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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu,  Šiaulių  rajono  savivaldybės  tarybos  veiklos  reglamento,  patvirtinto  Šiaulių  rajono
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Patvirtinti  Šiaulių  rajono  savivaldybės  kultūros  centro  2021  metų  veiklos  ataskaitą
(pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras        Antanas Bezaras

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-41

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022-01-27
Kuršėnai

VADOVO ŽODIS

Šiaulių  rajono  savivaldybės  kultūros  centras  (toliau  –  ŠRSKC,  Kultūros  centras)  yra
Savivaldybės biudžetinė daugiafunkcė kultūros įstaiga, viešasis juridinis asmuo. Kultūros centro
veikla: kultūrinė ir meninė. Kultūros centro tikslai: puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti
menines  programas,  plėtoti  švietėjišką  (edukacinę),  pramoginę  veiklą,  rūpintis  profesionalaus
meno sklaida,  tenkinti  bendruomenės kultūrinius  poreikius.  Įgyvendinant  ilgalaikius  prioritetus
(pagal SPP) – Sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė (kodas 02) bei
Efektyvi rajono savivalda ir  visuomenės saugumas (kodas 04) – vadovaujamasi  Šiaulių rajono
savivaldybės strateginiu veiklos planu 2021–2023 metams. Kultūros plėtros programa (kodas 13)
7 priedas.

 Nuo 2021 m. pradžios iki birželio 30 d. šalyje buvo paskelbtas karantinas. ŠRSKC, kaip ir
visa  Lietuva,  susidūrė  su  pasaulinės  pandemijos  iššūkiais,  kurie  įtakojo  ir  koregavo  kultūros
sektoriaus renginius bei veiklas. ŠRSKC direktoriaus įsakymu nuo birželio 1 d. kultūrinę veiklą
atnaujino  ir  pagal  galimybes  pasiekė  išsikeltus  tikslus,  įgyvendino  uždavinius,  prisitaikė  prie
kintančios  situacijos,  įvykdė  ekstremalios  situacijos  bei  karantino  sąlygotus  nurodymus  ir
rekomendacijas. Karantino laikotarpiu buvo sudarytos sąlygos kultūros centre organizuoti ir veikti
aukščiausio sportinio lygio ir meistriškumo sertifikatus turinčioms pramoginių šokių poroms ir
grupėms.  Atsiradus galimybei  sudarytos  sąlygos ŠRSKC organizuoti  Šiaulių  rajono gyventojų
„Protmūšio“ kovas.

 2021 m. ŠRSKC patvirtintos  87 pareigybės (apimančios  83,5 etato). Iš jų 46 pareigybės
ŠRSKC (25 – kultūros ir meno, 21 – kiti) ir 51 pareigybė ŠRSKC filialuose (39 – kultūros ir
meno, 12 – kiti).  Iš viso  dirba 97 darbuotojai, iš jų 64 kultūros ir meno darbuotojai. Visi ŠRSKC
darbuotojai  buvo nuolat  aprūpinami būtinosiomis priemonėmis (termometrai,  kaukės,  pirštinės,
dezinfekcinės ir sanitarinės priemonės ir kt.). Kultūros ir meno darbuotojai dirbo pagal suminę
darbo laiko apskaitą darbo vietose arba nuotoliniu būdu. 2021 m. birželio viduryje, pasibaigus
kultūrinių renginių ribojimui, vasaros renginių sezonui ir likusiems renginiams įgyvendinti priimti
4 D grupės darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis. 2021 m. III ketvirtyje priimti 5 kultūros ir
meno darbuotojai, III ir IV ketvirčiuose po vieną administracijos darbuotoją. 

