
PATVIRTINTA  
Vievio kultūros centro direktoriaus 
2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. (1.2)-1 

 

VIEVIO KULTŪROS CENTRAS 

2019-2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮSTAIGOS MISIJA, VIZIJA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

Misija - ugdyti gerbiančią kultūros tradicijas ir atvirą kultūros inovacijoms bendruomenę ir 

kiekvieną jos narį - aktyvų kultūros produkto kūrėją ir vartotoją. 

Institucijos aplinkos analizė (PEST analizė). 

Politiniai veiksniai 

Kultūra ir menas ugdo ir sutelkia visuomenę, skatina jos kūrybiškumą, atstovauja ir            

reprezentuoja savivaldybę, todėl svarbu vystyti etninės kultūros plėtros, mėgėjų meninės veiklos,           

profesionalaus meno sklaidos, vaizduojamųjų menų, valstybinių, kalendorinių švenčių minėjimo         

programas ir suteikti galimybes visuomenei naudotis kultūros ir meno produktais.  

Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos             

politikos kaitos gairių patvirtinimo“ numatyta kaitos kryptis – ugdyti kultūrines žmogaus           

kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą, didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje. 

Lietuvos kultūros politikos nuostatos įvardija svarbiausius Lietuvos kultūros politikos tikslus          

ir uždavinius, jų įgyvendinimo principus. Valstybė prisiima atsakomybę už nacionalinės kultūros           

tapatumo išsaugojimą ir puoselėjimą, užtikrina laisvą kūrybinę veiklą, profesionalaus meno          

prieinamumą, sąlygų sudarymą gyventojams naudotis kultūros paslaugomis. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019-2021 metų strateginiame plane vienas iš          

strateginių tikslų „Prieinamumas ir dalyvavimas“ labai aiškiai atskleidžia pagrindinę kultūros          

sektoriaus, kurio dalis yra Vievio kultūros centras, funkciją – didinti kultūros prieinamumą ir             

visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškų įvairovę bei plėtojant aukštos kokybės           

kultūros paslaugas. 

Vievio kultūros centras, atlikdamas jam pavestas funkcijas ir rengdamas strateginį veiklos           

planą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Kultūros ministerijos patvirtintomis          

kultūros programomis ir įstatymais, regiono ir savivaldybės planavimo dokumentais. 



Elektrėnų savivaldybės 2018 - 2020 metų strateginiame veiklos plane numatyta savivaldybės           

misija – informuoti, sutelkti ir atstovauti bendruomenei užtikrinant darnią Elektrėnų savivaldybės           

plėtrą užtikrinant, kad Elektrėnų savivaldybės bendruomenė būtų aktyvi, draugiška aplinkai ir           

socialiai saugi. Tikėtina, kad Elektrėnų savivaldybės politikai formuodami kultūros politiką pagal           

minėtus prioritetus, skirs pakankamą dėmesį savivaldybės kultūros centrų vykdomai veiklai. 

Ekonominiai veiksniai. 

Lietuvoje nėra patvirtintų vieningų standartų ar kriterijų kultūros centrų patalpoms, techninei           

bazei, todėl kultūros centro asignavimai, skirti kultūros centro funkcijoms vykdyti priklauso nuo            

vietos savivaldos prioritetų. Narystė Europos Sąjungoje sudarė galimybes spartinti savivaldybės          

socialinę bei ekonominę plėtrą, o tuo pačiu ir kultūros raidą, tačiau tai nevyksta taip intensyviai kaip                

reikėtų. 

Vievio kultūros centro veikla finansuojama iš 3 pagrindinių šaltinių: Elektrėnų savivaldybės           

skiriamų asignavimų, specialiųjų programų lėšų, rėmėjų lėšų. Skiriamų lėšų kiekis tiesiogiai įtakoja            

pagrindinių kultūros centro funkcijų atlikimo galimybes.  

Panaikinus Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo centrą, mažėja galimybė dalyvauti         

kvalifikacijos tobulinimui skirtuose mokymuose bei seminaruose. Kvalifikacijos tobulinimo        

renginio kaina dažnai yra vienas svarbiausių kriterijų lemiančių jo pasirinkimą.  

