PATVIRTINTA
Krakių kultūros centro direktoriaus
2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-3

KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Krakių kultūros centras (toliau – kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinės įstaiga,
veikianti Kėdainių rajono savivaldybės Krakių seniūnijoje. Kultūros centras yra juridinis asmuo.
Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu
kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės
tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais, kitais teisės aktais bei kultūros centro nuostatais.
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.
2015 m. liepos 3 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas strateginio
planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja
Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų struktūrą, rengimą,
svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl strateginio planavimo
dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, Savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą,
svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt.
2019 m. gruodžio 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-270 patvirtintas Kėdainių
rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis planas.
Savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio
planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų (toliau
– Plėtros planas) tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus
Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
Savivaldybės 2020–2022 m. strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija, veiklos
prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų programų ir
nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai programose numatytų
priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu.
2020 m. vasario 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Savivaldybės
2020 m. biudžetas.
Kultūros centro 2020 m. veiklos planas (toliau – Metinis planas) – Savivaldybės 2020–2022
m. strateginio veiklos plano programų ar jų dalių (tikslų ir uždavinių, atskirų priemonių), už kurias
atsakingas kultūros centras, įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant
į Savivaldybės 2020 m. biudžete skirtus asignavimus.
Kultūros centro metinis planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei
planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti,
atlikti veiklos stebėjimą ir atsiskaitymą už rezultatus.
MISIJA
Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono
vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą.
Kultūros centras vykdydamas jam pavestas funkcijas dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės
veiklos prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos programas.

VEIKLOS PRIORITETAI
I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros,
sporto paslaugas.
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
05 Kultūros veiklos plėtra
VEIKLOS APŽVALGA
Kultūros centras, įgyvendindamas Savivaldybės strateginio veiklos plano programą,
realizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių
funkcijas.
Kultūros centro 2020 metų veiklos planas (toliau – Metinis planas) skirtas įgyvendinti
nuostatuose nurodytas funkcijas.
Metinis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
pakeitimo, biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu, viešojo administravimo įstatymu,
valstybės tarnybos įstatymu.
2019 metais 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 metų 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 šventės „Šimtakojis 2019“ – vaikų ir jaunimo dramos
studija (dalyviai).
3. Tarptautinio šokio konkurso „SHoCK-2019“ – šiuolaikinio šokio grupė „Step by step“ II
ir III vietos laimėtojai.
4. 21-ojo jaunimo šiuolaikinio meno festivalio-konkurso „Išdykęs stilius 2019“ –
šiuolaikinio šokio kolektyvas „Step by step“ II vietos ir „Grand prix“ laimėtojas.
5. Tarptautinio šokių konkurso-festivalio „Amber Ryga 2019“ – šiuolaikinio šokio
kolektyvas „Step by step“ I vietos ir „Grand prix“ laimėtojas.
6. Lietuvos profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų festivalio-konkurso
„Griausmas 2019“ – šokių grupė „For fun“ I vietos laimėtoja.
7. Respublikinio šokių festivalio-konkurso „Šokių fiesta 2019“ – šokių grupė „For fun“ I
vietos laimėtoja.
8. Rajono jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ – šiuolaikinio šokio grupė „Step by step“
laureatė.
9. Respublikinio moksleivių folklorinių šokių varžytuvių „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 metais toliau aktyviai dirbo atviroji jaunimo erdvė „Gilė“ dirbanti kiekvieną darbo
dieną nuo 14 iki 19 val. 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 dalyvauja organizuojant kultūrinius
renginius, tvarkant miestelio aplinką, kartu su Pajieslio krišnaitų bendruomene vykdo akciją „Food
for life“ dalinant maistą vienišiems seneliams. Krakių kultūros centre 2019 metais 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 metų programą 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 8485 žiūrovai, iš jų vaikų ir jaunimo - 3962;
•
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 programą pasiekta dauguma užsibrėžtų tikslų: 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.
Įgyvendinant Savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros
veiklos plėtra“ Krakių kultūros centras dalyvauja įgyvendinant 03 tikslo „Sudaryti sąlygas krašto
bendruomenei dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje“ 01 uždavinio „Užtikrinti
efektyvią rajono kultūros centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos
sklaidą“ priemones:
01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą.
02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius
renginius bendruomenės poreikiams tenkinti.
Vertinimo kriterijai:
Kultūros centrų organizuojamų veiklų lankytojų skaičius.
Kultūros centrų organizuojamų veiklų skaičius / kultūrinių mainų skaičius.
Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai:
1. Bus sudarytos palankios sąlygos Krakių seniūnijos bendruomenės nariams dalyvauti
kultūriniame gyvenime – valstybinių, profesinių bei kalendorinių švenčių minėjimuose. Bus
aktyvinamas bendruomenės įtraukimas į kultūrinę veiklą.
2. Bus organizuojami įvairių žanrų meno sklaidos renginiai, tenkinant vietos bendruomenių
narių profesionalaus meno poreikius, padedant gyventojams ugdyti meninius, estetinius ir
kultūrinius įgūdžius. Suaktyvės profesionaliojo meno sklaida, organizuojant išvykas į koncertus,
spektaklius, parodas ir kt.
3. Bus plėtojama mėgėjų meno veikla. Daugelis kolektyvų dalyvaus įvairiuose rajono,
regiono, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose, apžiūrose, šventėse ir kt. renginiuose.

