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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 tikslus ir uždavinius, išryškinanti prioritetus bei 

numatanti 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 kultūros 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 centro veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti 

turimus finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti. 

 Pakražančio kultūros centras, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Kelmės rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-391 „Dėl Kelmės rajono 

savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtintu Kelmės rajono 

savivaldybės 2021-2023 m. strateginiu veiklos planu. Kelmės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. A-1239 „Dėl 2021 m. rajono kultūrinės veiklos 

prioritetų bei prioritetinių krypčių patvirtinimo“. 
 

  

 

 

 

http://www.kelme.lt/get_file.php?file=bHRCcHlacWRsdENVbVpaZ2xLWnJhSnFpYXBTWmxwck9sWiUyQmVtWmFvYUpObDNHN0tscHFYejhpWm1LU1lhR21meUo1dm9aaVZrcHVXYUo1cnlXZHJrbUxKbXRQS2xHYmJrMiUyRktwWmVhbDZ2R3JtaVh5WiUyQlgyR2RUYnFmSXBXM1dhc3B1MHNpVllzeWJvY2VTeDZ5WVdacG5iMldZWWNLYmFXQnJac1psbkpWam5abUV5YVNYMTVhbW1KS1lyV21leVp5YW5zaWVsczVtcG5KVXg2dWJ5WlRPY00lMkJibldQU3hhZWFVY2VwbDZYSGxtZWpsWkdVMkdaaGJaaklwR3ZIYU4yWm41bHNhdyUzRCUzRA==
http://www.kelme.lt/get_file.php?file=bHRCcHlacWRsdENVbVpaZ2xLWnJhSnFpYXBTWmxwck9sWiUyQmVtWmFvYUpObDNHN0tscHFYejhpWm1LU1lhR21meUo1dm9aaVZrcHVXYUo1cnlXZHJrbUxKbXRQS2xHYmJrMiUyRktwWmVhbDZ2R3JtaVh5WiUyQlgyR2RUYnFmSXBXM1dhc3B1MHNpVllzeWJvY2VTeDZ5WVdacG5iMldZWWNLYmFXQnJac1psbkpWam5abUV5YVNYMTVhbW1KS1lyV21leVp5YW5zaWVsczVtcG5KVXg2dWJ5WlRPY00lMkJibldQU3hhZWFVY2VwbDZYSGxtZWpsWkdVMkdaaGJaaklwR3ZIYU4yWm41bHNhdyUzRCUzRA==
http://www.kelme.lt/get_file.php?file=WmRCc3ljaWRaOUNYbVoxZ3hxWmthSjZpbDVUSGxwTE9acDl0bWNhb25KT1czR3pLbTVwa3o1ZVpuS1RJYUptZmw1NXRvY2FWeHB0amEyNW1sMmxva3BUVmFNaklsNWFlbDZmS3BjaXJsWnJLcVp1YWxaZVh6bVdoY3AzSHFHaUVrOVZ1ME1lU1l0R1VsY3VrbDFsbXJKcXFsNSUyQllwWnJUbFpwd3FKeVdtdGRxazVqVXhwVnB5Wlp2eTJ5WQ==
http://www.kelme.lt/get_file.php?file=WmRCc3ljaWRaOUNYbVoxZ3hxWmthSjZpbDVUSGxwTE9acDl0bWNhb25KT1czR3pLbTVwa3o1ZVpuS1RJYUptZmw1NXRvY2FWeHB0amEyNW1sMmxva3BUVmFNaklsNWFlbDZmS3BjaXJsWnJLcVp1YWxaZVh6bVdoY3AzSHFHaUVrOVZ1ME1lU1l0R1VsY3VrbDFsbXJKcXFsNSUyQllwWnJUbFpwd3FKeVdtdGRxazVqVXhwVnB5Wlp2eTJ5WQ==
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1. 2021 KULTŪRINĖS VEIKLOS PRIORITETAI IR PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