Vievio kultūros centro administracija, prasidėjus kultūros centro pastato rekonstrukcijai, 2018          

m. pab. persikėlė į laikinas patalpas, kuriose nėra galimybės vykdyti profesionaliems pasirodymams            

skirtos veiklos, todėl nėra pakankamos galimybės plėtoti profesionalios meno sklaidos ir           

atitinkamai gauti papildomų pajamų.  

Socialiniai veiksniai.  

Demografinė situacija Elektrėnų savivaldybėje ir Vievio mieste patvirtina prognozes apie          

pastebimai mažėjantį gyventojų skaičių ir didėjantį jų amžių. Ypatingai tai matoma nedidelėse            

bendruomenėse, kur jaunų darbingo amžiaus gyventojų yra akivaizdžiai sumažėję. Esantis kultūros           

atotrūkis tarp centro ir periferijos neužtikrina gyvenimo kokybės, didina gyventojų socialinę           

atskirtį. Kultūros prieinamumo ir kultūrinio gyventojų aktyvumo netolygumai yra tiesiogiai susiję           

su socialinės sanglaudos stoka ir gyvenimo kokybės lygio skirtumais, todėl tolygi kultūros sklaida,             

jos prieinamumas, kultūros plėtra yra svarbi gyvenimo kokybės sąlyga. Vievio kultūros centras gali             

prisidėti prie šios problemos sprendimo gerindamas paslaugų kokybę, įgyvendindamas edukacines          

programas, remdamas visuomenės kultūros iniciatyvas, skatinančias bendruomeniškumą,       

plėtodamas tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą. 

 

 



Technologiniai veiksniai. 

Informacinės ir komunikacinės technologijos padeda kiekvienam tapti aktyviu visuomenės         

nariu. Informacijos gausa ir technologijų pažanga kelia reikalavimus kultūros darbuotojams įgyti           

naujų įgūdžių valdyti informaciją. Vievio kultūros centre darbo vietos yra aprūpintos kompiuterine            

įranga.  

Pradėjus Vievio kultūros centro rekonstrukciją, mėgėjų meno veiklos, renginių organizavimui          

naudojamasi Vievio švietimo įstaigų salėmis, kitomis patalpomis, scenos technine įranga, kuri           

neatitinka kokybiškai veiklai keliamų reikalavimų.  

Vievio kultūros centrui labai svarbi ryšių su visuomene veiklos sritis; jai teikiamas didelis             

dėmesys. Ryšių su visuomene veikla paremta bendradarbiavimo principu. Pagrindinis tikslas –           

planingai, sistemingai ir kryptingai skleisti informaciją apie vykdomas veiklas, siekti glaudesnių           

ryšių su įvairiomis institucijomis, žiniasklaida, ieškoti rėmėjų. 

Informacija apie Vievio kultūros centro veiklą teikiama interneto svetainėje www.vieviokc.lt,          

socialiniame tinkle Facebook.  

Pramoginiams, masiniams renginiams turima techninė bazė yra nepakankama,        

nekonkurencinga, todėl neužtikrina paslaugų kokybės ir įvairovės.  

Vidiniai veiksniai.  

Vievio kultūros centras įkurtas 2004 m. yra Elektrėnų savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri            

savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę            

veiklą, organizuoja profesionalaus meno sklaidą, tenkindama Vievio miesto ir seniūnijos          

bendruomenių kultūrinius poreikius. 

Teisinė bazė. 

Vievio kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,         

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu ir kitais kultūros centro veiklą reglamentuojančiais           

teisės aktais, Vievio kultūros centro nuostatais.  

Vievio kultūros centro organizacinė struktūra. 

Vievio kultūros centrui vadovauja direktorius skiriamas teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaiga           

veikia pagal šią struktūrą: 

http://www.vieviokc.lt/


 

 

Kultūros centre veikia kultūros centro taryba.  

