PATVIRTINTA
Krakių kultūros centro direktoriaus
2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-6
KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO 2019 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. kovo 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-2 patvirtintas Savivaldybės
2019–2021m. strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas,
detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2021 metų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimą, kuris sudarytas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir
žmogiškuosius išteklius.
Savivaldybės 2019–2021 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 rengimo procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu.
2019 m. kovo 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-3 patvirtintas Savivaldybės
2019 m. biudžetas.
Kultūros centro metinis planas – Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano
programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakingas kultūros centras,
įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2019 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.
STRATEGINIS TIKSLAS
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos
apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias 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 2019 metų veiklos planas (toliau – Metinis planas) skirtas įgyvendinti
nuostatuose nurodytas funkcijas.
2018 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 2018 metų renginiai – regioninis vaikų ir jaunimo
folkloro festivalis „Ant Smilgelės krantelio“, organizuotas šeštą kartą, Moliūgų šventė Krakėse,
Krakių miestelio šventė, 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. Toliau sėkmingai plėtota kultūros centro
folkloro ansamblių veikla. Visi 3 Krakių kultūros centro folkloro kolektyvai – vaikų ir jaunimo
folkloro ansamblis „Smilgelė“ (vad. J. Gudliauskienė ir A. Giedrienė), folkloro ansamblis
„Žiedupė“ (vad. J. Gudliauskienė ir A. Giedrienė), tradicinė kapela (vad. R. Dubinka) ir pavienis
muzikantas R. Dubinka sėkmingai dalyvavo 2018 m. Lietuvos dainų šventėje „Vardan tos...“, ir
Kėdainių rajono dainų šventėje. Folkloro ansamblis „Žiedupė“ – parengė Advento programą ir
parodė ją Krakėse, Josvainiuose, Labūnavoje ir Sirutiškyje. Šiuolaikinio šokio grupė „Step by step“
(vad. R. Rudokaitė-Stanišauskienė) respublikinio šokių festivalio „Ant stogo“ Vilniuje I vietos
laimėtoja ir tarptautinio festivalio „Amber Jūrmala 2018“ I ir II vietos laimėtoja, bei Tarptautinio
šokių festivalio „Shok 2018“ Kėdainiuose nominantė. Pirmą kartą 2018 m. Lietuvos dainų šventės
pučiamųjų orkestrų „Vario audros“ dienoje dalyvavo šiuolaikinio šokio grupė „Step by Step“.
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 (52 dalyviai)
ir kūrybinė stovykla „Tu gali rinktis“ Krakių kultūros centre (25 dalyviai).
2018 metais toliau aktyviai dirbo atviroji jaunimo erdvė „Gilė“. Per metus AJE „Gilėje“
buvo suorganizuoti 24 kultūriniai, 10 sportinių, 13 edukacinių renginių patrauklių vaikams ir
jaunimui. Sėkmingai įgyvendintas AJE projektas „Krakių AJE „Gilė“ finansuotas Kėdainių rajono
savivaldybės. Savanorių klubas „Savanoriauk Krakėse“, vienijantis 25 narius aktyviai dalyvauja
organizuojant kultūrinius renginius, tvarkant aplinką, dalinant maistą seneliams, taip pat įvairiose
akcijose ir talkose. Krakių kultūros centre 2018 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. Programų veiklą koordinuoja renginių organizatorė Daiva Dubinkienė, kuri ir pati
vadovauja NVŠ programai „Adatėlė“ kurios užsiėmimai vyksta Ažytėnų bendruomenės centre.
Kultūros centre veikė suaugusiųjų šokių būrelis „Zumba“ (vad. J.Sakalauskienė), kurį du kartus
savaitėje lankė apie 12 vidutinio amžiaus moterų. Taip pat veikia „Jogos“ būrelis (vad. P. Attmere)
kurį lanko iki 10 įvairaus amžiaus žmonių.
Įgyvendinus 2018 metų programą pasiekti šie rezultatai:
• suorganizuota 19 valstybinių švenčių, atmintinų datų,
• suorganizuota 12 renginių, skirtų etninei kultūrai puoselėti;
• vaikams ir jaunimui skirti 61 renginys, suorganizuotos dvi vasaros stovyklos;
• suorganizuoti 33 edukaciniai renginiai vaikams ir bendruomenei;
• renginiuose apsilankė 7050 žiūrovų, iš jų vaikų ir jaunimo - 3782;
• suorganizuota 13 parodų Krakių kultūros centre, Pajieslyje ir Meironiškių skyriuje;