1.1. Kelmės rajono matomumo didinimas per kultūros prizmę. 

1.1.1.  Kultūros įstaigos įvaizdžio formavimas, dėmesys veiklos viešinimui; 

Eil. 

nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos 

projektai 

Priemonės aprašymas Vykdytojai Vykdymo 

laikotarpis 

Laukiami 

rezultatai 

1.  Logotipo 

kūrimas 

Paskelbtas logotipo 

kūrimo konkursas 

Direktorė, 

Kultūrinių 

renginių 

organizatorė 

I ketvirtis Bus sukurtas 

Pakražančio 

kultūros centro 

logotipas, kuris bus 

afišuojamas ant 

padėko, suvenyrų ir 

atminimo 

dovanėlių. 

 

2. Informacinio 

lankstinuko 

kūrimas 

Sukurti informacinį 

lankstinuką apie 

Pakražančio kultūros 

centre veikiančius meno 

kolektyvus ir tradicinius  

organizuojamus 

renginius. 

Direktorė, 

Kultūrinių 

renginių 

organizatorė 

I ketvirtis Sukurtas 

informacinis 

Pakražančio 

kultūros centro 

lankstinukas 

viešinti informaciją 

apie Pakražančio 

kultūros centre 

veikiančius meno 

kolektyvus ir 

tradicinius  

organizuojamus 

renginius. 

 

3. Informacijos 

atnaujinimas ir 

papildymas 

internetinėje 

svetainėje 

Atnaujinti informaciją 

Pakražančio kultūros 

centro internetinėje 

svetainėje apie 

vykstančius renginius, 

veikiančius meno 

kolektyvus ir vykdomus 

projektus.  

Direktorė, 

Kultūrinių 

renginių 

organizatorė 

Nuolat Internetinės 

svetainės duomenų 

atnaujinimas padės 

skleisti ir viešinti 

informaciją apie 

Pakražančio 

kultūros centrą. 

 

1.1.2. Dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose, regioniniuose konkursuose, apžiūrose; 

Eil. 

nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos 

projektai 

Priemonės aprašymas Vykdytojai Vykdymo 

laikotarpis 

Laukiami 

rezultatai 
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1.  Dalyvauti 

Lietuvos vaikų 

ir moksleivių – 

liaudies kūrybos 

atlikėjų – 

konkurse 

„Tramtatulis“. 

Vaikų skaitovų būrelio 

atstovai dalyvaus 

Lietuvos vaikų ir 

moksleivių – liaudies 

kūrybos atlikėjų – 

konkurse „Tramtatulis“, 

tai paskatins juos 

domėtis krašto tradicine 

kultūra bei padidins 

kultūros centro 

matomumą. 

Mėgėjų 

meno 

kolektyvų 

vadovė  

II ketvirtis Dalyvavimas 

Lietuvos vaikų ir 

moksleivių – 

liaudies kūrybos 

atlikėjų – konkurse 

„Tramtatulis“, 

padidins kultūros 

centro matomumą 

ir atskleis kultūros 

centro meninį lygį, 

leis pasisemti 

patirties. 

 

2. Dalyvauti XI 

Lietuvos vaikų 

ir jaunimo teatrų 

apžiūros 

šventėje 

„Šimtakojis“ 

Vaikų šokių ir teatro 

studijos dalyvių 

pasirodymas XI 

Lietuvos vaikų ir 

jaunimo teatrų apžiūros 

šventėje „Šimtakojis“ 

padidins kultūros centro 

matomumą apie vaikų ir 

jaunimo teatro veiklas ir 

meninį lygį Pakražančio 

kultūros centre. 

Mėgėjų 

meno 

kolektyvų 

vadovė, 

Choreografė 

II, III 

ketvirtis 

Dalyvavimas  

XI Lietuvos vaikų 

ir jaunimo teatrų 

apžiūros šventėje 

„Šimtakojis“ 

padidins kultūros 

centro matomumą 

apie vaikų ir 

jaunimo teatro 

veiklas ir meninį 

lygį Pakražančio 

kultūros centre. 