 

Vievio kultūros centro pareigybių sąrašas  

(2018 m. gruodžio 31 d.) 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų 

skaičius 

Pareigybės dydis 

(etatai) 

1. Direktorius  1 1 

2. Vyr. buhalteris  1 0,5 

3. Personalo specialistas  1 0,5 

4. Renginių organizatorius  2 2 

5. Mėgėjų meno veiklos koordinatorius  1 0,75 

6. Kultūros projektų vadovas  1 0,25 

7. Garso inžinierius  1 0,5 

8. Jaunimo kultūrinės veiklos vadybininkas 1 0,25 

9. Mėgėjų meno kolektyvo, būrelio vadovas  8 2,75 

10. Koncertmeisteris 1 0,25 

11. Ūkvedys 1 0,5 

12. Valytojas 1 1 

 Iš viso:  10,25 



 

Žmogiškieji ištekliai 

Pakankama kultūros centro darbuotojų kompetencija ir darbo patirtis užtikrina nepertraukiamą          

ir kokybišką paslaugų teikimą. 64 procentai kultūros ir meno darbuotojų turi aukštąjį universitetinį             

išsilavinimą. Specialistai nuolat kelia kvalifikaciją. 

Planavimo sistema 

Vievio kultūros centras planuodamas veiklą vadovaujasi savivaldybės strateginiu planu, rengdamas 

1. Metinius veiklos planus 

2. Mėnesinius renginių planus 

Finansavimas 

Elektrėnų  savivaldybės skiriami asignavimai, specialiųjų programų finansavimas, rėmėjų lėšos. 

Vidaus darbo kontrolė 

Kultūros centro darbuotojai dirba pagal patvirtintas vidaus darbo tvarkos taisykles, pareiginius 

nuostatus, patvirtintus darbo grafikus. Sudaromos materialinių priemonių apskaitos, kontrolės, 

nurašymo, darbų priėmimo (įvertinimo) komisijos. 

 

Vievio kultūros centro SSGG. 

Stiprybės Silpnybės 

Aukšta darbuotojų kvalifikacija ir ilgametė 

patirtis 

Žemas darbo užmokestis 

Mėgėjų meno kolektyvų įvairovė, leidžianti 

pateikti įvairiapusę meninės saviraiškos paslaugą 

Nepakankamas finansavimas, lėšų trūkumas 

meno, edukacinių ir sociokultūrinių projektų, 

renginių vykdymui. 

Didelė kūrybinių partnerių grupė, skatinanti 

bendruomeniškumą, teikiamų paslaugų plėtrą  

kultūros ir meno specialistų trūkumas 

Aktyvėjanti jaunimo kultūrinė veikla Nepakankama techninė bazė 

Kultūros tradicijų puoselėjimas ir sklaida, 

prisidedanti prie regiono kultūrinio išskirtinumo 

stiprinimo 

Laikinas patalpų trūkumas (naujo pastato 

statybos laikotarpiu) 

Atvirumas bendruomenės kultūrinėms idėjoms Specialistų trūkumas 

  

Galimybės  Grėsmės 



Didėjant savivaldybės skiriamiems asignavimams ir 

LR Vyriausybės tikslinių programų finansavimui, 

gerės kultūros centro veiklos paslaugų spektras ir 

kokybė.  

Demografinė situacija, mažinanti potencialių 

kultūros produktų vartotojų skaičių 

Kultūros centro renovacija, įgalinusi ryškų 

techninės bazės ir su tuo susijusį teikiamų 

paslaugų kokybės pagerėjimą ir plėtrą. Bus 

sudarytos palankesnės sąlygos bendruomenės 

nariams dalyvauti kultūros ir meno vartojime ir 

kūrime. 

Geografinė padėtis, įtakojanti kultūros 

paslaugas rinktis gretimuose didmiesčiuose – 

Vilniuje, Kaune. 

Dalyvavimas projektinėse veiklose papildomam 

finansavimui gauti 

Sumažėjęs finansavimas 

Bendradarbiavimas su vietos švietimo ir kultūros 

įstaigomis. 

Sumažėjęs vietos kultūros, švietimo, 

socialinių  įstaigų kultūrinis 

bendradarbiavimas  

Projektinė veikla, įtakojanti profesionalaus meno 

plėtrą 

Nykstantis bendruomeniškumas 

 

Vievio kultūros centro strateginio veiklos kryptys atitinka Elektrėnų savivaldybės 2018-2020          

m. strateginio veiklos plano tikslą užtikrinti, kad Elektrėnų savivaldybės bendruomenė būtų aktyvi,            

draugiška aplinkai ir socialiai saugi. 