 2021  m.  6  administracijos,  4  kvalifikuoti  darbuotojai  kėlė  kvalifikaciją,  64  ŠRSKC
kultūros ir  meno darbuotojai  dalyvavo 915 seminarų,  mokymų ar kursų,  kurių dauguma vyko
nuotoliniu būdu, buvo vedami itin aukšto lygio ir profesionalumo lektorių, organizuoti sistemingai
ir tikslingai – nuo bendrųjų, asmeninių iki profesinių, dalykinių kompetencijų ugdymo. 2021 m.
LNKC organizavo mokymus ir kvalifikuotų darbuotojų grupei – pasiruošti dirbti su nauja šviesos,
garso,  saugos  įranga  bei  technika.  5  ŠRSKC kūrybiniai  darbuotojai  yra  asociacijos  „Kultūros
vadovų  kūrybinės  akademijos“  nariai.  Tai  suteikia  galimybę  dalyvauti  tęstiniame  projekte
„Jungtinis  kultūros  centrų  vadovų  choras“,  kuris  susijęs  su  regionų  kultūros  centrų  veikla,
galimybe tobulinti profesines kompetencijas bei pristatyti kultūrą ne tik šalyje bet ir pasaulyje.
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 ŠRSKC kasmet keliamas vienas iš uždavinių – informacijos sklaidos ir
prieinamumo didinimas:  nuo  2018 m.  bendradarbiaujama su  radijo  stotimi
RS2 – 2021 m. kas savaitinėje laidoje pristatėme būsimos savaitės renginius ir
kitas aktualijas tiesioginiame eteryje; 

nuo 2019 m. pratęsiama sutartis su skaitmeninės rinkodaros įmone UAB
„Saulės  spektras“  –  2021  m.  praplėstos  ŠRSKC  pristatymo  ir  pirmumo
atidarymo interneto erdvėje galimybės;

nuo  2020  m.  bendradarbiaujant  su  Šiaulių  rajono  turizmo  ir  verslo
informacijos  centru,  buvo  sukurta  interneto  svetainė,  kurioje  skelbiama
informacija  apie  konferencines  galimybes  Šiaulių  rajone
/https://www.siauliurajonas.lt/konferenciju-sales/siauliu-rajono-savivaldybes-
kulturos-centras/; 

pratęsta  sutartis  dėl  domeno  su  UAB  „Interneto  vizija“  ir  įsigytas  SSL
sertifikatas;

bendradarbiaujama su UAB „Šiaulių apskrities televizija“; 
2021 m. sausio mėnesį kultūros centras, pasinaudojęs 3D space virtualaus

turo  siūloma  paslauga,  tapo  pirmąja  šalyje  kultūros  įstaiga  inovatyviai,
moderniai ir bekontakčiu / nuotoliniu būdu pristačiusi savo erdves atlikėjams
bei visuomenei;

metų  gale  įsigijus  virtualios  realybės  akinius  OCULUS  quest2,  kultūros
centro virtualiame ture įdiegta papildoma VR funkcija;

2021 m. sudaryta sutartis, įdiegta ir įveiklinta elektroninė bilietų platinimo
sistema  ticketmarket.lt.  Reklamos sklaidai pasitelktas TV ekranas, reklamuojantis
būsimus mėnesio renginius (prie kultūros centro bilietų kasos);

2021 m. sudaryta sutartis su TEXUS dėl naujos kultūros centro interneto
svetainės sukūrimo;

padidėjo  ŠRSKC  Facebook  paskyros  lankomumas  (iki  30  sekėjų  per
mėnesį, įrašų pasiekiamumas iki 10000 peržiūrų).

 2021 m.  interneto erdvėse veikė net 4 virtualūs turai:
Baltų skulptūrų parkas https://www.1001pikselis.lt/3dturai/baltu-skulpturu-

parkas/; 
Kuršėnų  pėsčiųjų  tiltas  https://www.1001pikselis.lt/3dturai/kursenu-

pesciuju-tiltas/; 
Kuršėnų  Kalėdų  eglė  https://www.1001pikselis.lt/3dturai/kursenu-kaledu-

egle-2020/; 
ŠRSKC  renovuoto  kultūros  centro  Kuršėnuose  ir  jo  erdvių  pristatymas

(pirmasis  visoje  šalyje)   https://my.matterport.com/show/?
m=3H4xo9ZpAm4&sr=3.13,.36&ss=102  .  