• mėgėjų meno kolektyvai surengė 61 koncertą, iš jų išvykose – 42;
• kultūros centre veikė 9 mėgėjų meno kolektyvai, iš jų vaikų ir jaunimo 8, 5 klubai ir
būreliai, kurių veikloje dalyvavo apie 187 įvairaus amžiaus bendruomenės narių.
Vykdant 2018 metų veiklos programą 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.
Įgyvendinant Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros
veiklos plėtra“ kultūros centrasdalyvauja 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
Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai:
1. Bus sudarytos palankios sąlygos Krakių seniūnijos bendruomenės nariams dalyvauti
kultūriniame gyvenime – valstybinių, profesinių 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 2019 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, iš jų 8 išvykos;
• suorganizuota ne mažiau 15 renginių, skirtų etninei kultūrai puoselėti;
• 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 6500 žiūrovų;
• kultūros centre veiks 8 mėgėjų meno kolektyvai (iš jų 7 vaikų ir jaunimo), 2 būreliai, 2
klubai, jų veikloje dalyvaus apie 125 įvairaus amžiaus bendruomenės narių.
SUSIJĘ ĮSTATYMAI
Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos
kaitos gairės, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės
kultūros pagrindų globos įstatymas.
Veiklų planas pateikiamas priede.
_________________________

Finansavimo šaltinis

2018-ųjų metų
asignavimai,
Eur

Pavadinimas

SB

16500

Centro ir skyrių sk.

2

SB

98400

Kultūros darbuotojų etatų /
darbuotojų skaičius

8/14

SB
ĮP

13500
1100

Suorganizuotų renginių
skaičius

Ne mažiau 20 renginių

Planas

Reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Veiklos/ darbo/ veiksmo
pavadinimas

Veiklos/ darbo/ veiksmo
kodas

Priemonės pavadinimas

Priemonės kodas

Uždavinio kodas

Programos tikslo kodas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai

Kultūros veiklos plėtra
01
01
01

01

Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę
01
Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą
01
01
Organizuoti
1
Užtikrinti kultūros
ir užtikrinti
centro ir skyrių
kultūros
aplinkos
centrų ir jų
aptarnavimą
skyrių veiklą. 2
Organizuoti ir
užtikrinti kultūros
centro darbuotojų
darbą
01
02
Organizuoti
1
Organizuoti
valstybinių,
valstybinių
profesinių
švenčių, atmintinų
švenčių,
dienų, profesinių
atmintinų
švenčių
dienų
paminėjimus
minėjimus,
2
Propaguoti
įvairius
profesionalųjį
renginius
meną
bendruomenė
s poreikiams
tenkinti.
3
Propaguoti etninę
kultūrą, vietos
tradicijas

4.

Organizuoti vaikų
ir jaunimo
užimtumą

Kultūros centro
direktorius
Kultūros centro
direktorius
Krakių KC renginių
organizatorė,
Meironiškių skyrius,
Pajieslio renginių
organizatorė
Krakių KC renginių
organizatorė,
Meironiškių skyrius,
Pajieslio renginių
organizatorė
Krakių KC renginių
organizatorė,
Meironiškių skyrius,
Pajieslio renginių
organizatorė
Krakių KC renginių
organizatorė,
Meironiškių skyrius,
Pajieslio renginių

Suorganizuotų ir aplankytų
renginių skaičius

Ne mažiau 15 renginių

Renginių skirtų etninei
kultūrai puoselėti skaičius

Ne mažiau 15 renginių

Suorganizuotų renginių
jaunimui skaičius

Ne mažiau 40 renginių
Ne mažiau kaip 2
stovyklos

organizatorė
5.

6.

01

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

01

Krakių KC renginių
organizatorė,
Meironiškių skyrius,
Pajieslio renginių
organizatorė
Kultūros centro
direktorius

Iš viso uždaviniui

128400

Iš viso tikslui
Iš viso programai

128400

Iš viso programoms vykdyti

128400

128400

Iš jų:
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB

1284000

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

Suorganizuotų renginių
skaičius

Ne mažiau 30 renginių

Mėgėjų meno kolektyvų ir
dalyvių skaičius
(suaugusiųjų ir vaikų,
jaunimo)

Ne mažiau 8 kolektyvai
(iš jų 7 vaikų ir
jaunimo).
Ne mažiau 125 mėgėjų
meno kolektyvų dalyvių

Krakių kultūros centro
2019 m. veiklos plano priedas
VEIKLŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

01
1.

Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą
Užtikrinti kultūros centro ir skyrių aplinkos aptarnavimą

2.

Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro darbuotojų darbą

02
01
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

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.

16500

Sausio–gruodžio mėn.

98400

Iš viso priemonei:
Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų, profesinių švenčių paminėjimus.
Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtas atminimo laužas
Krakių kultūros centras
Sausio mėn.
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai
Krakių kultūros centras
Vasario mėn.
Pajieslio daugiafunkcis centras
Koncertas Nepriklausomybės atkūrimo dienai
Krakių kultūros centras
Kovo mėn.
Pajieslio daugiafunkcis centras
Renginiai Moters dienai paminėti
Krakių kultūros centras
Kovo mėn.
Pajieslio daugiafunkcis centras
Motinos dienai skirti renginiai
Krakių kultūros centras
Gegužės mėn.
Pajieslio daugiafunkcis centras
Šeimos dienai paminėti skirti renginiai
Meironiškių skyrius
Gegužės mėn.
Pajieslio daugiafunkcis centras
Gedulo ir vilties dienos minėjimas
Krakių kultūros centras
Birželio mėn.
Renginiai skirti Vaikų gynimo paminėti
Meironiškių skyrius
Birželio mėn.
Pajieslio daugiafunkcis
Valstybės dienos minėjimas
Krakių kultūros centras
Liepos mėn.
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras

114900

50

450
400
1000
200
350

50
200

1

1.10. Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo mėn.

1.11.
1.12.

Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.

200

Spalio mėn.

300

1.13.
1.14.

Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Europos žydų kultūros diena
Krakių kultūros centras
Baltų vienybės dienos minėjimas ant seniūnijos piliakalnių
Plinkaigalio piliakalnis
Vozbučių piliakalnis
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti skirtas renginys Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Mokytojų dienos minėjimas
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras

Spalio mėn.
Iš viso:

02 Propaguoti profesionalųjį meną
2.1. Rengti profesionalaus meno ir tautodailės parodas
2.2. Organizuoti profesionalaus meno koncertus, spektaklius
2.3. Organizuoti išvykas į teatrus, parodas, koncertus
2.4. Organizuoti edukacines išvykas į šalies muziejus, nacionalinius
parkus ir kt.

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

3200

Sausio–gruodžio mėn.
Balandžio–gruodžio mėn.
Kovo–gruodžio mėn.

300
200

Kovo–gruodžio mėn.

300

Iš viso:

800

03 Propaguoti etninę kultūrą, vietos tradicijas
3.1. Edukacinė popietė „Pusiaužiemis“
3.2. Užgavėnių šventė

Sausio mėn.
Kovo mėn.

350

3.3.
3.4.

Kovo mėn.
Balandžio mėn.

50

Balandžio mėn.
Birželio mėn.
Birželio mėn.
Spalio mėn.

400
200

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Meironiškių skyrius
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Etninės kultūros renginys „Senolių išmintis ir patirtis“
Pajieslio daugiafunkcis centras
Edukaciniai užsiėmimai skirti Velykoms
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Meironiškių skyrius
Vaikų Velykėlės
Pajieslio daugiafunkcis centras
Popietė vaikams „Sekminių papročiai“
Meironiškių ūkininko sodyba
Joninių gegužinė
Pajieslio kaimas
Regioninis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Ant Smilgelės Krakių kultūros centras
krantelio“

2

3.9. Rudens darbų pabaigtuvių šventė „Mykolinės“
3.10. Edukaciniai užsiėmimai Adventui ir Kalėdoms
3.11. Edukacinis renginys „Šv. Martyno ir Ožio dienos papročiai“
3.12. Advento popietės ir vakarai
3.13. Rinkti, saugoti ir fiksuoti Krakių seniūnijos krašto etninį paveldą
3.14 Etninės kultūros renginių ciklas „Senolių išmintis ir patirtis“

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

Rugsėjo mėn.
Lapkričio - gruodžio mėn.

