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VEIKLOS KONTEKSTAS
2007−2017 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano 1 ilgalaikis prioritetas – „Atvira,
kūrybinga ir atsakinga bendruomenė“, o vienas iš strateginių Šiaulių miesto savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) tikslų – „Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką“. Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti
parengta Kultūros plėtros programa, turinti 2 tikslus:
1 tikslas – „Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą
kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę“: stiprinti kultūrinį
miestiečių identitetą, formuoti jų vertybines orientacijas, tenkinti įvairialypius estetinius miesto
gyventojų poreikius, skatinant profesionalaus ir šiuolaikinio meno plėtrą, sudarant sąlygas įvairaus
amžiaus šiauliečių kūrybinei saviraiškai, aktualizuojant kultūros veikėjų nuopelnus miestui.
Tikslui įgyvendinti suformuoti uždaviniai:
Užtikrinti miesto kultūrinio gyvenimo gyvybingumą.
Ugdyti ir skatinti miesto gyventojų pilietinį aktyvumą bei tautinį sąmoningumą.
Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams.
2 tikslas – „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“: sukurti modernių, patrauklių, kultūrinei
veiklai pritaikytų įstaigų infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai.
Tikslui įgyvendinti suformuotas vienas iš uždavinių – „Rekonstruoti / renovuoti biudžetinių
kultūros įstaigų pastatus“.
Šiaulių kultūros centras yra biudžetinė Savivaldybės kultūros įstaiga (toliau – Įstaiga),
kurios veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, todėl Įstaigos 2015
m. veiklos planas yra integruotas į Savivaldybės 2015−2017 metų veiklos plano 2015 m. Kultūros
plėtros programą (toliau – Programa).
Įstaiga, vykdydama Programos uždavinius ir vadovaudamasi Įstaigos nuostatais,
patvirtintais Savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.T-346, įgyvendina šiuos
Įstaigai keliamus tikslus, uždavinius ir priemones:

1. TIKSLAS. Ugdyti visuomenės tautinį sąmoningumą, pilietinį ir kultūrinį
aktyvumą, stiprinti etninį identitetą (kodas 01)
Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas
1. Renginių skaičius
2. Žiūrovų skaičius

2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų
metų faktas metų
metų
73
73
74
36500
37000
37200

2017-ųjų
metų
76
37400

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Organizuoti valstybines šventes ir atmintinų datų paminėjimus (kodas 01.01).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
01.01.01.
01.01.02.
01.01.03.
01.01.04.
01.01.05.
01.01.06.

Renginiai Laisvės gynėjų dienai paminėti.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti skirti renginiai.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai.
Renginiai, skirti Gedulo ir vilties dienai paminėti.
Renginiai Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti.
Juodojo Kaspino dienos, Baltijos kelio minėjimas.

Organizuoti miesto šventes ir kitus renginius (kodas 01.02).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
01.02.01.
01.02.02.
01.02.03.
01.02.04.
01.02.05.
pažymėti.
01.02.06.

Žiemos ir Vandens šventės prie Rėkyvos ežero.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirti renginiai.
Miesto šventė ,,Šiaulių dienos 779“.
Gubernijos ir Rėkyvos mikrorajonų šventės.
Renginiai, skirti Tarptautinėms pagyvenusių žmonių ir Baltosios lazdelės dienoms
Kalėdiniai ir naujamečiai renginiai.

Organizuoti tradicines kalendorines šventes (kodas 01.03).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
01.03.01.
01.03.02.
01.03.03.
01.03.04.
01.03.05.
01.03.06.
01.03.07.

Trijų karalių šventė.
Užgavėnės.
Atvelykis.
Koncertai, skirti Motinos dienai.
Joninių šventė prie Rėkyvos ežero.
Žolinei skirti renginiai.
Advento vakarai.

Skatinti etninės kultūros tęstinumą ir sklaidą (kodas 01.04).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
01.04.01
01.04.02.
01.04.03.
01.04.04.

Koordinuoti miesto etnokultūrinę veiklą.
Teikti metodinę pagalbą folkloro kolektyvams.
Organizuoti respublikines moksleivių folklorinių šokių varžytuves ,,Patrepsynė”.
Organizuoti renginį, skirtą Regionų metams.