4. Bus puoselėjamas savo krašto etninis savitumas ir išskirtinumas, plėtojamos
etnokultūrinės tradicijos ir papročiai, bus sudarytos sąlygos bendruomenės nariams pažinti savo
kraštą, pažinti ir puoselėti tautos vertybines nuostatas, papročius ir tradicijas.
5. Bus puoselėjama atviros jaunimo erdvės „Gilė“ veikla, įtraukiant jaunimą į įvairias
veiklas ir savanorystę.
Įgyvendinus 2020 metų programą bus pasiekti šie kiekybiniai rezultatai:
• suorganizuota ne mažiau 20 valstybinių švenčių, atmintinų datų, jubiliejų ir profesinių
švenčių minėjimų;
• suorganizuota ne mažiau 15 profesionalaus meno renginių;
• suorganizuota ne mažiau 15 renginių, skirtų etninei kultūrai puoselėti, 10 išvykų;
• skirta ne mažiau 40 renginių vaikams ir jaunimui, ne mažiau 2 vaikų ir jaunimo vasaros
stovyklos;
• suorganizuoti ne mažiau 30 renginių bendruomenėms;
• renginiuose apsilankys apie 6000 žiūrovų;
• kultūros centre veiks 7 mėgėjų meno kolektyvai (iš jų 6 vaikų ir jaunimo), 2 būreliai, 2
klubai, jų veikloje dalyvaus apie 135 įvairaus amžiaus bendruomenės narių.
• bus vykdomi ne mažiau 3 kultūrinės veiklos projektai.
Susiję įstatymai
Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos
kaitos gairės, Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programa, Lietuvos Respublikos kultūros
centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų globos įstatymas.
Veiklų planas pateikiamas priede (pridedama).
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2020-ųjų metų
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Reikšmė

Finansavimo šaltinis

Atsakingi vykdytojai
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kodas

Priemonėspavadinimas
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Uždavinio kodas

Programos tikslo kodas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai

Kultūros veiklos plėtra
03
03
03

03

Sudaryti sąlygas krašto bendruomenei dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje
01
Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos sklaidą
01
01
Organizuoti
1
Užtikrinti kultūros
Kultūros centro
ir užtikrinti
centro ir skyrių
direktorius
SB
11600
kultūros
aplinkos
ĮP
1100
centrų ir jų
aptarnavimą
skyrių veiklą. 2
Organizuoti ir
Kultūros centro
užtikrinti kultūros
direktorius
SB
99800
centro darbuotojų
darbą
01
02
Organizuoti
1
Organizuoti
Krakių KC renginių
valstybinių,
valstybinių
organizatorė,
SB
15100
profesinių
švenčių, atmintinų
Meironiškių skyrius,
švenčių,
dienų, profesinių
Pajieslio renginių
atmintinų
švenčių
organizatorė
dienų
paminėjimus
minėjimus,
2
Propaguoti
Krakių KC renginių
įvairius
profesionalųjį
organizatorė,
renginius
meną
Meironiškių skyrius,
bendruomenė
Pajieslio renginių
s poreikiams
organizatorė
tenkinti.
3
Propaguoti etninę
Krakių KC renginių
kultūrą, vietos
organizatorė,
tradicijas
Meironiškių skyrius,
Pajieslio renginių
organizatorė
4.
Organizuoti vaikų
Krakių KC renginių
ir jaunimo
organizatorė,
užimtumą
Meironiškių skyrius,
Pajieslio renginių

Organizuojamų veiklų
lankytojų skaičius

6000

Organizuojamų veiklų
skaičius /
kultūrinių mainų skaičius

20/2

Organizuojamų veiklų
skaičius /
kultūrinių mainų skaičius

15/0

Organizuojamų veiklų
skaičius /
kultūrinių mainų skaičius

15/10

Organizuojamų veiklų
skaičius /
kultūrinių mainų skaičius

42/8

organizatorė
5.