Padės įsivertinti 

kolektyvo meninį 

lygį, leis pasisemti 

patirties. 

 

 

1.1.3. Kultūrinių ryšių tarp miestų partnerių ir Kelmės savivaldybės plėtra; 

Eil. 

nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos projektai 

Priemonės 

aprašymas 

Vykdytojai Vykdymo 

laikotarpis 

Laukiami 

rezultatai 

1.  Užmegzti 

bendradarbiavimo 

ryšius tarp 

Pakražančio 

kultūros centro ir 

Šaukėnų kultūros 

ir amatų centro. 

Siekiant geriau 

pažinti Kelmės 

rajoną, užmegzti 

bendradarbiavimo 

ryšius su Kelmės raj. 

kultūros įstaigomis ir 

juose veikiančiais 

meno kelektyvais 

 

Direktorė,  

Kultūrinių 

renginių 

organizatorė, 

mėgėjų 

meno 

kolektyvų 

vadovė 

III ketvirtis Suorganizuoti 

Pakražančio 

kultūros centro 

mėgėjų meno 

kolektyvų dalyvių, 

išvyką į pasirinktą 

Kelmės rajono 

seniūniją, 

numatoma 

Šaukėnų seniūnija, 

siekiant užmegzti 

meno kolektyvų 
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narių ir įstaigų  

bendradarbiavimą, 

bei mainus. Rasti 

galimybę parengti 

bendrą kultūrinį 

projektą. 

 

2. Bendradarbiavimas 

su Kelmės kultūros 

centru  ir Menų 

fabriku 

„Veiksmas” 

Glaustesnio 

bendradarbiavimo 

stiprinimas tarp 

įstaigų, skatinimas 

dalintis profesine 

patirtimi. 

Choreografė II ketvirtis  Pasidalinta gerąja 

profesine patirtimi 

su PKC Šokio ir 

teatro studijos 

nariais (Sandra 

Zakarienė) ir 

Judesio studijos 

suaugusiems 

“Aktyvus kūnas „ 

nariais (Jovita 

Žakarienė). 

Numatomi du 

susitikimai 

gegužės ir birželio 

mėnesiais.  

3. Palaikyti ryšius su 

kitų rajonų meno 

kolektyvais ir jų 

vadovais. 

Keistis koncertinėmis 

programomis, dalintis 

gerąja patirtimi. 

Mėgėjų 

meno 

kolektyvų 

vadovė 

Nuolat Pakviesti 4 aukšto 

meninio lygio 

kolektyvai į 

renginį ,,Šypt-

vypt“. 

1. Pagėgių sav.  

Natkiškių kultūros 

namų humoro 

grupė ,,Viedaras“, 

vadovė R. 

Armonienė;  

2. Raseinių raj. 

sav. 

 kultūros centro 

Ariogaloje humoro 

grupė ,,Alsa“, 

vadovė R. 

Sadaukienė; 3.   

Klapėdos raj. sav. 

Veiviržėnų 

kultūros centro 

humoro grupės 

,,Gryčia‘, vadovė 

E. Selskienė  

4. Klapėdos raj.  
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sav. Veiviržėnų 

,,Skardis“, vadovė  

 V. Norvilienė.  

Su kultūros centro 

meno kolektyvu 

manais dalyvauti 

jų 

organizuojamuose 

renginiuose 

didinant kolektyvų 

matomumą ir 

reprezentavimą.  

 

 

1.1.4. Virtualių paslaugų, virtualių projektų pateikimas visuomenei (ne tik rajono, bet 

ir šalies mastu). 

Eil. 

nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos 

projektai 

Priemonės 

aprašymas 

Vykdytojai Vykdymo 

laikotarpis 

Laukiami rezultatai 

1.  Stiprinti 

įstaigos 

komunikaciją 

socialiniuose 

tinkluose. 

Sukurti 

įstaigos 

Youtube 

kanalą. 

