KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ ATASKAITA
I. BENDRA INFORMACIJA
1.1. Įstaigos pavadinimas – Krakių kultūros centras.
1.2. Kultūros centro teisinė forma – savivaldybės biudţetinė įstaiga.
1.3. Kultūros centro steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
1.4. Įstaigos kodas – 300630977.
1.5. Adresas – Laisvės a. 1, Krakės, LT-58248, Kėdainių rajono savivaldybė.
1.6. Įsteigimo data – 2006 m. spalio 27 d.
1.7. Veiklos rūšys:
 kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
 scenos pastatymų veikla, 90.01;
 scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, kodas 90.02;
 meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
 kino filmų rodymas, kodas 59.14;
 muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30;
 garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20;
 kitų išankstinio uţsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;
 nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.
1.8. Kultūros centras akredituotas ir jam suteikta II kategorija.
1.9. Kultūros centro skyrius – Meironiškių skyrius.
1.10. Krakių kultūros centro direktorius – Robertas Dubinka.
II. ĮSTAIGOS 2017METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Krakių kultūros centras 2017 metais veiklą vykdė vadovaudamasis Labas, Krakių kultūros
centras 2017 metais veiklą vykdė vadovaudamasis Krakių kultūros centro direktoriaus 2017 m.
vasario 27 d. įsakymu Nr. V-6 patvirtintu Krakių kultūros centro 2017 m. veiklos planu.
Kultūros centropaskirtis – saugoti ir puoselėti kultūros tradicijas, suteikti galimybę
kiekvienam Krakių seniūnijos gyventojui įsitraukti į kūrybinę veiklą, uţtikrinti liaudies meno ir
mėgėjų meno kolektyvų veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas.
Krakių kultūros centro 2017 m. veiklos programos įgyvendinimo rezultatai:
Eil.
Mato
VISO
Programos rezultatai
Nr.
vienetas
1.
Renginys
170
Kultūros centro organizuoti renginiai, iš jų:
1.1.
Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai
Renginys
18
1.2.
Etninės kultūros renginiai
Renginys
16
1.3.
Edukaciniai renginiai
Renginys
29
1.4.
Profesionaliojo meno koncertai ir spektakliai
Renginys
14
1.4.1. iš jų organizuotos išvykos į profesionaliojo meno teatrus ir
Išvyka
11
koncertus
1.5.
Kiti renginiai bendruomenei, iš jų:
Renginys
88
1.6.
renginiai vaikams ir jaunimui
Renginys
47
1.7.
Parodos, iš jų:
Paroda
5
1.7.1. profesionaliojo meno
Paroda
2
1.7.2. mėgėjų meno
Paroda
3
2.
Kultūros centre vykę renginiai, kuriuos organizavo kiti
Renginys
3
rengėjai

2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
8.
8.1.

iš jų profesionaliojo meno koncertai ir spektakliai
Lankytojų skaičius
iš jų vaikai ir jaunimas
Mėgėjų meno kolektyvai
iš jų vaikų ir jaunimo
Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai
iš jų vaikų ir jaunimo
Mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas:
konkursuose ir kt. renginiuose uţsienyje
respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose (vietiniai,
regioniniai, respublikiniai turai)
respublikiniuose ir regioniniuose renginiuose
Mėgėjų meno kolektyvų koncertai
iš jų išvykose
Būreliai, klubai, studijos
Būrelių, klubų, studijų dalyviai