 2021  m.  birželio  mėnesį  po  užsitęsusio  karantino  duris  vėl  atvėrė  ŠRSKC  didžioji
koncertų  salė  ir  jos  pagalbinės  patalpos.  Veiklai  vystyti  įdiegtos  pačios  naujausios  techninės
galimybės šalyje, kultūros centro darbuotojų iniciatyva, jų meniniais ir techniniais  gebėjimais,
buvo atnaujintos / įveiklintos / įrengtos patalpos kolektyvų kultūrinei veiklai. Įkurtos patrauklios
erdvės   renginių  lankytojams  ir  dalyviams.  Ekstremalios  situacijos  metu  šalyje  koncertinė  /
edukacinė  veikla,  mėgėjų  meno  kolektyvų  repeticijos  vyko didesnėse  patalpose,  netradicinėse
erdvėse,  internetinėse  platformose (ZOOM, Microsoft  Teams,  Facebook ir  kt.).  Nuo karantino
šaliai  perėjus  į  ekstremalią  padėtį,  kultūrinė  veikla  vyko pagal  planą,  laikantis  visų  saugumo
reikalavimų (dalyvių  ir  lankytojų  registravimas,  SAM nurodymų ir  rekomendacijų  viešinimas,
duomenų saugojimas ir t. t.). 

 Įgyvendinant  Šiaulių  rajono  savivaldybės  kultūros  plėtros  programos  veiklą  „ŠRSKC
bendradarbiaujant  su  įstaigomis,  organizuojančiomis  neformalųjį  suaugusiųjų  švietimą,  didinti
informacijos apie kultūrinių veiklų pasiūlas prieinamumą ir sklaidą“ nuo 2021 m. rudens ŠRSKC
teikia  informaciją  ir  su  kt.  įstaigomis  kas  mėnesį  rengia  „Neformalaus  suaugusiųjų  švietimo
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veiklos planą“ ir organizuoja informacijos sklaidą apie siūlomas priemones.  Aktyvų dalyvavimą
2021  m.  suaugusiųjų  mokymosi  savaitėje  „Gyveni  –  mokaisi,  mokaisi  –  gyveni“,  Lietuvos
suaugusiųjų švietimo asociacija pažymėjo įteikdama Dalyvio pažymėjimą, pasirašytą prezidentės
I. Jagelavičiūtės.

 2021 m. ilgalaikiam materialiojo turto remontui buvo skirta 8000 eurų. Naisių ir Bridų
filialuose  atnaujintos  medinės  grindys  (parketas),  nušlifuota,  užglaistyti  tarpai  ir  nulakuota.
Raudėnų filialo renginių salėje įrengta ir sumontuota scenos užuolaidų sistema. Drąsučių filiale
atliktas koridoriaus remontas, išklotas naujas linoleumas, sudėtos grindjuostės, ant sienų uždėtas
dekoratyvinis  tinkas,  nudažytos sienos.  Bazilionų filiale  įrengta parodų salė,  sutvarkyta lietaus
nutekėjimo sistema ir kt. smulkūs darbai. Gruzdžių filiale scenos grindų šlifavimas, lakavimas,
remonto  ir  dažymo  darbai  patalpose.  Atlikti  Paežerių  dvaro  priežiūros  ir  remonto  darbai.
Meškuičių  filiale  suremontuota  elektros  instaliacija,  baigta  įrengti  gesinimo  sistema,
suremontuotas generatorius. ŠRSKC ūkinė grupė remonto darbus atliko visuose kultūros centrui
priklausančiuose filialuose (13) ir salėse (7). Karantino laikotarpiu patalpas remontavo ir filialų
darbuotojai.  Dalis lėšų panaudota gaisrinės saugos reikalavimams įvykdyti ŠRSKC ir filialuose
(gesinimo sistemų demontavimas ir kt.).