Viešinti ir 

reklamuoti 

veiklą, kurti 

vaizdo 

projektus, 

pritraukti 

lankytojus. 

Kultūrinių 

renginių 

organizatorė 

Nuolat Sukurtas youtube kanalas ir 

jame įkelti vaizdo įrašai iš 

kultūros centro renginių. 

Paskelbta informacija apie 

organizuojamus ir jau 

organizuotus renginius iš  

nemažiau kaip 80 proc. 

Pakražančio kultūros centro 

2021 m. organizuojamų 

renginių Pakražančio 

kultūros centro facebook 

paskyroje 

(https://www.facebook.com/

Pakra%C5%BEan%C4%8Di

o-kult%C5%ABros-centras-

633700630010584 )  

bei tinklapyje 

www.pakrazanciokc.lt  . 

 

2. Informacijos 

sklaida 

rajono 

virtualioje 

erdvėje 

Dalintis 

informacija 

apie 

renginius 

rajono 

virtualioje 

Direktorė, 

Kultūrinių 

renginių 

organizatorė 

Nuolat Pasidalinta informacija apie 

Pakražančio kultūros centro 

renginius ir projektu rajono 

virtualioje erdvėje (Kelmės 

savivaldybės internetinėje 

svetainėje, socialiniame 

https://www.facebook.com/Pakra%C5%BEan%C4%8Dio-kult%C5%ABros-centras-633700630010584
https://www.facebook.com/Pakra%C5%BEan%C4%8Dio-kult%C5%ABros-centras-633700630010584
https://www.facebook.com/Pakra%C5%BEan%C4%8Dio-kult%C5%ABros-centras-633700630010584
https://www.facebook.com/Pakra%C5%BEan%C4%8Dio-kult%C5%ABros-centras-633700630010584
http://www.pakrazanciokc.lt/
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erdvėje 

(Kelmės 

savivaldybės 

internetinėje 

svetainėje, 

socialiniame 

tinkle 

facebook ir 

youtube 

kanale. 

tinkle facebook ir youtube 

kanale leis tikėtis didesnio 

matomumo apimant ne tik 

rajono ribas bet ir už jo ribų. 

 

1.2. Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis. 

1.2.1. Tradicijų, papročių ir istorinės atminties puoselėjimas; 

Eil. 

nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos projektai 

Priemonės 

aprašymas 

Vykdytojai Vykdymo 

laikotarpis 

Laukiami rezultatai 

1.  Vietos projekto  

„Bendruomenių 

stiprybė – jaunoji 

karta“ 

Nr. KELM-

LEADER-6B-

JV-9-3-2020 

įgyvendinimas 

bei NMA 

2020 m. rugsėjo 

14 d. sprendimu 

projektui 

įgyvendinti 

skiriamų lėšų 

įsisavinimas. 

 

Įgyvendinti vietos  

projektą 

„Bendruomenių 

stiprybė –jaunoji 

karta“  

Nr. KELM-

LEADER-6B-JV-9-

3-2020 bei įsisavinti 

NMA 2020 m. 

rugsėjo 14 d. 

sprendimu projektui 

įgyvendinti skirtas 

lėšas. Per tradicijų 

pažinimą, perėmimą, 

puoselėjimą, kultūros 

sklaidą bei regiono 

savitumo puoselėjimo 

veiklas, ugdančias 

kūrybinę saviraišką, 

aktyvų gyvenimo 

būdą, atskleisti ir 

populiarinti regiono 

kultūros tradicijų 

savitumą, suaktyvinti 

kaimo jaunimą 

integruojat jį į 

bendruomenių 

socialinį, kultūrinį 

Direktorė, 

Meno 

darbuotojai. 

Nuolat 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 

karūnavimo) dienos 

minėjimas 

Valpainiuose; 

4. Oninių šventė  

„Onyte, einam su 

manim pašokti“ 

Stulgiuose; 

5. Jaunimo  

užimtumo stovykla 

„Jaunas – aktyvus – 



8 

 

gyvenimą. 