400
100

Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

100

Sausio– gruodžio mėn.
Kovo–spalio mėn.
Iš viso:

04
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą
Jaunimo diskusijų popietė „Norai ir galimybės“
Jaunimo popietė „Kūrybinė dvikova“
Karaokė vaikams ir jaunimui
Viktorina skirta gimtosios kalbos dienai
Nepatogaus filmo klasė: filmo apie patyčias peržiūra ir aptarimas
Kūrybinis užsiėmimas vaikams „Gaminu trispalvę“
Pokalbių valandėlė vaikams „Draugiškai ir atvirai“
Protmūšiai, skirti Vietovardžių ir Žemaitijos metams

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.

Jaunimo popietė su Erazmus + dalyviais „Draugiadienis“
Žygis baidarėmis „Tegyvuoja atostogos“
Krakių seniūnijos bendruomenių sporto šventė
Išvyka dviračiais prie Plinkaigalio piliakalnio
Kūrybinė vaikų ir jaunimo stovykla
Jaunimo kūrybinė vasaros stovykla
Teatro kūrybinių užsiėmimų savaitė vaikams
Vasaros pabaigtuvių šventė vaikams
Popietė vaikams „Pati saldžiausia diena“
Vakaras jaunimui „Vaiduoklių naktis“
Popietė jaunimui „Draugystės pica”

Krakių KC AJE „Gilė“
Krakių KC AJE „Gilė“
Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajieslio daugiafunkcis centras Krakių
kultūros centras
Krakių kultūros centras
Šušvės upė
Krakių miestelis
Pajieslio daugiafunkcis centras
Juodkrantės pradinė mokykla
Krakių AJE „Gilė“
Krakių kultūros centras
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Krakių kultūros centras
Krakių kultūros centras

Sausio mėn.
Sausio mėn.
Sausio mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Rugpjūčio mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Birželio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Lapkričio mėn.

1600

100
300
50
300
50
3

4.20. Spalvoto meduolio diena
4.21. Kalėdinės eglutės šventė
4.22. Miestelio kalėdinės eglės įžiebimo šventė
4.23. Protmūšiai vaikams ir jaunimui
4.24. Edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui
4.25. Filmų peržiūros vakarai jaunimui
4.26. Išvykos dviračiais ir pėsčiomis aplankant gražiausias Krakių
seniūnijos vietas
4.27. Aktyvūs žaidimai patalpose (stalo teniso, smiginio, šaškės,
pripučiamas batutas vaikams ir kt.)
4.28. Aktyvūs žaidimai lauke (krepšinis, tinklinis, futbolas, kroketas,
frisbis, pripučiamas batutas ir judrieji žaidimai)
4.29. Interaktyvūs X-BOX žaidimų, stalo žaidimų ir arbatos popietės
4.30. NVŠ programa „Adatėlė“
4.31. • NVŠ programos- studija „Tautosakos skrynia“
• Šiuolaikinio šokio studija „STEP BY STEP“

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

05 Organizuoti įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti.
5.1. Protmūšis knygų mylėtojams „Knygą skaitai – daug žinai“
Pajieslio daugiafunkcis centras
5.2. Kėdainių m. Krišnos sąmonės benduomenės renginys „Vedų
Krakių bendruomenės centras
diena“
5.3. Edukacinis užsiėmimas pradedančioms siuvėjoms
Pajieslio daugiafunkcis centras
5.4. Samariečių grupės atstovų susitikimas su bendruomenės šeimomis Meironiškių skyrius
5.5. Bendruomenės aktyvo popietė „Mūsų norai ir galimybės“
Meironiškių skyrius

Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

200

Gruodžio mėn.
Sausio-gruodžio mėn.

300
50

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

1350

Sausio mėn.
Sausio mėn.
Sausio mėn.
Sausio mėn.
Vasario mėn.
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5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Protmūšis „Ką žinau apie Lietuvą“
Šeimų žygis į gamtą
Popietė „Patarimai sodininkams“
Nacionalinio diktanto rašymas

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.