6.

03

Organizuoti
įvairius renginius
bendruomenės
poreikiams tenkinti
Skatinti ir ugdyti
mėgėjų meno
kolektyvų veiklą

01

03

Krakių KC renginių
organizatorė,
Meironiškių skyrius,
Pajieslio renginių
organizatorė
Kultūros centro
direktorius
Iš viso uždaviniui

127600

Iš viso tikslui
Iš viso programai

127600

Iš viso programoms vykdyti

127600

127600

Iš jų:
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB

127600
126500

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP

1100

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
Skolintos lėšos SK
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
KITOS LĖŠOS
Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
Valstybės biudžeto lėšos VB
Privačios – investuotojų lėšos PR
Kiti finansavimo šaltiniai KT

Organizuojamų veiklų
skaičius /
kultūrinių mainų skaičius

30/6

Organizuojamų veiklų
skaičius /
kultūrinių mainų skaičius

40/10

Krakių kultūros centro
2020 m. veiklos plano priedas
VEIKLŲ PLANAS
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą
1. Užtikrinti kultūros centro ir skyrių aplinkos aptarnavimą

2.

Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro darbuotojų darbą

Vykdymo vieta
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras

Vykdymo terminas

Skirta lėšų
(Eur)

Sausio–gruodžio mėn.

12700

Sausio–gruodžio mėn.

99800

Iš viso priemonei:
02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
1. Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų, profesinių švenčių paminėjimus
1.1. Laisvės gynėjų diena
Krakių kultūros centras
Sausio mėn.
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
1.2. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
Krakių kultūros centras
Vasario mėn.
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
1.3. Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio renginiai
Krakių kultūros centras
Kovo mėn.
Pajieslio daugiafunkcis centras
1.4. Moters diena
Krakių kultūros centras
Kovo mėn.
1.5. Popietė „Knygnešio diena“
Krakių kultūros centras
Kovo mėn.
1.6. Pasaulinė poezijos diena
Meironiškių skyrius
Kovo mėn.
Pajieslio daugiafunkcis centras
1.7. Žemės diena
Krakių miestelis
Kovo mėn.
1.8. Teatro diena
Meironiškių skyrius
Kovo mėn.
1.9. Motinos diena
Krakių kultūros centras
Gegužės mėn.
1.10. Šeimos diena
Meironiškių skyrius
Gegužės mėn.
Pajieslio daugiafunkcis centras

112500

50

1600
800
200

350

1.11 Motinos diena
1.12 Gedulo ir vilties diena
1.13. Vaikų gynimo diena
1.14. Valstybės dienos minėjimas ant seniūnijos piliakalnių
1.15. Mokslo ir žinių diena
1.16. Krakių miestelio žydų kultūros savaitė
1.17. Baltų vienybės dienos minėjimas ant seniūnijos piliakalnių
1.18. Tarptautinei pagyvenusių žmonių diena
1.19. Tarptautinė mokytojų diena

Pašušvio kaimas
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis
Plinkaigalio piliakalnis
Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Plinkaigalio piliakalnis
Vozbučių piliakalnis
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajieslio daugiafunkcis centras

Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Birželio mėn.

50

Liepos mėn.

200

Rugsėjo mėn.
Birželio mėn.
Rugsėjo mėn.

200
200

Spalio mėn.

100

Spalio mėn.
Iš viso:

2. Propaguoti profesionalųjį meną
2.1. Rengti profesionalaus meno ir tautodailės parodas

Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
2.2. Organizuoti profesionalaus meno koncertus, spektaklius
Krakių kultūros centras
2.3. Organizuoti išvykas į teatrus, parodas, koncertus
Krakių kultūros skyrius
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
2.4. Organizuoti edukacines išvykas į šalies muziejus, nacionalinius parkus ir Krakių kultūros skyrius
kt.
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras

Sausio–gruodžio mėn.
Vasario–gruodžio mėn.
Kovo–gruodžio mėn.

