
 

 

Pareiškėjo pavadinimas: Krakių kultūros centras 

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas:  
I Prioritetas ,,Kaimo infrastruktūros modernizavimas“ 

 

Strategijos priemonė ir veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas:  
1.1. Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

1.1.1.Veiklos sritis – Kaimo vietovei svarbių pastatų pritaikymas gyventojų reikmėms 

 

Projekto pavadinimas: „Krakių kultūros centro patalpų remontas“ 

Paraiškos nr.: LEADER-13-KĖDAINIAI-04-002 

 

Projekto tikslas - suremontuoti Krakių kultūros centro pastatą, sukurti visiems prieinamą švarią ir 

tvarkingą aplinką, kurioje būtų galima plėtoti kaimo gyventojų kultūrinį gyvenimą. 

 

Projekto uždaviniai: 

- suremontuoti kultūros centro pastatą; 

- įrengti šildymą; 

- bendradarbiaujant su seniūnijoje esančiomis bendruomenėmis, įtraukti kuo 

daugiau kaimo gyventojų į veiklą, kurti naujus meno kolektyvus. 

 

Projekto aprašymas: 

Kiekvienais metais Krakių kultūros centre bei skyriuose surengiama daugiau nei 100 įvairiausių 

renginių, dalis jų skirta vaikams ir jaunimui, dalis bendruomenėms, tačiau iki įgyvendinant vietos 

projektą kultūros centrui iškildavo didelės problemos dėl prastos pastato, kuriame organizuojami 

renginiai, būklės. Pastatas buvo nešildomas, prastai vėdinamas, dalis langų – seni ir nesandarūs. 

Norint tęsti Krakių kultūros centro vykdomas veiklas buvo būtina atlikti pastato paprastąjį remontą. 

Atlikti darbai: langų bei durų keitimas, lubų, sienų, grindų remonto darbai, san. mazgo atnaujinimas, 

infraraudonųjų spindulių šildytuvų įrengimas. Pastato - Kultūros namų su administracinėmis 

patalpomis, bendras plotas 1435,51 kv. m. Kėdainių rajono savivaldybė (projekto partneris) valdo 

63/100 pastato, tai yra  904,37 kv. m. 127,4 kv. m sudaryta panaudos sutartis su Krakių 

bendruomenės centru. Likusį plotą - 776,97 valdo Krakių kultūros. Projekto lėšos buvo 

investuojamos į 776,97 kv. m. plotą. Kultūros centre daug dėmesio skiriama vaikų ir jaunimo 

užimtumui. Jaunimui sudarytos sąlygos prasmingai leisti laisvalaikį, jiems skirti biliardo ir stalo 

teniso stalai, įvairūs treniruokliai, įrengta atvira erdvė. Dažnas kultūros centro renginys neapseina be 

jaunimo savanoriškos pagalbos. Kultūros centras artimai bendradarbiauja su Krakių seniūnija, Krakių 

Mikalojaus Katkaus gimnazija, Kėdainių kultūros centru ir jo skyriais, daugiakultūriu centru, 

seniūnijos kaimo bendruomenėmis, taip pat rengia bendrus renginius.  

Suremontuotose Kultūros centro namuose organizuojama dar daugiau renginių, buriami nauji 

būreliai, gerinantys socialinę padėtį kaimo vietovėje. Taip pat bendradarbiaujama su kitų rajonų 

bendruomenėmis ir kultūros centrais, kadangi į suremontuotas šiltas ir švarias patalpas lengviau 

pritraukiami kiti asmenys. Įgyvendintas vietos projektas padeda spręsti užimtumo problemas, mažina 

socialinę bei kultūrinę atskirtį. Tikėtina, jog įgyvendintas projektas didins kaimo gyvenamosios 

aplinkos patrauklumą, bei mažins migraciją iš kaimo, kadangi kaimo gyventojams yra suteikta 

galimybė turėti kokybišką kultūrinį bei socialinė gyvenimą kaime. Suremontuotos kultūros centro 

patalpos yra patrauklios visiems gyventojams, tiek jaunimui tiek vyresnio amžiaus žmonėms. 

Projektas buvo skirtas kaimo bendruomenių aktyvinimui, kultūringos ir tobulėjančios aplinkos kaimo 

gyventojams kūrimui. 

 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 18 mėn. 

Projekto paramos suma (skirta/faktinė): 42 259,32 Eur + PVM/42 138,41 Eur + PVM. 

Projekto partnerio (Kėdainių r. sav. administracija) indėlis (įnašas natūra (NT)): 4 682,04 Eur. 

 

 



 

         
  

           
 

           
 

                   
  


