atliktų renginių skaičius skyrius '

Užtikrintas KC 12-31 kultūros didėjimas (A) yra lyginamas su Pakražan-
pagrindinių centras praėjusių metų čio kultūros
funkcijų — analogiško rodiklio centras
puoselėti etninę reikšme (Al) laikant,
kultūrą, mėgėjų kad pastaroji suma yra
meną, kurti lygi [00 proc.: E=(A-
menines Al )“ lOO/Al. Duomenų
programs. šaltinis - savivaldybės
vykdyti valdymo sferai
švietėjišką priklausančių kultūros
(edukacinė) centrų pateikti oficialūs
veikla, statistiniai duomenys.
pramoginę
veiklą, tenkinti
bendruomenės
kultūrinius
poreikius,
organizuoti
profesionalaus
meno sklaidą —

vykdymas.
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3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 23

3.1.3.5 Kultūros Finansuojamas 2019 SB(S) Pakra- 0,8 Dalyvių % Efekto kriterijaus 3,03
centrų veiklos Pakražančio 01-01 žančio mėgėjų reikšmė matuojama
finansavimas kultūros centrų - kultūros meno proc. Šis efekto

išlaikymas. 2019 centras kolekty— kriterijus sudaromas
Užtikrimas KC 12-31 vuose lyginant savivaldybės 99 102
pagrindinių skaičiaus valdymo sferai priskirtų
funkcijų - didėjimas 6 kultūros centni
puoselėti etnine dalyvių meno mėgėjų
kultūrą, mėgėjų kolektyvuose skaičių A

meną, kurti su analogiškų praėjusių
menines metų dalyvių meno
programas, mėgėjų kolektyvuose
vykdyti skaičiumi Al. gautas
švietėjiška skirtumas įvertinamas
(edukacinė) praėjusiais metais
veiklą, pasiektų metų dalyvių
pramoginę meno mėgėjų
veiklą, tenkinti kolektyvuose skaičiaus
bendruomenės Al atžvilgiu (laikoma,
kultūrinius kad šis skaičius yra |00
poreikius, proc,). Gautas santykis
organizuoti rodo dalyvių meno
profesionalaus mėgėjų kolektyvuose
meno sklaidą — skaičiaus didėjimą proc.
vykdymas. E=(A-Al)' lOO/Al .

Duomenų šaltinis -
savivaldybės valdymo
sferai priklausančių
kultūros centrų pateikti
oficialūs statistiniai
duomenys. Užtikrinti
kad dalyvauja ne
mažiau nei 40 proc.
vienos lyties atstovų)

p.] .3.l gdymosi Švietimo įstaigų 20l9 SB Pakražan 2 Dalyvių Vnt. Skaičiuojama: 20 20 Švietimo,
salygų aplinkos ir 01-01 čio Neformali neformaliojo vaikų kultūros ir
sudarymas ir neformaliojo ' kulti'iros ojo vaikų šveitimo lankytojų sporto
neformalaus švietimo įstaigų 2019 centras švietimo skaičius skyrius
šveitimo sporto, meno 12'31 programo Pakražančio
“gyvendinimasmokyklos. je kultūros

daugiafunkciniai skaičiaus centras
centrai) veiklos
finansavimas iš
europos sąjungos,
Jžsienio valstybių
”r tarptautinių
rganizacijų,
valstybės
biudžeto lėšų
projektams
finansuoti
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Savivaldybėsbiudžeto lėšas SB 735
Savivaldybėsbiudžeto lėšos SB(KF) 2 %

projektų kofinansavimui \

Biudžetiniųįstaigų pajamų SB(S) 0,8w

Įmokos
Savivaldybėsbiudžeto lėšos SB 2;

neformaliajam švietimui

Parengė
Direktorė

SUDERINTA
Kelmės rajono savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ' ono skyriaus vedėjas

Stasys Jokub aswa
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Laima Lapinskienė