3.3. Vaikų Velykėlės
3.4. Edukaciniai užsiėmimai „Velykų tradicijos“
3.5. Pajieslio kaimo šventė

Meironiškių skyrius
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajielsio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio kaimas

300
200

Kovo–gruodžio mėn.
Iš viso:

3. Propaguoti etninę kultūrą, vietos tradicijas
3.1. Edukacinė popietė „Pusiaužiemio dienos papročiai“
3.2. Užgavėnių šventė

3750

Sausio mėn.
Vasario mėn.

500

100

Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Birželio mėn.

500

3.6. Respublikinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Ant Smilgelės Krakių kultūros centras
krantelio“
3.7. Rudens darbų pabaigtuvių šventė „Mykolinės“
Meironiškių skyrius
3.8. Edukacinis renginys „Šv. Martyno ir Ožio dienos papročiai“
Meironiškių skyrius
3.9. Edukaciniai užsiėmimai „Advento ir Kalėdų tradicijos“
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
3.10. Advento popietės ir vakarai
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
3.11. Rinkti, saugoti ir fiksuoti Krakių seniūnijos krašto etninį paveldą
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
3.12. Etninės kultūros renginių ciklas „Senolių išmintis ir patirtis“
Pajieslio daugiafunkcis centras
3.13. Edukaciniai užsiėmimai ir išvykos, skirtos Tautodailės metams paminėti Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajielsio daugiafunkcis centras
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą
Jaunimo diskusijų popietė „Klausk drąsiai“
Nepatogaus kino popietė
Edukacinis užsiėmimas vaikams „Moku aš, išmok ir tu“
Protmūšis „Lietuviais esame mes gimę“
Protų mūšis „Iš visur apie viską“
Akcijos „Mylėkime savo kaimą“

Krakių KC AJE „Gilė“
Krakių KC AJE „Gilė“
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių miestelis
Meironiškių kaimas
Pajieslio kaimas
Krakių seniūnijos jaunimo sporto šventė
Krakių miestelis
Jaunimo kūrybinė vasaros stovykla
Krakių AJE „Gilė“
Teatro kūrybinių užsiėmimų savaitė būsimiesiems seniūnijos pirmokams Krakių kultūros centras
Vasaros pabaigos šventė miestelio vaikams
Krakių kultūros centras
Popietė vaikams „Saldžioji diena“
Meironiškių skyrius
Teminis jaunimo vakaras „Pabėgimo kambarys“
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius

Birželio mėn.

300

Rugsėjo mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio - gruodžio
mėn.

400

Gruodžio mėn.

100

100

Sausio– gruodžio mėn.
Kovo–spalio mėn.
Vasario- gruodžio mėn.

100

Iš viso:

1600

Sausio mėn.
Sausio mėn.
Sausio mėn.
Vasario mėn.
Balandžio mėn.

Birželio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.

100
50
300
50

4.13. Jaunimo nominacijų vakaras „Aš esu...“
4.14. Spalvoto meduolio diena
4.15. Kalėdinės eglutės šventė
4.16. Miestelio kalėdinės eglės įžiebimo šventė
4.17. Protmūšiai vaikams ir jaunimui
4.18. Edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui
4.19. Išvykos dviračiais ir pėsčiomis aplankant gražiausias Krakių seniūnijos
vietas
4.20. Aktyvaus laisvalaikio popietės (stalo teniso, smiginio, šaškės,
pripučiamas batutas vaikams ir kt.)
4.21. Aktyvūs žaidimai lauke (krepšinis, tinklinis, futbolas, kroketas, frisbis,
pripučiamas batutas ir judrieji žaidimai)
4.22. Interaktyvūs X-BOX žaidimų, stalo žaidimų ir arbatos popietės, filmų
peržiūros vakarai jaunimui
4.23. Šiuolaikinio šokio studija „Step by Step“

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Organizuoti įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
Protmūšis „Knygą skaitai – daug žinai“
Popietė „Klausk drąsiai...“
Popietė „Rekomenduoju perskaityti“
Edukacinis užsiėmimas „Siuvimo pradžiamokslis“
Bendruomenės aktyvo popietė „Mūsų norai ir galimybės“
Protmūšis „Lietuva – šalis gimta“
Bendruomenės vakaras „Kartasi norisi...“

Krakių kultūros centras
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Krakių AJE „Gilė“
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Meironiškių skyrius
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Meironiškių skyrius
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių miestelio laisvalaikio zona
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centro AJE „Gilė“
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras

Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių bendruomenės centras
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Meironiškių skyrius
Meironiškių skyrius
Krakių kultūros centras

Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

300

Gruodžio mėn.
Sausio-gruodžio mėn.