Aktyvaus laisvalaikio vakaras su šiaurietišku ėjimu
Edukacinis užsiėmimas „Vilnos magija‘
Edukacinis užsiėmimas „Gėlių magija“
Edukacinis užsiėmimas „Papuoškime namus Velykoms“
Edukacinis užsiėmimas „Vilnos vėlimo pradžiamokslis‘
Krakių seniūnijos gražiausių sodybų apžiūra – konkursas
Šeimų šventė „Bendruomenė kaip viena šeima“
Krakių miestelio šventė
Vidurvasario šventė
Šeimininkių sambūris
Moliūgų šventė
Sveikos mitybos popietė
Dalyvavimas Skuodo rajono bendruomenių forume
Pyrago ir muzikos popietės

5.25. Šeimų protmūšis „Ką žinai apie Kauną“ skirtas Laikinosios
sostinės atminimo ir Lietuvos valstybės prezidento A. Smetonos
metams
5.26. Maisto dalinimo akcija „Food for life”
5.27. Edukaciniai užsiėmimai pradedančioms siuvėjoms
5.28. Edukaciniai užsiėmimai šeimininkėms „Buvo gera gaspadinė“
06 Skatinti ir ugdyti mėgėjų meno kolektyvų veiklą
6.1. Dalyvauti tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose,
konkursuose:
Dalyvauti VIII Lietuvos vaikų ir jaunimo moksleivių – Lietuvių
liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis“ vietiniame,
regioniniame ir respublikiniame turuose.
Dalyvauti X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros – šventėje
„Šimtakojis“ vietiniame ir regioniniame turuose.

Meironiškių skyrius
Pilsupių piliakalnis
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių bendruomenės centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Krakių kultūros centras
Krakių seniūnijos kaimai
Plinkaigalio kaimas
Krakių miestelis
Ažytėnų kaimas
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Krakių kultūros centras
Krakės, Skuodo r.
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras

Vasario mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.

Krakių AJE „Gilė“
Pajieslio daugiafunkcis centras
Meironiškių skyrius

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

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

400
2400
800
2000

100
30

5730

Vasario–gruodžio mėn.
Kėdainiai, Panevėžys, Vilnius

Vasario–balandžio mėn.

Kėdainiai, Mažeikiai

Vasario–balandžio mėn.
5

Dalyvauti tarptautiniame šokių festivalyje SHoCK 2019
(šokių kolektyvas „Step by step“).
Dalyvauti XX-ajame respublikiniame vaikų džiazo muzikos
festivalyje (jaunimo pučiamųjų instrumentinis ansamblis).
Dalyvauti Zadaro miesto šventėje (vaikų ir jaunimo folkloro
ansamblis „Smilgelė“, šiuolaikinio šokio kolektyvas „Step by
step“, jaunimo pučiamųjų instrumentinis ansamblis, grupė „Kepti
zefyrai“).
Dalyvauti XIII respublikinio kultūros ir ugdymo įstaigų šokių
kolektyvų festivalyje „Pavasario šėlsmas“ (šokių kolektyvas „Step
by step“).
Dalyvauti tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba, skamba
kankliai“ (folkloro ansamblis „Žiedupė“, vaikų ir jaunimo folkloro
ansamblis „Smilgelė“).
Dalyvauti tarptautiniame festivalyje – konkurse „Saulės žiedas“
(folkloro ansamblis „Žiedupė“)
6.2. Dalyvauti įvairiuose rajono, Krakių kultūros centro ir jo skyriaus
organizuojamuose renginiuose
6.3. Plėtoti kultūrinius mainus, dalyvaujant rajono kultūros centrų
organizuojamuose renginiuose
6.4. Propaguoti bendruomeniškumą ir vietos tradicijas, organizuoti
renginius skirus Žemaitijos, Lietuvos Nepriklausomybės kovų
atminimo, Vietovardžių metams atminti
6.5. Rengti profesionalaus meno, tautodailės ir mėgėjų meno kūrybos
parodas

Kėdainių arena

Kovo 16 d.

50

Kauno 1-oji muzikos mokykla

Balandžio 6 d.

270

Zadaro miestas (Kroatija)

Birželio 15–24 d.

500

Garliavos sporto ir kultūros centras

Balandžio 27 d.

Vilnius

Gegužės 27d.

Šiauliai

Liepos 5–7 d.

Kėdainių miestas ir rajonas
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Meironiškių skyrius
Pajieslio daugiafunkcis centras

Sausio–gruodžio mėn.

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

820
13500
128400

_______________________
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