
Einamųjų metų užduotys 
 

Einamųjų metų užduotys  Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis 

tiesioginis darbuotojo vadovas / į pareigas 

priimantis ar jo įgaliotas asmuo vertina, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. 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. 

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. organizuoti ne 

mažiau kaip 10 spektaklių, koncertinių 

pasirodymų Kelmės rajone ir už rajono 

ribų. Iš jų ne mažiau kaip 5 pasirodymai 

vyks respublikiniuose renginiuose.  

Sustiprinus kultūrinius ryšius vyks 

kultūriniai mainai: į Pakražančio kultūros 

centrą atvyks ne mažiau kaip 10 

kolektyvų iš kitų kultūros įstaigų ar 

bendruomenių. 

2.2. Informacinės sklaidos 

apie kultūros centro veiklą  

užtikrinimas. 

Informacinio lankstinuko sukūrimas, 

organizuotas ir įgyvendintas 

Pakražančio kultūros centro veiklos 

viešinimas rajoninėje bei regioninėje 

spaudoje, internetinėse svetainėse ir 

socialiniuose tinkluose. 

Iki 2022 m. gruodžio 31 d.: 

o sukurti informacinį  

lankstinuką apie Pakražančio kultūros 

centre veikiančius meno mėgėjų 

kolektyvus ir tradicinius  organizuojamus 

renginius,  

o užtikrinti ne mažiau 

10 straipsnių paviešinimą rajoninėje 

spaudoje, internetinėse svetainėse ir 

socialiniuose tinkluose apie įvykusius 

renginius, organizuotas iniciatyvas ar 

išvykas. 

o dalintis  kita  

informacine medžiaga (70 % kultūros 

centro organizuotų renginių, iniciatyvų, 

akimirkų, tiesioginių transliacijų)  apie 

Pakražančio kultūros centro veiklą 

internetinėse svetainėse bei  socialiniuose 

tinkluose.  

2.3. Užtikrinti vietos 

projekto  

„Bendruomenių stiprybė – 

gyvojoje tradicijų raiškoje 

“ 

Nr. KELM-LEADER-6B-

KV-14-2-2021 

įgyvendinimą bei NMA 

2021-12-22 įsakymu     Nr. 

BR1-403 projektui 

įgyvendinti skiriamų lėšų 

įsisavinimą. 

 

Įgyvendintas vietos  projektas 

„Bendruomenių stiprybė – gyvojoje 

tradicijų raiškoje “ 

Nr. KELM-LEADER-6B-KV-14-2-

2021 

bei įsisavintos NMA 2021 m. gruodžio 

22 d. įsakymu projektui įgyvendinti 

skirtos lėšos.  

Per bendruomeninių tradicinių švenčių 

išsaugojimą, kultūros sklaidą, 

kūrybinę saviraišką atskleistos ir 

populiarinamos Pakražančio 

seniūnijos bendruomenių kultūros 

Iki 2022 m. gruodžio 31 d., 

įgyvendinamo projekto metu, bus 

suorganizuoti 5 Pakražančio kultūros 

centro ir Pakražančio seniūnijos 

bendruomenių renginiai (šventės, 

edukacinės veiklos):  

1. Žalpių krašto „Loskavos“ atlaidų 

šventė Žalpiuose; 

2. Joninių šventė „Suspindo krištolo rasa 

laukų žolynai“ Griniuose/Pakražantyje; 

3. Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas 

Valpainiuose; 



tradicijos ir papročių savitumas, 

didinamas socialinis, kultūrinis ir 

visuomeninis bendruomenių 

potencialas, aktyvinamos kaimo 

bendruomenės, integruojat jas į 

socialinį, kultūrinį gyvenimą, mėgėjų 

meno kolektyvų veiklą, plėtojami 

žmogiškieji ištekliai. 

4. Oninių šventė Stulgiuose; 

5. Bendruomenių vakaras „Sveiks 

kaimyne, eikš į talką“ Pakražančio 

kultūros centre.   

Projektui įgyvendinti įsisavintos 

Nacionalinės mokėjimo agentūros skirtos 

lėšos – 9 768,00  Eur. ir Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos projekto 

kofinansavimui skirtos lėšos – 514,28 

Eur. 

2.4. Organizuoti tradicinės 

kaimo kapelos „Gers 

čiesas“ veiklą. 

Organizuota tradicinės kaimo kapelos 

„Gers čiesas“ veikla, puoselėjama 

etninė kultūra, koncertinių išvykų 

metu reprezentuojamas Pakražančio 

kultūros centras, Pakražančio seniūnija  

ir Kelmės rajonas.  

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. su tradicine 

kaimo kapela „Gers čiesas“ 

organizuojamos repeticijos, suorganizuoti 

ne mažiau kaip 4 koncertiniai 

pasirodymai Pakražančio kultūros centre 

bei koncertinėse išvykose.  

 

 

 