Renginys
Ţiūrovas
Ţiūrovas
Kolektyvas
Kolektyvas
Dalyviai
Dalyviai

0
6888
3884
9
8
134
113

Išvyka

0
11

Išvyka
Išvyka
Koncertas
Koncertas
Dalyviai
Dalyviai

5
54
37
4
63

2017 metais kultūros centras organizavo įvairių ţanrų meno sklaidos renginius, tenkinant
vietos bendruomenių narių profesionalaus meno poreikius, padedant gyventojams ugdyti meninius,
estetinius ir kultūrinius įgūdţius. Didţiausi 2017 metų renginiai – Krakių miestelio šventė, folkloro
festivalis „Aušta Aušrelė“ Mikalojaus Katkaus sodyboje Aţytėnuose, jau penktą kartą iš eilės vykęs
rajono savivaldybės administracijos lėšomis finansuotas regioninis vaikų ir jaunimo folkloro
festivalis „Ant Smilgelėskrantelio“, Moliūgų šventė Krakėse, Baltų vienybės dienos ir rudens
lygiadienio renginys ant Plinkaigalio piliakalnio, Mykolinės ir šeimų šventė Meironiškiuose,
Joninės ir Pajieslio kaimo 160-mečio šventė Pajieslyje ir kt.
Aktyviai plėtota mėgėjų meno veikla. Kultūros centre veikė 9 mėgėjų meno kolektyvai, 8
iš jų vaikų ir jaunimo, 4 būreliai ir klubai, 2 iš jų jaunimo. 2017 m. ypatingai sėkmingai plėtota
kultūros centro folkloro ansamblių veikla. Padidėjo vaikų, jaunimo ir folkloro ansamblių narių
skaičius, prie vaikų ir jaunimo folkloro „Smilgelė“ susikūrė jaunučių grupė. Visi 3 Krakių kultūros
centro folkloro kolektyvai – vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Smilgelė“ (vad. J.Gudliauskienė
ir A. Giedrienė), folkloro ansamblis „Ţiedupė“ (vad. J.Gudliauskienė ir A. Giedrienė), tradicinė
kapela (vad. R. Dubinka) sėkmingai dalyvavo 2018 m. Lietuvos dainų šventės ,,Vardan tos...“
atrankoje.
Folkloro ansamblis „Ţiedupė“ – tarptautiniofolkloro festivalio „Skamba
skambakankliai“ Vilniuje dalyvis. Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Smilgelė“ narė Minija
PhilipaAttmere tapo respublikinio konkurso „Tramtatulis“ diplomante. Ansamblis „Smilgelė“
folkloro šventės „Ţilvitis ţaliuoja“ Kaišiadoryse dalyvis. Šiuolaikinio šokio grupė „Step by step“
(vad. R. Rudokaitė-Stanišauskienė) respublikinių jaunimo šokių grupių konkursų „Norim kilt
2017“ Vilniuje ir „Šok 2017“ Plungėje dalyvė. Jaunimo vokalinė instrumentinė grupė (vad.
J.Stankevičius) tapo Kėdainių rajono jaunųjų talentų konkurso „Galim 2017“ laureatais. Kultūros
centro vaikų dramos studija (vad. E.Usevičiūtė) tapo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų konkurso
„Šimtakojis 2017“ rajoninio turo nugalėtojais. Krakių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai
dalyvavo įvairiuose rajono, regioniniuose ir respublikiniuose konkursuose, apţiūrose, šventėse ir
daugelyje kitų renginių.Vaikams ir jaunimui suorganizuotos 2 vasaros stovyklos: kūrybinė vaikų ir
jaunimo stovykla Juodkrantėje (45dalyviai) ir kūrybinė stovykla „Tu gali rinktis“ Krakių kultūros
centre (25 dalyviai).
2017 metais toliau aktyviai dirbo atviroji jaunimo erdvė „Gilė“. Jaunimo erdvėje susikūrė
savanorių klubas „Savanoriauk Krakėse“, vienijantis 29 narius. Savanoriai aktyviai dalyvauja
organizuojant kultūrinius renginius, tvarkant aplinką, dalinant maistą seneliams, taip pat įvairiose
akcijose ir talkose. Per metus AJE „Gilėje“ buvo suorganizuoti 38 kultūriniai, sportiniai,
edukaciniai renginiai, 1 seminaras, 2 diskusijos, 1 susitikimas ir 1 paskaita. Sėkmingai įgyvendintas
jaunimo veiklos projektas ,,Tu gali rinktis...“ Krakių kultūros centre 2017 metais buvo vykdomos 2

