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KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO 2018 - ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Krakių kultūros centras dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos
plano 05 programos „Kultūros veiklos plėtra“ 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.
Krakių kultūros centre sudarytos palankios sąlygos seniūnijos bendruomenės nariams dalyvauti
kultūriniame gyvenime – valstybinių, profesinių bei kalendorinių švenčių minėjimuose, aktyvinamas
bendruomenės įtraukimas į kultūrinę veiklą. 2018 m. suorganizuota 19 valstybinių švenčių, atmintinų
datų renginių, 61 renginys vaikams ir jaunimui, 33 edukaciniai renginiai. 2018 metais Krakių kultūros
centro darbuotojų organizuotuose renginiuose apsilankė 7050 žiūrovų, iš jų 3782 vaikai ir jaunimas.
Sprendžiant vaikų ir jaunimo užimtumo problemą, buvo organizuotos dvi vasaros stovyklos: kūrybinė
vaikų ir jaunimo stovykla Juodkrantėje (45 dalyviai) ir jaunimo stovykla „Tu gali rinktis“ Krakių
kultūros centre (25 dalyviai).
Krakių kultūros centre organizuojami įvairių žanrų meno sklaidos renginiai, tenkinant vietos
bendruomenės 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 jau 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. Kultūros centre
vyko 19 profesionalaus meno renginių, buvo organizuotos 11 išvykų į teatro spektaklius ir koncertus
Kauno dramos teatre, Kauno muzikiniame teatre, Kėdainių kultūros centre, Akademijos kultūros centre
ir kt.
Krakių kultūros centre plėtojama mėgėjų meno veikla. 2018 metais veikė 9 mėgėjų meno
kolektyvai, 8 iš jų vaikų ir jaunimo, 5 būreliai ir klubai, 3 iš jų jaunimo. 4 Krakių kultūros centro
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 bei šiuolaikinio šokio grupė „Step by step“ (vad. R. RudokaitėStanišauskienė) dalyvavo 2018 m. Lietuvos Dainų šventėje ,,Vardan tos...“, Kėdainių rajono dainų
šventėje bei kituose renginiuose. Folkloro ansamblis „Žiedupė“ – parengė Advento programą ir
koncertavo Krakėse, Josvainiuose, Labūnavoje ir Sirutiškyje. Šiuolaikinio šokio grupė „Step by step“
(vad. R. Rudokaitė-Stanišauskienė) respublikinio šokių festivalio „Ant stogo“ I vietos laimėtoja,
tarptautinio festivalio „Amber Jūrmala 2018“ I ir II vietos laimėtoja bei tarptautinio šokių festivalio
„Shok 2018“ Kėdainiuose dalyvė. Krakių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai surengė 61 koncertą,
iš jų išvykose – 42, dalyvavo įvairiuose rajono, regioniniuose ir respublikiniuose konkursuose, apžiūrose,
šventėse ir daugelyje kitų renginių. 2018 m. buvo įrašyti folkloro ansamblių „Žiedupė“ ir „Smilgelė“
kompaktinės plokštelės.

Puoselėjamas Krakių seniūnijos etninis savitumas ir išskirtinumas, plėtojamos etnokultūrinės
tradicijos ir papročiai, sudarytos sąlygos bendruomenės nariams pažinti savo kraštą, pažinti ir puoselėti
tautos vertybines nuostatas, papročius ir tradicijas. Kultūros centro darbuotojai organizavo 12 etninės
kultūros renginių, švęstos kalendorinės ne tik Krakėse, bet ir kituose seniūnijos kaimuose.
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 kaime. Kultūros centre veikė suaugusiųjų „Zumba“ šokių būrelis
(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. 2018 metais Krakių
kultūros centras vykdė 3 projektus: kultūros paveldo departamento finansuotas projektas ,,Tarpukario
Krakių žydų bendruomenės atmintis į dabartį“, Kėdainių r. savivaldybės finansuoti projektai:
,,Pasivaikščiojimas etninės kultūros takais“ ir „Krakių AJE „Gilė“.
2018 m. kultūros centro darbuotojai parengė ir įgyvendino 3 projektus: ,,Krakių miestelio žydų
atmintis dabarčiai“ (finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos),
,,Pasivaikščiojimas etninės kultūros takais“ (finansavo Kėdainių rajono savivaldybės administracija) ir
,,Krakių AJE „Gilė“ (finansavo Kėdainių rajono savivaldybės administracija).
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.
_______________________
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Iš jų:
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS

Savivaldybės biudžetas SB
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP
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Kiti finansavimo šaltiniai KT
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