2. TIKSLAS. Puoselėti, kurti, plėtoti mėgėjų meno kultūrą, tradicijas (kodas 02)
Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas
1. Renginių skaičius
2. Dalyvių skaičius

2014-ųjų 2015-ųjų
metų faktas
metų
930
935
395800
395900

2016-ųjų
metų
940
397000

2017-ųjų
metų
945
400000

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą (kodas 02.01).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
Užtikrinti Šiaulių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų veiklą:
Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Abrūsėlis“ – dalyvavimas Lietuvos moksleivių dainų
šventėje, festivaliuose, teminės popietės, renginiai miesto vaikams.
Jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių švenčių
renginiuose, festivaliuose, konkursuose; tarptautinio chorų festivalio-konkurso „Šiauliai Cantat“
organizavimas.
Folkloro ansamblis „Auda“ – koncertai, dalyvavimas kalendorinių švenčių renginiuose,
festivaliuose, konkursuose.
Choreografijos studija „Aušrelė“ – dalyvavimas Lietuvos moksleivių dainų šventėje,
koncertai, dalyvavimas įvairių švenčių renginiuose, festivaliuose, konkursuose; tarptautinio šokio
festivalio-konkurso „Aušrinė žvaigždė“ organizavimas.
Kamerinis choras „Bičiuliai“ – koncertai Šiauliuose ir išvykose, dalyvavimas festivaliuose,
giedojimai bažnyčiose.
Liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ – koncertinės išvykos, dalyvavimas šventiniuose
koncertuose, skirtuose Motinos ir Pagyvenusių žmonių dienoms, festivaliuose.
Vaikų vokalo studija „Rokoko“ – dalyvavimas valstybinių švenčių renginiuose,
festivaliuose, konkursuose, giedojimai Lietuvos bažnyčiose, kt.; respublikinio vaikų ir jaunimo
sakralinės muzikos festivalio-konkurso „Lakštingala“ organizavimas.
Folkloro ansamblis „Sidabrinė gija“ – dalyvavimas kalendorinių švenčių renginiuose,
festivaliuose, etnokultūros projektuose, koncertai išvykose, vakaronės.
Suaugusiųjų mėgėjų teatras – spektaklių premjeros, dalyvavimas respublikinėje mėgėjų
teatrų apžiūroje „Atspindžiai“.
Studija „Svajokliai“ – parodos, meno projektai, kūrybinės vasaros stovyklos.
Choras „Šarma“ – koncertai Šiauliuose ir išvykose, dalyvavimas koncerte, skirtame
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
Mišrus kamerinis choras „Vasara“ – dalyvavimas Lietuvos dainų šventėje, koncertai
Šiauliuose ir išvykose, giedojimai šventinėse mišiose.
Liaudiškų šokių ansamblis „Želmenėliai“ – koncertai, dalyvavimas Lietuvos moksleivių
dainų šventėje, valstybinių švenčių renginiuose, festivaliuose.
Užtikrinti Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriaus meno kolektyvų veiklą:
Vokalinis ansamblis „Dermė“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių ir kitų švenčių
renginiuose, festivaliuose, konkursuose; Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių šventės ,,Dainos
akordai“ organizavimas.
Folkloro ansamblis „Sedula“ – koncertai, dalyvavimas kalendorinių ir valstybinių švenčių
renginiuose, festivaliuose.
Liaudiška kapela „Šelmiai“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių, kalendorinių ir kitų
švenčių renginiuose, TV laidoje, festivaliuose.

Liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių ir kitų švenčių
renginiuose, festivaliuose.
Užtikrinti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriaus meno kolektyvų veiklą:
Vokalinis ansamblis „Dainora“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių, kalendorinių ir kitų
švenčių renginiuose, festivaliuose; Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių konkurso „Pavasario
melodijos“ ir Šiaulių apskrities romansų atlikėjų šventės ,,Gyvenimo spalvos“ organizavimas.
Vaikų vokalinis ansamblis „Lašeliai“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių, kalendorinių ir
kitų švenčių renginiuose.
Šokių studija „Repeticija“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių, kalendorinių ir kitų švenčių
renginiuose, festivaliuose; Šiaulių miesto ir rajono šiuolaikinių šokių vaikų ir jaunimo konkurso
,,Te visad šviečia saulė“ organizavimas.
Visi kolektyvai – dalyvavimas renginių cikle „Bulvaro vasaros mozaika“, miesto šventėje
„Šiaulių dienos“, festivalyje „Rudens mozaika“.
Organizuoti įvairius mėgėjų meno renginius (festivalius, konkursus, parodas, šventes ir
kitus) (kodas 02.02).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
02.02.01.
Festivaliai, konkursai:
Tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“.
Respublikinis vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos festivalis-konkursas „Lakštingala“.
Respublikinis aklųjų ir silpnaregių meninės raiškos ir kūrybos festivalis.
Mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalis „Rudens mozaika“.
Regioninis mėgėjų teatrų festivalis ,,Pulsas“.
Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių konkursas „Pavasario melodijos“
Respublikinės moksleivių folklorinių šokių varžytuvės ,,Patrepsynė“.
Šiaulių miesto ir rajono šiuolaikinių šokių vaikų ir jaunimo konkursas ,,Te visad šviečia
saulė“.
Kapelų varžytuvės ,,Rėkyvos bangos“.
02.02.02.
Šventės:
Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių šventė ,,Dainos akordai“.
Šiaulių apskrities romansų atlikėjų šventė ,,Gyvenimo spalvos“.
Šeimų šventė prie Rėkyvos skyriaus.
02.02.03.
Parodos:
Baltarusijos vaikų dailės paroda.
Aldonos Traškinienės dekupažo paroda.
Laimutės Dimšienės kuruojama fitodizaino paroda.
Dailės studijos „Ko-dėl-čia” vaikų piešinių paroda.
Šiaulių gamtininkų stoties fotografijų paroda.
Šiaulių universiteto studentų paroda.
Šiaulių miesto jubiliejui skirta paroda.
Kalėdinių puokščių paroda.
Liečiamosios Šiaulių tautodailininkų darbų parodos ,,Liečiu – matau“ (2) Aklųjų ir
silpnaregių skyriuje.
Edukacinių užsiėmimų metu sukurtų darbų parodos (6) Aklųjų ir silpnaregių skyriuje.
Šiaulių moksleivių namų liečiamosios kūrybinių darbų parodos (2) Aklųjų ir silpnaregių
skyriuje.

Kūrybinių dirbtuvių ,,Eko laboratorija“ metu sukurtų darbų parodos (4) Aklųjų ir silpnaregių
skyriuje.
Tautodailininkės Salvijos Zakienės tapybos paroda Rėkyvos skyriuje.
Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bangelė“ Rėkyvos skyriuje parengtos parodos: margučių,
Motinos dienai, rudens puokščių, kalėdinė.
Šiaulių S. Daukanto gimnazijos moksleivių kūrybinių darbų paroda Rėkyvos skyriuje.
Šiaulių miesto Dailės mokyklos moksleivių kūrybinių darbų paroda Rėkyvos skyriuje.
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos moksleivių kūrybinių darbų paroda Rėkyvos skyriuje.
Profesinio rengimo centro moksleivių kūrybinių darbų paroda Rėkyvos skyriuje.
Šiaulių Rėkyvos bendruomenės lauko gėlių puokščių paroda – konkursas ,,Lauko
simfonija“.
Šiaulių Moksleivių namų dailės studijos vaikų piešinių paroda Rėkyvos skyriuje.
Šiaulių kultūros centro studijos ,,Svajokliai“ vaikų piešinių paroda Rėkyvos skyriuje.
Šiaulių savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialo knygų ir spaudinių paroda
,,Vasario 16-osios aidai “Rėkyvos skyriuje.
02.02.04. Kiti renginiai:
Renginių ciklas „Bulvaro vasaros mozaika“.
3. TIKSLAS. Ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam menui
(kodas 03).
Rezultato vertinimo kriterijaus
2014-ųjų metų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų
pavadinimas ir mato vienetas
faktas
metų
metų
metų
1. Renginių skaičius
54
55
55
60
2. Žiūrovų (lankytojų) skaičius