Vizija - atvira, patraukli, dinamiška, moderni šiuolaikinės visuomenės poreikius tenkinanti ir           

plataus spektro kultūros produktą siūlanti daugiafunkcė kultūros įstaiga, į savo veiklą įtraukianti            

visų amžiaus ir socialinių grupių bendruomenės narius, formuojanti išskirtinį Vievio miesto ir            

Elektrėnų savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. 

Vievio kultūros centro ilgalaikis tikslas –puoselėti Elektrėnų savivaldybės kultūros tradicijas, 

kurti naujas, rūpintis bendru Elektrėnų savivaldybės gyventojų kultūros ugdymu. Šio tikslo 

siekiama, tenkinant bendruomenės sociokultūrinius poreikius, skatinant bendruomenės narių 

meninę ir kultūrinę saviraišką, skleidžiant profesionalųjį meną. 



II. TIKSLAI IR REZULTATAI 

1. Tikslas: Siekti įvairių kultūros žanrų gyvybingumo, skatinant mėgėjų meno veiklą bei profesionalaus meno sklaidą, plėtoti 

kultūrinės veiklos pasirinkimo galimybes 

Uždaviniai Pažangos rodikliai  Pasiekimų lygis 
Pradinis 2018  Planuojamas 2021 

1.1 Kultūros paslaugų, 
atitinkančių vietos gyventojų 
poreikius kūrimas  

Tradicinių renginių, patrauklumo 
didinimas, siekiant jų atitikties 
gyventojų lūkesčiams  

Renginių kokybė, vertinama 
įstaigos darbuotojų 
susirinkimuose, aptariant 
kiekvieną renginį 

Daromos publikos žodinės 
apklausos, kurios aptariamos 
įstaigos darbuotojų 
susirinkimuose, susitikimuose 
su bendruomene  

Socialinės- kultūrinės 
partnerystės skatinimas 

Įgyvendinti 8 renginiai, pagrįsti 
bendradarbiavimu su kitomis 
švietimo, kultūros, socialinėmis 
įstaigomis, asociacijomis 

Įgyvendinti ne mažiau 10 
renginių, pagrįstų 
bendradarbiavimu su kitomis 
švietimo, kultūros, 
socialinėmis įstaigomis, 
asociacijomis 

1.2. Sąlygų naujoms kultūrinių    
veiklų iniciatyvoms reikštis   
sudarymas 

Parengtų integruotų meninių 
programų, grįstų dviejų ir daugiau 
kolektyvų tarpusavio 
bendradarbiavimu, skaičius. 
 
 

Mėgėjų meno kolektyvai, 
rengdami koncertines 
programas, vengia 
bendradarbiauti su kitais 
kolektyvais (ypač kito žanro). 

Bendrų programų rengimas: 
kiekvienas kolektyvas sukurs 
bent vieną programą/projektą 
bendradarbiaudamas su kitu, 
skirtingo pobūdžio (žanro) 
Vievio kultūros centro  ar kitų 
įstaigų kolektyvu per 
strateginį laikotarpį. 

Erdvių kultūrinėms veiklos   
naudojimas 

Renginiai vykdomi miesto   
aikštėje, pramogų ir   
laisvalaikio zonoje,  
paplūdimyje. 

Papildoma renginių  
organizavimo vieta – Vievio    
kultūros centro kiemas 



Informacijos apie organizuojamą   
veiklą kanalų ir priemonių    
taikymas tikslinėmis grupėms 

Informacijos sklaida ir veiklos    
viešinimas mažai  
diferencijuojamas pagal  
tikslines grupes. 

Informacijos sklaida ir   
veiklos viešinimas vykdomas,   
atsižvelgiant į konkrečias   
tikslines grupes, renginio   
pobūdį.  

Profesionalių atlikėjų renginių   
pagausėjimas 

8 renginiai 10 renginių: koncertai ir    
susitikimai su atlikėjais 

 
 

2. Tikslas. Efektyvinti Vievio kultūros centro veiklos, paslaugų kokybės užtikrinimą, keliant organizacijos kultūrą ir             

kompetencijas. 

