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(2020–2022) METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano (patvirtinto Šiaulių m. 

savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T – 325 (Šiaulių miesto savivaldybės 

Tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T- 302 redakcija)) „Šiauliai – Saulės miestas: atviras, 

veržlus ir saugus“: 

I prioritetas – Atviras – „Aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė“, strateginis tikslas     

– „Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę“. Tikslui 

įgyvendinti suformuoti uždaviniai: „Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai“, „Plėtoti įvairaus spektro 

kultūros paslaugas, išnaudojant regiono ir metro politinio miesto potencialą“, „Ugdyti visuomenės 

sąmoningumą, pilietiškumą, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo 

bendradarbiavimą“. 
III prioritetas – Saugus – „Draugiška gamtai ir kokybiška gyvenamoji aplinka“, strateginis 

tikslas „Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti ir tobulėti“. 

Tikslui įgyvendinti suformuoti uždavinys: „Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą“. 
Šiaulių kultūros centras yra biudžetinė Savivaldybės kultūros įstaiga (toliau – Įstaiga), 

kurios veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

departamento Kultūros skyrius. Įstaiga, remdamasi 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginiu 

plėtros planu ir vadovaudamasi Įstaigos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2017 m. 

spalio 5 d. sprendimu Nr. T-360, įgyvendina šiuos Įstaigai keliamus tikslus, uždavinius ir 

priemones: 

 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS (KODAS) 

 

2.1. Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą 

kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę (kodas 01): 

2.1.1. Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą, svarbių renginių 

organizavimą (kodas 01.01), 

2.1.2. Organizuoti miesto šventes ir kitus svarbius masinius renginius (kodas 01.02), 
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2.1.3. Organizuoti tradicines kalendorines šventes, puoselėti tautines tradicijas (kodas 

01.03), 

2.1.4. Rengti kultūros projektus, skatinančius Šiaulių miesto kultūros ir meno įvairovę, 

sklaidą, prieinamumą (kodas 01.05). 

2.2. Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams (kodas 02): 

2.2.1. Puoselėti, kurti, plėtoti mėgėjų meno kultūrą, tradicijas (kodas 02.01), 

2.2.2. Ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam menui (kodas 

02.02), 

2.2.3. Įvairinti laisvalaikio organizavimo formas, skirtingų poreikių visuomenės grupėms 

(kodas 02.03). 

2.3. Modernizuoti infrastruktūrą (kodas 03): 

2.2.1. Renovuoti pastatus (kodas 03.01), 

2.2.2. Stiprinti materialinę ir techninę bazę (kodas 03.02). 

 

 

III SKYRIUS 

TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

1. TIKSLAS. Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų 

dalyvavimą kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę 

(kodas 01) 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2019 metų 2020 metų 2021 metų 2022 metų 

1. Renginių skaičius  45 25 45 45 

2. Žiūrovų skaičius 82554 60000 75000 75000 

      

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS   

 

Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą, svarbių renginių organizavimą 

(kodas 01.01) 

Atsakinga Renginių organizavimo skyriaus vedėja Asta Vaitkienė. 

Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

01.01.01.       Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena. 

01.01.02.       Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

01.01.03.       Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

01.01.04.    Tarptautinė vaikų gynimo diena. 

01.01.05.    Birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena. 

01.01.06.    Liepos 6-oji, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. 

01.01.07.    Rugpjūčio 23-oji, Baltijos kelio diena. 

01.01.08.    Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. 

 

Organizuoti miesto šventes ir kitus svarbius masinius renginius (kodas 01.02) 

Atsakinga Renginių organizavimo skyriaus vedėja Asta Vaitkienė, vedėjos pavaduotoja Edita 

Smindriūnaitė. 

Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

01.02.01.      Miesto šventė ,,Šiaulių dienos“. 

01.02.02.      Kalėdiniai-naujamečiai renginiai (Kalėdinės eglutės puošybos projektas) 

 

Organizuoti tradicines kalendorines šventes, puoselėti tautines tradicijas (kodas 01.03). 
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Atsakingos etninės kultūros specialistė Aušra Brijūnienė, Rėkyvos skyriaus vedėja Lina 

Jankauskaitė. 

Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

01.03.01.     Užgavėnės mieste. 

01.03.02.     Joninės prie Rėkyvos ežero. 

 

Rengti kultūros projektus, skatinančius Šiaulių miesto kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, 

prieinamumą (kodas 01.04). 

Atsakingos etninės kultūros specialistė Aušra Brijūnienė, choreografijos studijos ,,Aušrelė“  

kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė, Rengiių organizavimo skyriaus vedėja Asta 

Vaitkienė, vokalo studijos „Rokoko“ vadovė Rasa Kauneckaitė, Rėkyvos skyriaus vėdėja Lina 

Jankauskaitė-Peleckienė. 

Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

01.04.01.     Respublikinės moksleivių folklorinių šokių varžytuvės ,,Patrepsynė“. 

01.04.02.     XIV tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“ 

01.04.03.     Edukacinis renginys „Smetoniškos mindauginės“ 

01.04.04.     Renginių ciklas „Ir ežeras turi ausis“ 

01.04.05.     Interaktyvios garsinio skaitymo valandos ir interaktyvios edukacinės erdvės įkūrimas 

01.04.06.     Vandens šventė prie Rėkyvos ežero 

01.04.07.     Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“ 

01.04.08.     „Vaidinu – bendrauju – gyvenu“ 

01.04.09.     Respublikinės liaudiškos muzikos kapelų varžytuvės „Rėkyvos bangos“ 

01.04.10.     Koncertinė programa „Dega žiburį pelėda“ 

01.04.11.     Rudens lygiadienio šventė „Mėnuo saulužę vedė“ 

01.04.12.     Edukacinių užsiėmimų programa „Amatų marginys“ 

01.04.13.     Choreografijos studijos „Aušrelė“ pasaka „Svečiuose pas pasaką“ 

01.04.14.     Vaikų velykėlės. 

01.04.15.     Šiaulių kultūros centro pristatymo, atidarymo renginių ciklas 

01.04.16.     Pasiruošimas Šiaulių kultūros centro atidarymo renginiui 

01.04.17.     Prisikėlimo aikštės pristatymo renginių ciklas 

 

 

2. TIKSLAS. Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams (kodas 

02) 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2019 metų  2020 metų 2021 metų 2022 metų 

1. Renginių skaičius 139 150 427 456 

Iš jų KC mėgėjų meno 

kolektyvų koncertai, spektakliai 
74 30 20 25 

Iš jų profesionaliojo meno 

renginiai 
1 60 10 10 

Iš jų tautodailės ir kt. parodos 7 10   

2. Dalyvių, žiūrovų skaičius 24203 50000 84000 91000 

    

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
 

Puoselėti, kurti, plėtoti mėgėjų meno kultūrą, tradicijas (kodas 02.01).  

Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

02.01.01.     Užtikrinti įstaigos veiklą (įskaitant edukacinę veiklą) 
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                    Teoriniai-praktiniai etnokultūriniai seminarai (atsakinga etninės kultūros specialistė 

Aušra Brijūnienė). 

02.01.02.      Organizuoti Šiaulių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų veiklą, pasirengimą Dainų 

šventei (atsakinga etninės kultūros specialistė Aušra Brijūnienė): 

Jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių švenčių 

renginiuose, festivaliuose, konkursuose. 

Apeiginio folkloro ansamblis „Rėda“ – koncertai, dalyvavimas kalendorinių švenčių 

renginiuose, festivaliuose, konkursuose. 

Choreografijos studija „Aušrelė“ – 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. 

Vokalo studija „Rokoko“ – dalyvavimas valstybinių švenčių renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose, Motinos dienai skirtame koncerte, giedojimai Lietuvos 

bažnyčiose, sezono pabaigos koncerto pristatymas visuomenei, kt. 

