
Einamųjų metų užduotys: 

 
 

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas / 

institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

1.1. Užtikrinti kultūrinių ryšių 

stiprinimą pristatant kultūros 

centro mėgėjų meno kolektyvų 

veiklą rajone ir už rajono ribų.  

Mėgėjų meno kolektyvai 

pristatys savo veiklos 

rezultatus ne tik savo 

kultūros centre, bet ir 

rajone bei už jo ribų. 

Sustiprinus kultūrinius 

ryšius įvyks kultūriniai 

mėgėjų meno kolektyvų 

atliekamų programų 

mainai. 

Ne mažiau kaip 10 

spektaklių, koncertinių 

pasirodymų organizuotų 

Kelmės rajone ir už rajono 

ribų įvyks iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

Sustiprinus kultūrinius ryšius 

įvyks kultūriniai mainai - į 

Pakražančio kultūros centrą 

atvyks ne mažiau, kaip penki 

kolektyvai iš kitų kultūros 

įstaigų ar bendruomenių. 

1.2. Pakražančio kultūros centro 

veiklos viešinimas. 

Organizuotas ir 

įgyvendintas Pakražančio 

kultūros centro veiklos 

viešinimas rajoninėje 

spaudoje, internetinėse 

svetainėse ir 

socialiniuose tinkluose. 

Parengti 7 straipsnius, kitą 

informacinę medžiagą (60 % 

kultūros centro organizuotų 

renginių, iniciatyvų)  apie 

Pakražančio kultūros centro 

veiklą ir juos publikuoti 

rajoninėje spaudoje 

internetinėse svetainėse ir 

socialiniuose tinkluose.  

Veiklos viešinimą organizuoti 

iki 2021 m. gruodžio 31 d.  

1.3. Užtikrinti vietos projekto  

„Bendruomenių stiprybė – 

jaunoji karta“ 

Nr. KELM-LEADER-6B-JV-9-

3-2020 įgyvendinimą bei NMA 

2020 m. rugsėjo 14 d. 

sprendimu projektui įgyvendinti 

skiriamų lėšų įsisavinimą. 

Įgyvendintas vietos  

projektas 

„Bendruomenių stiprybė 

–jaunoji karta“  

Nr. KELM-LEADER-

6B-JV-9-3-2020 bei 

įsisavintos NMA 2020 m. 

rugsėjo 14 d. sprendimu 

projektui įgyvendinti 

skirtos lėšos. Per tradicijų 

pažinimą, perėmimą, 

puoselėjimą, kultūros 

sklaidą bei regiono 

savitumo puoselėjimo 

veiklas, ugdančias 

kūrybinę saviraišką, 

Vietos projekto įgyvendinimo 

laikotarpis 12 mėn..  

Projekto metu, bus 

suorganizuoti 5 Pakražančio 

kultūros centro ir Pakražančio 

seniūnijos bendruomenių 

renginiai (šventės, edukacinės 

veiklos, stovykla).  

1. Žalpių krašto „Loskavos“ 

atlaidų šventė; 

2. Joninių šventė „Suspindo 

krištolo rasa laukų 

žolynai“ Griniuose; 

3. Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo 



aktyvų gyvenimo būdą, 

bus atskleistos ir 

populiarinamas regiono 

kultūros tradicijų 

savitumas, suaktyvintas 

kaimo jaunimas 

integruojat jį į 

bendruomenių socialinį, 

kultūrinį gyvenimą. 

 

 

 

karūnavimo) dienos 

minėjimas Valpainiuose; 

4. Oninių šventė „Onyte, 

einam su manim pašokti“ 

Stulgiuose; 

5. Jaunimo užimtumo 

stovykla „Jaunas – 

aktyvus – veiklus“  

Projektui įgyvendinti 

įsisavintos Nacionalinės 

mokėjimo agentūros skirtos 

lėšos - 12 538  Eur. 

 

 