19500

19800

20000

22000

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Rengti profesionalių menininkų parodas (kodas 03.01).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
03.01.01. Šiauliečių menininkų parodos:
A. Stasyčio fotografijos paroda.
Dailės mokytojų kūrybos paroda.
Menininkės Zitos Vilutytės kūrybinių darbų, pritaikytų nematantiems lankytojams, paroda
Aklųjų ir silpnaregių skyriuje.
Menininkės Danutės Janulytės tapybos paroda Rėkyvos skyriuje.
Tautodailininkės Salvijos Zakienės netradicinės tapybos darbų paroda Rėkyvos skyriuje.
Šiaulių asociacijos ,,Foto Šiauliai“ fotografijų paroda Rėkyvos skyriuje.
Dailininkes Vitos Žabarauskaitės tapybos paroda Rėkyvos skyriuje.
Dailininkės Ilonos Zvinakienės tapybos paroda Rėkyvos skyriuje.
03.01.02. Kitose šalyse gyvenančių ir kuriančių menininkų parodos (2).
Organizuoti profesionalių atlikėjų pasirodymus (kodas 03.02).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
03.02.01. Spektakliai.
03.03.02. Koncertai.
03.02.03. Autoriniai vakarai.

4. TIKSLAS. Įvairinti laisvalaikio
visuomenės grupėms (kodas 04).
Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas
1. Renginių skaičius
2. Lankytojų skaičius

organizavimo

2014-ųjų 2015-ųjų
metų faktas
metų
170
175
29500
30000

formas

2016-ųjų
metų
180
30500

skirtingų

poreikių

2017-ųjų
metų
200
31500

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Vykdyti edukacinę veiklą (kodas 04.01).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
04.01.01. Organizuoti pažintines priemones:
4 pažintinės popietės Aklųjų ir silpnaregių skyriuje.
04.01.02. Organizuoti edukacinės veiklos projektus:
4 edukacinės veiklos projektai Aklųjų ir silpnaregių skyriuje: vėlimas, netradicinė margučių
puošyba, Advento vainikai, kalėdiniai karpiniai.

04.01.03. Organizuoti teorinius-praktinius seminarus:
Teoriniai-praktiniai seminarai, skirti respublikinėms moksleivių folklorinių šokių
varžytuvėms „Patrepsynė“ pasirengti.
Praktinis seminaras „Margučių dažymo ypatumai“.
Dirigavimo seminaras-praktikumas muzikos pedagogams ir choro dirigentams Šiaulių S.
Sondeckio menų mokykloje.
Organizuoti šokių vakarus, diskotekas, susitikimus (kodas 04.02).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
04.02.01. Šokių vakarai ir diskotekos.
Diskotekos jaunimui Rėkyvos skyriuje.
Šokių vakarai Šiaulių kultūros centre.
04.02.02. Susitikimai:
Susitikimas su Šiaulių dramos teatro aktore Monika Šaltytė Rėkyvos skyriuje.
Organizuoti įvairius pramoginius renginius (kodas 04.03)
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
04.03.01. Pramoginės muzikos koncertai.
04.03.02. Įvairių miesto įstaigų renginiai.

5. TIKSLAS. Modernizuoti Šiaulių kultūros centrą (kodas 05).
Rezultato vertinimo kriterijaus
2014-ųjų 2015-ųjų
pavadinimas ir mato vienetas
metų faktas
metų
1. Rekonstruotas Šiaulių kultūros
1
centro pastatas
2. Rekonstruotas Rėkyvos skyriaus
pastatas

2016-ųjų
metų
-

2017-ųjų
metų
-

-

-

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Renovuoti pastatus (05.01).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
05.01.01. Inicijuoti Šiaulių kultūros centro pastato rekonstrukciją (Aušros al. 31).
05.01.02. Inicijuoti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriaus pastato rekonstrukciją
(Energetikų g. 7).
05.01.03. Atlikti remonto darbus: remontuoti stogą, kasos patalpą, laiptines;
Rėkyvos skyriuje remontuoti laiptines, ventiliacijos angas, sutvarkyti plytelių dangą prie
pastato.
Stiprinti materialinę ir techninę bazę (05.02).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
05.02.01. Įsigyti kėdes (renginiams priesalyje ir kitose erdvėse).
05.02.02. Įsigyti ilgalaikio turto.

Veiklos plano priedai
1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai.
2. 2015-2017-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir
produkto kriterijų suvestinė.

Asignavimų valdytojas / BĮ direktorius

Parašas

Virginijus Stonkus
Ingeborga Klenauskaitė

Specialistas, atsakingas
už veiklos plano parengimą

SUDERINTA*:
Asignavimų valdytojas

Parašas
___________________________________

*BĮ parengtą planą suderina asignavimų valdytojas arba jo įgaliotas asmuo.