Folkloro ansamblis „Sidabrinė gija“ – dalyvavimas kalendorinių švenčių renginiuose, 

festivaliuose, etnokultūros projektuose, koncertai išvykose, vakaronės. 

Suaugusiųjų mėgėjų teatras „Durys“ – spektaklių premjeros, Tarptautinės teatro dienos 

minėjimas, dalyvavimas kalendorinėse, miesto šventėse, akcijose ir kt.  

Kamerinis choras „Vasara“ – koncertai Šiauliuose ir išvykose, giedojimai šventinėse 

mišiose. 

Vokalinis ansamblis „Dermė“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių ir kitų švenčių 

renginiuose, festivaliuose, konkursuose. 

Folkloro ansamblis „Sedula“ – koncertai, dalyvavimas kalendorinių ir valstybinių 

švenčių renginiuose, festivaliuose. 

Liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių ir kitų švenčių 

renginiuose, festivaliuose. 

Vokalinis ansamblis „Dainora“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių, kalendorinių ir 

kitų švenčių renginiuose, festivaliuose; respublikinio 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. 

Choreografijos studija „Impresija“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių, kalendorinių 

ir kitų švenčių renginiuose, festivaliuose. 

Teatro studija „Gūžta“ – spektaklių premjeros, dalyvavimas kalendorinėse, miesto 

šventėse, akcijose ir kt. 

Vokalinis ansamblis „Romantika“ – koncertai, dalyvavimas valstybinių, kalendorinių 

ir kitų švenčių renginiuose, festivaliuose. 

Choras „Tremtinys“ – koncertinė veikla, dalyvavimas valstybinių, kalendorinių ir kitų 

švenčių renginiuose. 

Visi kolektyvai – dalyvavimas miesto šventėje „Šiaulių dienos 784“. 

02.01.03.      Papildoma kultūros priemonė. 
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Ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam menui (kodas 02.02).  

Atsakinga Rėkyvos skyriaus vedėja Lina Jankauskaitė 

Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

02.02.01.    Rengti profesionalių menininkų parodas. 

 

Įvairinti laisvalaikio organizavimo formas skirtingų poreikių visuomenės grupėms (kodas 

02.03).  

Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

02.03.01.   Organizuoti šokių vakarus, susitikimus, pramoginius renginius (atsakinga Renginių 

organizavimo skyriaus Kultūrinių renginių organizatorė Monika Paraugytė): 

 

 

3. TIKSLAS. Modernizuoti infrastruktūrą (kodas 03). 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2019-ųjų 

metų 

2020-ųjų 

metų 

2021-ųjų 

metų 

2022-ųjų  

metų 

1. Šiaulių kultūros centro 

aktualizavimas (Aušros al. 31) 

1 (dalinis) 1 (dalinis)   

2. Atlikti Šiaulių kultūros centro 

Rėkyvos kultūros namų (Energetikų g. 

7) pastato fasado ir vidaus patalpų 

remontą 

1 1 1  

   3. Šiaulių miesto centrinio parko 

estrados modernizavimas, pritaikant 

visuomenės poreikiams 

 1 1  

  

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:   

 

Renovuoti pastatus (kodas 03.01.). 

Atsakinga direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams, pavaduojanti direktorių, Ieva Grinienė. 

Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

03.01.01.  Šiaulių kultūros centro aktualizavimas (Aušros al. 31). 

03.01.02.   Atnaujinti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namus (Energetikų g. 7). 

03.01.03.      Šiaulių miesto centrinio parko modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams. 

 

Stiprinti materialinę ir techninę bazę (03.02). 

Atsakinga direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams, pavaduojanti direktorių, Ieva Grinienė. 

Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

03.02.01.   Ilgalaikio turto įsigijimas 

03.02.02.      Transporto priemonės įsigijimas. 

 

Specialistas, atsakingas  

už veiklos plano parengimą                                                          Asta Vaitkienė 

 

(Asignavimų valdytojo suderinimo žyma)  