 

 

veiklus“  

Projektui įgyvendinti 

įsisavintos 

Nacionalinės 

mokėjimo agentūros 

skirtos lėšos - 12 538  

Eur. 

 

2. Tradicinio 

projekto, 

reprezentuojančio 

Kelmės rajoną, 

Respublikinės 

sūrių šventės 

„Jurgis, Jorgis ir 

Jurgelis – skamba 

jis visom 

tarmelėm“ 

organizavimas 

Įgyvendinti projektą  

Respublikinę sūrių 

šventę „Jurgis, Jorgis 

ir Jurgelis – skamba 

jis visom tarmelėm“, 

kuris prisidės prie 

etninės kultūros ir 

tradicijų puoselėjimo 

ir skalaidos. 

Direktorė, 

Meno 

darbuotojai. 

II, III 

ketvirtis 

Suorganizuotas 

projektas,  Kelmės 

rajoną 

reprezentuojantis 

renginys  

Respublikinė sūrių 

šventė „Jurgis, Jorgis 

ir Jurgelis – skamba 

jis visom tarmelėm“. 

Šventės metu bus 

skatinama etninės 

kultūros sklaida, 

atskleisti ir 

populiarinti 

etnografinių regionų 

kultūros tradicijų ir 

papročių savitumai, 

identitetas, 

išskirtinumas, 

aktualizuotas 

kulinarinis paveldas 

propaguotas 

bendruomeniškumas. 

3. Edukacinių 

renginių ciklo „Iš 

už pečiaus“ 

organizavimas 

Įgyvendinti 

Edukacinių renginių 

ciklą „Iš už pečiaus“ 

siekiant perduoti 

etninių tradicijų 

pažinimą, regiono 

savitumą bei  

įsisavinti projektui 

organizuoti skirtas 

lėšas. 

Direktorė, 

kultūrinių 

renginių 

organizatorė 

II, III 

ketvirtis 

Įgyvendintas 

edukacinių renginių 

ciklas „Iš už 

pečiaus“ per etninių 

tradicijų pažinimą ir 

perėmimą, regiono 

savitumą 

atspindinčias įvairias 

veiklas, 

puoselėjančias, 

ugdančias meninius 

gebėjimus ir 

kūrybinę saviraišką, 

eksperimentavimo 

galimybes, 

suformavęs vaikų 

prigimtines 

etnokultūrines 
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vertybes bei 

bendruomeniškumo 

jausmą.  

Įsisavintos projekto 

įgyvendinimui 

skirtos lėšos. 

 

4. Tradicinės kaimo 

kapelos „Gers 

čiesas“ veiklos 

organizavimas. 

Organizuoti 

Tradicinės kaimo 

kapelos „Gers čiesas“ 

veiklą puoselėjant 

tradicinės muzikos 

sklaidą, kolektyvo, 

Pakražančio kultūros 

centro ir Kelmės 

rajono 

reprezentavimą. 

Direktorė Nuolat  Organizuota 

Tradicinės kaimo 

kapelos „Gers 

čiesas“ veikla, 

puoselėta tradicinės 

muzikos sklaida. 

Koncertinių 

pasirodymu metu 

reprezentuotas  

kolektyvas, 

Pakražančio kultūros 

centras ir Kelmės 

rajonas. 

 

1.3. Kultūrinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas: 

1.3.1. Kultūrinių paslaugų perkėlimas į virtualų pasaulį; 

Eil. 

nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos 

projektai 

Priemonės 

aprašymas 

Vykdytojai Vykdymo 

laikotarpis 

Laukiami rezultatai 

1.  Kultūrinės 

veiklos 

perteikimas 

virtualioje 

erdvėje. 

Organizuojamų 

renginių, sukurtų 

vaizdo projektų  

viešinimas 

įstaigos Youtube 

kanale ir 

socialiniuose 

tinkluose.  

