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Metinio veiklos plano parengimo argumentai 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio  

4 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435, bei Panevėžio rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 

2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

Trumpa situacijos analizė 

Paįstrio kultūros centras yra Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.  

Kultūros centras savo veiklos pobūdžiu yra daugiafunkcis. Kultūros centro veiklos sritys: kultūra, 

menas, švietimas. Kultūros centras turi du struktūrinius padalinius, kurie nėra juridiniai asmenys: 

Bernatonių padalinys ir Daukniūnų padalinys. Kultūros centrui priklauso Juozo Zikaro muziejus. 

Kultūrinė veikla vykdoma ir Piniavos bendruomenės namuose.  

Paįstrio kultūros centras yra vienas iš populiariausių Paįstrio seniūnijos ir Panevėžio seniūnijos 

bendruomenių susibūrimų ir kultūrinių poreikių tenkinimo vietų Panevėžio rajone.  

Kultūros centras per metus surengia per 100 įvairaus pobūdžio renginių, projektų, festivalių, 

edukacinių programų, spektaklių, parodų ir t. t. Kultūros centro organizuojamuose renginiuose per 

metus apsilanko daugiau nei 30 tūkst. lankytojų. Kultūros centras vykdydamas jam priskirtas funkcijas 

ir keliamus tikslus tenkina visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, 

kuria menines, sociokultūrines programas, plėtoja edukacinę, neformaliojo vaikų švietimo, muziejinę 

veiklą, pramoginę veiklą, rūpinasi tradicijų išsaugojimu, kalendorinių švenčių organizavimo, 

tautodailės ir profesionalaus meno sklaida. Kultūros centras vykdo 5 akredituotas vaikų ir jaunimo 

neformaliojo švietimo muzikos, teatro, šokio programas. Kultūros centre dirba  

17 meno mėgėjų kolektyvų, iš jų: 5 meno kolektyvai su kategorijomis pagal Lietuvos nacionalinio 

kultūros centro parengtą ir patvirtintą meno mėgėjų kolektyvų klasifikaciją. Neformaliojo švietimo 

programose, meno kolektyvuose, studijose, būreliuose, klubuose ir kitose savanoriavimo programose 

įtraukta per 500 rajono gyventojų. 

Kolektyvams vadovauja kompetentingi, aukštos kvalifikacijos vadovai, skatinantys skirtingo amžiaus, 

skirtingų socialinių sluoksnių lankytojus kūrybiškumui, užsiimti menine veikla, dalyvauti 

pasirodymuose, švenčių, festivalių, organizuojant ir realizuojant savo menines bei asmenines 

galimybes. Meno kolektyvai yra daugkartiniai dainų švenčių dalyviai, rajono, regiono, šalies konkursų 

laureatai. Paįstrio kultūros centro renovuotos patalpos leidžia lankytojams jaustis komfortiškai bei 

skatina naudotis ir kitomis kultūros centro teikiamomis sociokultūrinėmis paslaugomis. Kultūros 

centre leistinas pareigybių skaičius – 9,25. Dirba 16 darbuotojų, iš jų  

10 kultūros ir meno darbuotojų, iš kurių 90 proc. turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą 

humanitarinių mokslų, socialinių arba meno srities išsilavinimą. 3 kultūros ir meno darbuotojams 

suteikta aukščiausia I kvalifikacinė klasė, 4 darbuotojams II kvalifikacinė klasė, o 2 III kvalifikacinė 

klasė.  

Paįstrio kultūros centras apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nominacija 

„Geriausias kultūros centras“ pirmoje kategorijoje. 2 kultūros darbuotojai apdovanoti Panevėžio 

rajono Geriausias metų kultūros darbuotojo nominacija. 

 



Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu planu: 

 

 

Programos pavadinimas Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas Kodas 03 

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal strateginį plėtros 

planą) 

Išsilavinusi ir aktyvi bendruomenė Kodas I 

Šia programa 

įgyvendinamas strateginis 

tikslas: 

Aktyvinti Panevėžio rajono bendruomenę ir ugdyti 

jos sąmoningumą 

Kodas 01 

Programos tikslas Puoselėti rajono kultūrinį savitumą ir skatinti 

rajono bendruomenės aktyvumą 

Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 
Įgyvendinant šį tikslą, planuojama skatinti gyventojų meninę saviraišką, remiant kultūrinius 

projektus bei kultūros renginius ir skiriant asignavimus įstaigų programoms įgyvendinti. Šiam tikslui 

įgyvendinti numatomi šie uždaviniai: 

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas. 
Paįstrio kultūros centro pagrindiniai tikslai: plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, 

inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros, meno projektus bei programas, tenkinti vietos bendruomenių 

visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei 

mėgėjų meną, organizuoti profesionaliojo meno sklaidą, sudaryti sąlygas bendruomenių mėgėjų meno 

kolektyvams, klubams dalyvauti koncertuose, šventėse, rajono renginiuose, šalies konkursuose bei 

festivaliuose. Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis 

bendruomenėmis bei kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis, turtinant rajono kultūrinį 

gyvenimą, dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos programose. Gerinti materialinius 

išteklius. Pagrindiniai kultūros centro ir padalinių renginiai: regioninė liaudiškos muzikos šventė 

,,Mutieja rats‘‘, tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Tiltai“, Rasos „Kupolės žiedas žirgo karčiuose 

spindi“; Joninės, Paįstrio krašto šventė „Iš visų kraštų sugrįžkim į gimtinę“, Oninės, ,,Baltijos kelio 

žmonės‘‘. Renginiai, skirti Baltijos keliui atminti, meno kolektyvų kūrybinio sezono atidarymo šventė 

,,Suverkim vėrinį rudens‘‘, kulinarinio paveldo renginys „Sūrio šventė“, regioninė romansų šventė 

„Sugrįžki, jaunyste“, šalies muzikos konkursas ,,Kur giria žaliuoja“, Juozo Zikaro gimtadienis ir 

valstybinių bei kalendorinių švenčių minėjimų renginiai. Juozo Zikaro muziejuje rengiamos 

edukacinės programos. 

Produkto kriterijai (2019 m.): 
1. Renginių skaičius per metus (renginiai vietoje, dalyvavimas Panevėžio rajono, šalies bei 

tarptautiniuose konkursuose, išvykose, visos parodos – profesionaliojo meno, tautodailės ir kt.); 

2. Kultūros įstaigoje veikiančių kolektyvų skaičius (pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro 

parengtą ir patvirtintą mėgėjų meno kolektyvų klasifikaciją) (mėgėjų meno kolektyvai, studijos, 

būreliai, klubai ir kita); 

3. Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius 

(dalyvavimas Dainų švenčių atrankose, šventėse); 

4. Parengtų naujų programų skaičius (koncertinių, edukacinių) ir kitų naujų veiklų; 

5. Pateiktų projektų skaičius; 

6. Gautos pajamos už teikiamas paslaugas ir kitos lėšos (projektinės, rėmėjų lėšos, 2 % parama, 

NVŠ); 

7. Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos (rajono, regiono, šalies bei 

tarptautiniuose), kultūros srities nominacijų laimėjimai (pvz. „Aukso paukštė“, geriausias kultūros 

centras, „Auksinis Feniksas“ ir kt.); 

8. Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos 

veikloje, skaičius. 



 


