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KRAKIŲ KULTŪROS CENTRAS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Krakių kultūros centras dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio
veiklos plano 05 programą „Kultūros veiklos plėtra“, kultūros centras dalyvavo įgyvendinant 03
tikslo „Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią
rajono kultūros centrų veiklą“ priemones:
01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą.
02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius
renginius bendruomenės poreikiams tenkinti.
Kultūros centro paskirtis – saugoti ir puoselėti kultūros tradicijas, suteikti galimybę
kiekvienam Krakių seniūnijos gyventojui įsitraukti į kūrybinę veiklą, užtikrinti liaudies meno ir
mėgėjų meno kolektyvų veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas
2019 m. kultūros centras organizavo įvairių žanrų meno sklaidos renginius, tenkinant
vietos bendruomenių narių profesionalaus meno poreikius, padedant gyventojams ugdyti
meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius. Didžiausi 2019 m. renginiai – regioninis vaikų ir
jaunimo folkloro festivalis „Ant Smilgelės krantelio“, organizuotas septintą kartą, Krakių
miestelio šventė, Moliūgų šventė Krakėse, Baltų vienybės dienos ir rudens lygiadienio renginys
ant Plinkaigalio piliakalnio, Mykolinės ir Šeimų šventė Meironiškiuose, Joninės Pajieslyje,
Vidurvasario šventė Ažytėnuose ir kt.
Aktyviai plėtota mėgėjų meno veikla. Kultūros centre veikė 9 mėgėjų meno kolektyvai, 8
iš jų vaikų ir jaunimo, 5 būreliai ir klubai, 3 iš jų jaunimo.
Kolektyvų pasiekimai 2019 m.:
1. Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis
2019“ – diplomantė Minija Phillipa Attmere.
2. Lietuvos vaikų ir jaunimo teatro šventė „Šimtakojis-2019“ – vaikų ir jaunimo dramos
studija (dalyviai).
3. Tarptautinio šokio konkurse „SCHok-2019“ – šiuolaikinio šokio grupė „Step by step“ II
ir III vietos laimėtojai.
4. Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Step by step“ – 21-o jaunimo šiuolaikinio meno
festivalio-konkurso „Išdykęs stilius-2019“ II vietos ir „Grand prix“ laimėtojas.
5. Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Step by step“ – tarptautinio šokių konkurso-festivalio
„Amber Ryga 2019“ I vietos ir „Grand prix“ laimėtojas.
6. Šokių grupė „For fun“ – Lietuvos profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo
mokyklų festivalio-konkurso „Griausmas-2019“ I vietos laimėtoja.
7. Šokių grupė „For fun“ respublikinio šokių festivalio-konkurso „Šokių fiesta 2019“ I
vietos laimėtoja.
8. Rajono jaunųjų talentų konkursas „Galim-2019“ – šiuolaikinio šokio grupė „Step by
step“ laureatai.
9. Respublikinis moksleivių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė 2019“ – šokis
„Gyvateris“ Gerda Nomeikaitė ir Justinas Račas – diplomantai.

Krakių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo įvairiuose rajono, regioniniuose
ir respublikiniuose konkursuose, apžiūrose, šventėse ir daugelyje kitų renginių. Vaikams ir
jaunimui suorganizuotos 2 vasaros stovyklos: kūrybinė vaikų ir jaunimo stovykla Juodkrantėje (45
dalyviai) ir kūrybinė stovykla „Tu gali rinktis“ Krakių kultūros centre (25 dalyviai).
2019 m. toliau aktyviai dirbo atviroji jaunimo erdvė „Gilė“ dirbanti kiekvieną darbo dieną
nuo 14 iki 19 val. ir turinti 50 unikalių lankytojų. Per metus AJE „Gilėje“ buvo suorganizuoti 15
kultūrinių, 12 sportinių, 12 edukacinių renginių patrauklių vaikams ir jaunimui. Sėkmingai
įgyvendintas AJE projektas „Krakių AJE“ finansuotas Kėdainių rajono savivaldybės. Savanorių
klubas „Savanoriauk Krakėse“, vienijantis 16 narių, aktyviai dalyvavo organizuojant kultūrinius
renginius, tvarkant miestelio aplinką, kartu su Pajieslio krišnaitų bendruomene vykdė akciją
„Food for life“, dalino maistą vienišiems seneliams. Krakių kultūros centre 2019 m. buvo
vykdomos 2 neformalaus vaikų švietimo programos: studija „Tautosakos skrynia“ (vad. J.
Gudliauskienė) ir šiuolaikinio šokio studija „Step by step“ (vad. R. Rudokaitė-Stanišauskienė).
Programose dalyvauja 42 įvairaus amžiaus vaikai. Kultūros centre veikė suaugusiųjų „Jogos“
būrelis (vad. P. Attmere), kurį lankė iki 10 įvairaus amžiaus žmonių.
Įgyvendinus 2019 m. veiklos planą, pasiekti šie rezultatai:
•
suorganizuota 16 valstybinių švenčių, atmintinų datų,
•
suorganizuota 14 renginių, skirtų etninei kultūrai puoselėti,
•
vaikams ir jaunimui skirti 64 renginiai, suorganizuotos dvi vasaros stovyklos,
•
suorganizuoti 38 edukaciniai renginiai vaikams ir bendruomenei,
•
renginiuose apsilankė 8 485 žiūrovai, iš jų vaikų ir jaunimo – 3 962,
•
suorganizuota 17 parodų Krakių kultūros centre, Pajieslyje ir Meironiškių skyriuje,
•
mėgėjų meno kolektyvai surengė 40 koncertų, iš jų išvykose Lietuvoje – 23,
išvykose užsienyje – 2,
•
kultūros centre veikė 9 mėgėjų meno kolektyvai, iš jų vaikų ir jaunimo 8, 3 klubai
ir būreliai, kurių veikloje dalyvavo apie 157 įvairaus amžiaus bendruomenės nariai.
Vykdant 2019 metų veiklos planą pasiekta dauguma užsibrėžtų tikslų: buvo sudarytos
palankios sąlygos Krakių seniūnijos gyventojams aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime –
valstybinių švenčių, profesinių bei kalendorinių švenčių minėjimuose, pramoginiuose ir kt.
renginiuose. Tenkinant vietos bendruomenių narių poreikius, buvo organizuojami įvairių žanrų
meno sklaidos renginiai, plėtojama mėgėjų meno veikla, buvo puoselėjimas Krakių krašto etninis
savitumas ir išskirtinumas, plėtojamos etnokultūrinės tradicijos ir papročiai.
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