neformalaus vaikų švietimo programos studija „Tautosakos skrynia“ (vad. A. Giedrienė) ir
šiuolaikinio šokio studija „Step by step“ (vad. R. Rudokaitė-Stanišauskienė). Programose dalyvauja
43 įvairaus amţiaus vaikai. Programų veiklą koordinuoja renginių organizatorė Daiva Dubinkienė.
Kultūros centre veikia suaugusiųjų „Zumba“ šokių būrelis (vad. J.Sakalauskienė), kurį du kartus
savaitėje lanko apie 15 vidutinio amţiaus moterų. Taip pat veikia „Jogos“ būrelis (vad. P. Attmere)
kurį lanko iki 10 vidutinio amţiaus ţmonių.
Įgyvendinus 2017 metų programą pasiekti šie rezultatai:
 suorganizuota 18 valstybinių švenčių, atmintinų datų;
 suorganizuota 16 renginių, skirtų etninei kultūrai puoselėti;
 vaikams ir jaunimui skirti 47 renginiai, suorganizuotos dvi vasaros stovyklos;
 suorganizuoti 29 edukaciniai renginiai vaikams ir bendruomenei;
 renginiuose apsilankė 6888 ţiūrovai, iš jų vaikų ir jaunimo – 3384;
 suorganizuotos 5 parodos Krakių kultūros centre, Pajieslyje ir Meironiškių skyriuje;
 mėgėjų meno kolektyvai surengė 54 koncertus, iš jų išvykose – 37;
 kultūros centre aktyviai veikia atviroji jaunimo erdvė „Gilė“;
 kultūros centre veikia 9 mėgėjų meno kolektyvai, iš jų vaikų ir jaunimo 8, 4 klubai ir būreliai,
kurių veikloje dalyvavo apie 197 įvairaus amţiaus bendruomenės narių.
III. ŢMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Krakių kultūros centre ir skyriuje yra 8,25 etato, iš jų kultūros ir meno 6 , dirba 13 darbuotojų, 9 iš
jų kultūros ir meno. 2017 metais 5 darbuotojai tobulino kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir
seminaruose. Visiems darbuotojams 2017 metų pradţiojeparengtos veiklos uţduotys ir įvertintas jų
darbas, nustatant uţduotis kitiems metams.
IV. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
2017 m. Krakių kultūros centras gavo 110 271Eur iš jų:
Steigėjo tiksliniai asignavimai – 103 802Eur, iš jų:
 Darbo uţmokesčiui (su mokesčiais) – 78100 Eur;
 Veiklai – 11566 Eur;
 Infrastruktūros išlaikymui – 11 200 Eur;
 Pajamos uţ teikiamas paslaugas sudarė 200 Eur;
 Įvairių fondų ir kitos lėšos, skirtos kultūros centro parengtų programų/projektų įgyvendinimui:
NVŠ – 4419 Eur, projektų vykdymui – 950 Eur;
 Lėšos iš privačių rėmėjų – 900 Eur.
Krakių kultūros centras patikėjimo teise valdo Krakių kultūros centro ir Meironiškių
skyriaus pastatus. Krakių kultūros centre yra 350 vietų renginių metu šildoma ţiūrovų salė, 1 šokių
salė ir 3 patalpos kūrybinei veiklai. Krakių kultūros centro Meironiškių skyriuje yra 200 vietų
nešildoma ţiūrovų salė ir 1 patalpa kūrybinei veiklai. Pajieslio kaimo kultūrinės veiklos
organizatorė dirba Pajieslio daugiafunkciniame centre.
2017 metais vykdyti Kėdainių rajono savivaldybės lėšomis uţbaigti Krakių kultūros centro
pastato stogo remonto darbai, dalinai atnaujintas kultūros centro fasadas, Meironiškių skyriuje
suremontuotas tualetas, bei atlikti 2 patalpų vidaus remonto darbai. Krakių kultūros centre įrengta
vaizdo stebėjimo kamera, sumontuota nauja paveikslų pakabinimo įranga. Kultūros centras įsigijo 2
nešiojamus kompiuterius, 1 muzikos instrumentą, papildė įgarsinimo ir apšvietimo aparatūros
komplektą. Nupirkta akustinė kolonėlė su stiprintuvu Meironiškių skyriui.

V. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS
Pagrindinis Krakių kultūros centro bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tikslas yra
bendros pastangos, siekiant pilnai atliepti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius. Kultūros
centras 2017 metais artimai bendradarbiavo su Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos AJE,
Šeduvos AJE, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, Kėdainių rajono kultūros centrais ir jų
skyriais, Kėdainių krašto muziejausDaugiakultūriu centru, Kėdainių vietos veiklos grupe, Dailės
mokykla, Juodkrantės pradinė mokykla, Krakių seniūnija bei seniūnijos kaimo bendruomeninėmis
organizacijomis, Krakių ŢŪB, Aţytėnų ŢŪB, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
Bendradarbiavimas vyksta šiuose srityse: organizuojant bendrus renginius, keičiantis
mėgėjų meno kolektyvais, metodine pagalba, analizuojant ir nustatant vietos bendruomenės
kultūrinius poreikius, rengiant metines veiklos programas, bendras išvykas, parodas ir kt.
VI. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
Išorės problemos:
 Šalies demografinė problema – vis maţėjantis miestelyje gyventojų skaičius, ypač jaunimo
ir vidutinio amţiaus.
 Neigiama masinės kultūros įtaka maţina gyventojų aktyvumą, visuomeninės veiklos poreikį
ir skatina pasyvumą.
Vidaus problemos:
 Krakių kultūros centras vis dar nesulaukia koncertų salės remonto, papildomo tualeto,
pritaikyto neįgaliesiems įrengimo, pastato išorės bei vidaus remonto darbų.
 Meironiškių skyriuje paremontuota ir šildoma tik nedidelė pastato dalis.
 Nepakankamas kultūrinės veiklos finansavimas, maţi darbuotojų atlyginimai.
Problemų sprendimas:
 Įvairesnių ir naujoviškesnių gyventojų įtraukimo į visuomeninę veiklą formų, modernių
veiklos viešinimo būdų taikymas.
 Aktyviau į veiklą įtraukti vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvų narių šeimos narius.
 Daugiau dėmesio skirti profesionaliojo meno sklaidai, organizuoti išvykas į koncertus,
spektaklius, parodas.
 Patriotizmo, tautiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas visoje kultūros centro veikloje.
 Atvirosios jaunimo erdvės „Gilė“ veiklos plėtojimas.
 Savanorių veiklos aktyvinimas.
 Kultūros centro patalpų kapitalinis remontas.

Direktorius

Robertas Dubinka