Kultūrinių 

renginių 

organizatorė, 

choreografė 

Nuolat Organizuojamų renginių 

vaizdo įrašų, sukurtų 

vaizdo projektų 

perkėlimas į virtualią 

erdvę padidins kultūrinių 

paslaugų prieinamumą, ne 

tik karantino laikotarpiu, 

bet ir laikotarpiu, kuomet 

bus galima gyvai 

organizuoti renginius. 

2. Apklausos 

organizavi-

mas 

Siekiant 

išsiaiškinti 

kultūrinius 

poreikius, 

virtualioje 

erdvėje, 

suorganizuoti 

seniūnijos 

gyventojų 

apklausą.  

Direktorė IV ketvirtis Rengiant kultūros centro 

veiklos planus 2022 m. 

bus atsižvelgta 

Pakražančio seniūnijos 

gyventojų kultūrinės 

veiklos poreikius. 
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1.3.2. Kultūros įstaigų infrastruktūros gerinimas; 

Eil. 

nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos projektai 

Priemonės 

aprašymas 

Vykdytojai Vykdymo 

laikotarpis 

Laukiami 

rezultatai 

1.  Daugiafunkcinio 

kopijavimo 

aparato įsigijimas 

Sudaryti nuomos 

sutartį, kurios 

laikotarpiui kultūros 

centras įsigys 

daugiafunkcinį 

kopijavimo aparatą, 

suteikiantį galimybę 

spausdinti A3 formato 

afišas, kokybiškus 

vaizdo failus. 

Direktorė, 

viešųjų 

pirkimų 

organizatorė 

I ketvirtis Įsigytas 

daugiafunkcinis 

kopijavimo 

aparatas leis 

patiems pasigaminti 

kokybiškas afišas, 

atsispausdinti kitus 

vaido failus, bei 

dokumentus ne tik 

A4, bet ir A3 

formatu. Tai 

sumažins poreikį 

šios paslaugos 

pirkimui. 

2. Kompiuterizuotos 

darbo vietos 

sukūrimas 

Sukurti vieną 

kompiuterizuotą darbo 

vietą kultūros ir meno 

darbuotojams. 

Direktorė, 

viešųjų 

pirkimų 

organizatorė 

IV ketvirtis Kultūros ir meno 

darbuotojams 

sukurta 

kompiuterizuota 

darbo vieta. 

 

2.  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. 
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      3.      PAKRAŽANČIO KULTŪROS CENTRO IR PAKRAŽANČIO SENIŪNIJOS 

2021 M. PAGRINDINIŲ RENGINIŲ PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data 

 

Vieta Rengėjai 

1. TARPTAUTINIAI RENGINIAI 

 

2. RESPUBLIKINIAI RENGINIAI 

 

2.1. Respublikinė sūrių šventė 

„Jurgis, Jorgis ir Jurgelis- 

skamba jis visom tarmelėm“ 

(Etno). 

Balandžio 24 d Pakražantis Pakražančio kult. c.,  

Pakražančio 

seniūnija. 

3. REGIONINIAI IR APSKRITIES RENGINIAI 

 

3.1. Regioninis, poezijos dienai skirtas 

vakaras „Skambanti poezija“. 

Kovo 19 d.  Pakražantis  Pakražančio kult. c.,  

Pakražančio 

seniūnija. 

3.2. Regioninė humoro šventė „Šypt-

Vypt“. 

Lapkričio 5 d.  Pakražantis Pakražančio kult. c.  

4. SENIŪNIJOS RENGINIAI 

4.1. Žalpių krašto Loskavos atlaidų 

šventė. 

Gegužės 29-30 d.   Žalpiai Žalpių kaimo 

bendruomenė, 

Pakražančio kult.c., 

Pakražančio 

seniūnija. 

4.2. Joninių atlaidų šventė „Suspindo 

krištolo rasa laukų žolynai“. 

Birželio 24 d.  Pakražantis Grinių kaimo 

bendruomenė, 

Pakražančio kult. c., 

Pakražančio  

seniūnija.  