Uždaviniai Pažangos rodikliai Pasiekimų lygis 
Pradinis 2018 Planuojamas 2021 

2.1 Tirti gyventojų kultūrinius 
poreikius 

Tyrimo  gyventojų kultūriniams 
poreikiams identifikuoti 
atlikimas, tyrimų suvestinės 
parengimas  

Gyventojų anketinė apklausa 
vykdyta 2016 m.  

 Atliktas tyrimas parengtos 
tyrimų suvestinės, pateiktos 
išvados ir siūlymai įstaigos 
paslaugų kokybei tobulinti. 

2.2 Organizuoti darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą. 

Darbuotojų bendrųjų ir 
specialiųjų kompetencijų 
tobulėjimas 

9 darbuotojai tobulino 
kompetencijas  seminaruose ir 
mokymuose 

9 darbuotojai kasmet tobulina 
kompetencijas 1-2 
seminaruose, mokymuose 

 
   

 

Metinis darbuotojo profesinės 
veiklos vertinimas ir įsivertinimas 

Vykdomi darbuotojų veiklos 
metiniai vertinimo pokalbiai 1 
kartą per metus. 

Metiniai darbuotojų veiklos 
vertinimo pokalbiai vykdomi 
ne mažiau kaip 1 kartą per 
metus. 

 

  



 

III. IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMAS 

TIKSLAI IŠTEKLIAI 2019 IŠTEKLIAI 2020 IŠTEKLIAI 2021 
Finansinių 
lėšų šaltiniai 

Galimi 
papildom
i šaltiniai 

Intelektiniai 
ištekliai 

Finansinių 
lėšų šaltiniai 

Galimi 
papildom
i šaltiniai 

Intelektiniai 
ištekliai 

Finansinių 
lėšų šaltiniai 

Galimi 
papildom
i šaltiniai 

Intelektiniai 
ištekliai 

1.Tikslas: 
Siekti įvairių 
kultūros 
žanrų 
gyvybingumo
, skatinant 
mėgėjų meno 
veiklą bei 
profesionalau
s meno 
sklaidą 
 

Savivaldybė
s biudžeto 
lėšos  
Specialiųjų 
programų 
lėšos  

2 proc. 
lėšos.  
Projektų 
lėšos  
Privačių 
rėmėjų 
lėšos  

Vievio KC  
darbuotojų ir 
partnerių 
žinios, 
gebėjimai ir 
kompetencijo
s  
 

Savivaldybė
s biudžeto 
lėšos  
Specialiųjų 
programų 
lėšos 

2 proc. 
lėšos.  
Projektų 
lėšos  
Privačių 
rėmėjų 
lėšos 

Vievio KC  
darbuotojų ir 
partnerių 
žinios, 
gebėjimai ir 
kompetencijo
s  
 

Savivaldybė
s biudžeto 
lėšos  
Specialiųjų 
programų 
lėšos 

2 proc. 
lėšos.  
Projektų 
lėšos  
Privačių 
rėmėjų 
lėšos 

Vievio KC  
darbuotojų ir 
partnerių 
žinios, 
gebėjimai ir 
kompetencijo
s  
 

2.Tikslas 
Efektyvinti 
Vievio 
kultūros 
centro 
veiklos, 
paslaugų 
kokybės 
užtikrinimą, 
organizacijos 
kultūrą ir 
kompetencija
s. 

Savivaldybė
s biudžeto 
lėšos  
Specialiųjų 
programų 
lėšos 

2 proc. 
lėšos.  
Projektų 
lėšos  
Privačių 
rėmėjų 
lėšos 

Vievio KC  
darbuotojų ir 
partnerių 
žinios, 
gebėjimai ir 
kompetencijo
s  
 

Savivaldybė
s biudžeto 
lėšos  
Specialiųjų 
programų 
lėšos 

2 proc. 
lėšos.  
Projektų 
lėšos  
Privačių 
rėmėjų 
lėšos 

Vievio KC  
darbuotojų ir 
partnerių 
žinios, 
gebėjimai ir 
kompetencijo
s  
 

Savivaldybė
s biudžeto 
lėšos  
Specialiųjų 
programų 
lėšos 

2 proc. 
lėšos.  
Projektų 
lėšos  
Privačių 
rėmėjų 
lėšos 

Vievio KC  
darbuotojų ir 
partnerių 
žinios, 
gebėjimai ir 
kompetencijo
s  
 

 