500
50

Sausio-gruodžio mėn.
Vasario-gruodžio mėn.
Sausio-gruodžio mėn.

50

Balandžio–spalio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Vasario–gegužės mėn.
Spalio–gruodžio mėn.
Iš viso:
Sausio mėn.
Sausio mėn.
Vasario mėn.
Sausio mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėn.

1400

5.8. Nacionalinio diktanto rašymas
Pajieslio daugiafunkcis centras
5.9. Krakių bendruomenės senjorų popietė „Veikime kartu...“
Krakių bendruomenės centras
5.10. Edukaciniai užsiėmimai senjorams Tradicinių amatų centre Arnetų name Tradicinių amatų centras Arnetų
name
5.11. Susitikimas su Kėdainių literatų klubo nariais
Krakių kultūros centras
5.12. Krakių seniūnijos gražiausių sodybų apžiūra – konkursas
Krakių seniūnijos kaimai
5.13. Šeimų šventė „Bendruomenė kaip viena šeima“
Plinkaigalio kaimas
5.14. Krakių miestelio šventė
Krakių miestelis
5.15. Vidurvasario šventė
Ažytėnų kaimas
5.16. Šeimininkių sambūris
Pajieslio daugiafunkcis centras
5.17. Moliūgų šventė
Krakių kultūros centras
5.18. Sveikos mitybos popietė „Pigiai ir skaniai“
Krakių kultūros centras
5.19. Pyrago ir muzikos popietės
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis
5.20. Maisto dalinimo akcija „Food for life“ Krakių miestelio gyventojams
Krakių AJE „Gilė“
5.21. Įvairūs edukaciniai užsiėmimai bendruomenės nariams
Krakių bendruomenės centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras

Kovo mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Balandžio mėn.
Birželio mėn.
Birželio mėn.
Birželio mėn.
Liepos mėn.
Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.
Spalio mėn.
Lapkričio mėn.

400
2800
850
1500
100

Sausio-gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Iš viso :

6. Skatinti ir ugdyti mėgėjų meno kolektyvų veiklą
6.1. Dalyvauti tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose, konkursuose:
Respublikinės folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė 2020“
Kėdainiai, Šiauliai
Šokių festivalis – konkursas „Šokių fiesta – 2020“
Kelmės r. Šaukėnų kultūros ir amatų
centras
Respublikinės varžytuvės „Tautosakos malūnas 2020“
Kauno Tautinės kultūros centras
Dalyvauti tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica 2020“
Vilnius
Tarptautinis šokių festivalis-konkursas „Batlic Amber Seinai 2020“
Seinai (Lenkija)
Šokių koletyvų festivalis-konkursas „Griausmas 2020“
Šiaulių kultūros centras
Respublikinis jaunimo muzikos grupių konkursas „Garsas LT“
Joniškio kultūros centras
X-asis respublikinis ugdymo įstaigų ir kultūros centrų šokių kolektyvų
Garliavos kultūros centras
festivalis-konkursas „Pavasario šėlsmas“
Tarptautinis vokalo ir šokio festivalis-konkursas „Keliaujantis festivalis Talinas
2020“
6.2. Dalyvauti įvairiuose rajono, Krakių kultūros centro ir jo skyriaus
Kėdainių miestas ir rajonas

300

5950
300

Kovo-balandžio mėn.
Kovo mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Balandžio 4 d.
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Gegužės mėn.

200
200
200

Lapkritis

400

Sausio–gruodžio mėn.

100

Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
6.3. Plėtoti kultūrinius mainus, dalyvaujant rajono kultūros centrų
Krakių kultūros centras
organizuojamuose renginiuose
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
6.4. Propaguoti bendruomeniškumą ir vietos tradicijas, organizuoti renginius Krakių kultūros centras
skirus tautodailės, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, vaikų
Meironiškių skyrius
emocinės gerovės metams
Pajieslio daugiafunkcis centras
6.5. Rengti profesionalaus meno, tautodailės ir mėgėjų meno kūrybos parodas Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
organizuojamuose renginiuose

Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Iš viso:
Iš viso priemonei:
Iš viso programai:

__________________________

500

1900
15100
127600