4.3. Oninių šventė Stulgiuose. Liepos 25 d.      Stulgiai Stulgių kaimo 

bendruomenė,  

Pakražančio kult. c, 

Pakražančio  

seniūnija. 

4.4. „Jaunas – aktyvus – veiklus“  

jaunimo užimtumo stovykla 

Rugsėjo 26-27 d. Pakražantis Pakražančio kult.c., 

Pakražančio 

gimnazija, 

Žalpių, Valpainių, 

Stulgių, Grinių  

kaimo bendruomenės. 

4.5. Bendruomenių vakaras „Sveiks, 

kaimyne, eikš į talką“. 

Spalio 15 d. Pakražantis Pakražančio kult. c., 

Pakražančio seniūnija 

4.6. Pakražančio seniūnijos Gruodžio 30 d.  Pakražantis Pakražančio kult.c., 
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bendruomenių Naujametinis 

žiburėlis 

Pakražančio 

seniūnija, 

Žalpių, Valpainių, 

Stulgių, Grinių  

kaimo bendruomenės. 

5.  VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ IR ATMINTINŲ DIENŲ MINĖJIMAI 

 

5.1. Pakražančio seniūnijos ir 

bendruomenių ir įstaigų 

iniciatyva „Atminty gyvi – 30“ 

Sausio 13 d. Pakražantis Pakražančio kult. c., 

Pakražančio 

gimnazija, Žalpių, 

Valpainių, Stulgių, 

Grinių  kaimo 

bendruomenės. 

5.2. Minėjimo programa, skirta 

Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

Vasario 15 d. Pakražantis Pakražančio kult.c., 

Grinių k. biblioteka. 

Pakražančio 

gimnazija. 

5.3. Motinos dienos minėjimo 

koncertas.  

Balandžio 30 d.  Valpainiai Pakražančio kult. c., 

Valpainių kaimo 

bendruomenė. 

5.4. 

 

 

Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienos 

minėjimas. 

Liepos 6 d. Valpainiai Pakražančio kult.c. 

Pakražančio 

seniūnija, 

Valpainių kaimo 

bendruomenė. 

 

6.  KITI RENGINIAI 

 

6.1. Užgavėnių šventė „Sunku ūbagui 

gyvent ant svieta“ (Etno). 

Vasario 25 d. Pakražantis Pakražančio kult. c., 

Pakražančio 

gimnazija. 

 

6.2.  Popietė „Paukščius pasitinkant“ Kovo 6 d. Valpainių Pakražančio kult. c., 

Valpainių kaimo 

bendruomenė. 

6.3. Popietė „Vaikiškas juokas“, 

skirta tarptautinei vaikų gynimo 

dienai. 

Birželio 1 d.   Pakražantis Pakražančio kult. c., 

Grinių biblioteka. 

6.4.  Popietė rašytojo Antano Banio 

100 – osioms gimimo metinėms. 

Liepos 9 d. Pakražantis Pakražančio kult.c., 

Grinių biblioteka. 

6.5. Popietė poetės, dramaturgės, 

vertėjos Ramutės Skučaitės 90 –

osioms gimimo metinėms. 

Spalio 27 d. Pakražantis Pakražančio kult. c., 

Grinių biblioteka. 

6.9. Edukacinis renginys „Kalėdų 

laukimo žingsniai“ 

Gruodžio 2 d. Pakražantis Pakražančio kult. c. 

6.10.  Kalėdinis rytmetys vaikams Gruodžio 15 d. Pakražantis Pakražančio kult.c., 
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„Prie eglutės“. Žalpių, Valpainių, 

Stulgių, Grinių  

kaimo bendruomenės. 

6.11. Antaninės „Vasarėlė jau atėjo“ 

Kraštiečių susitikimas. 

Birželio 13 d. Stulgiai Pakražančio kult.c., 

Stulgių kaimo 

bendruomenė. 

 

__________________________ 

 

Parengė 

 

Direktorė                                                                                                              Laima Lapinskienė 

 

 