 2021 m. su UAB „Inservis“ pasirašyta  ŠRSKC panaudos pagrindais  valdomų Pastatų
bendrojo  naudojimo  objektų  priežiūros  ir  paslaugų  teikimo  sutartis  (22  pastatų   techninė
priežiūra).

 Parengta  ir  įdiegta  Vidaus  kontrolės  politika  –  aprašas  bei  priedai,  priemonės  ir
instrumentai bei privalomos tvarkos.

 2021 m. buvo tęsiama geroji praktika – ŠRSKC ir filialuose atliekama
studentų, iš kultūros srities darbuotojus ruošiančių mokymo įstaigų, praktika:
2018 m. – du praktikantai, 2019 m. – 2 praktikantai, 2019 m. – 1 praktikantas,
2020 m. – 2 ŠRSKC darbuotojai  įgijo  profesines kvalifikacijas,  2021 m. – 1
praktikantas ir 1 darbuotojas.

 ŠRSKC  sudaro  Kultūros  centras  (aukščiausia  kategorija)  ir  13  filialų:  1  filialas  II
kategorijos  ir  12  –  III  kategorijos  (2013  m.  kovo 28  d.  Nr.  T-83 tarybos  sprendimu).  Jiems
priklauso  7  salės.  Susisteminti  ŠRSKC  ekspozicijų  eksponatai  ir  pasirašyti  perdavimo  aktai:
Naisių  filiale  įsikūrusi  Šiaulių  rajono  literatūros  ekspozicija,  Gruzdžių  filiale  –  dailininko  A.
Tyčinos paveikslų ekspozicija,  ŠRSKC – kalendorių ekspoziciją perdavus EKTAC, jos erdvėje
eksponuojamos mažesnės apimties įv. pobūdžio parodos. LR KM įvertinimu geriausiomis šalyje
įstaigomis savo kategorijoje pripažintos: 2003 m. Kuršėnų miesto kultūros centras (dabar ŠRSKC)
ir 2008 m. ŠRSKC Meškuičių filialas ir nominuoti kaip  „Geriausias kultūros centras“. ŠRSKC
didžiuojasi  aukščiausiais  ir  vertingiausiais  savo  darbo  įvertinimais  –  9   rajono  mėgėjų  meno
kolektyvams įteiktos  „Aukso Paukštės“ statulėlės. 2021 m. ŠRSKC ir filialuose kūrybinę veiklą
vystė 108  meno kolektyvai, studijos, būreliai ar klubai, kuriuos lankė 1097 dalyviai (ŠRSKC – 21
kolektyvas, 367 dalyviai; filialuose – 87 kolektyvai, 730 dalyvių). Iš jų 414 vaikų ar jaunuolių
dalyvavo 32 kolektyvų veiklose.

1 lentelė. Mėgėjų meno kolektyvai
Metai Mėgėjų

meno
kolektyvai,

būreliai,
studijos
(sk.) /

dalyviai

Mėgėjų meno kolektyvai
Vaikų ir
jaunimo

kolektyvai
(sk.)

Dalyviai Suaugusiųjų
kolektyvai

(sk.)

Dalyviai

2021 108/1097 32 414 76 683
2020 107 / 1147 31 423 76 724
2019 109 / 1148 32 425 77 723

 Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus 2018-11-08 įsakymu Nr. V-102  ŠRSKC
47 mėgėjų meno kolektyvams patvirtintos kategorijos pagal meninį  lygį, veiklą ir  rezultatus:  I
kategorija patvirtinta 10, II – 14, III – 20, IV – 3 kolektyvams. Iš viso kolektyvuose dalyvauja 612
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(iš  jų  vaikų  104)  dalyvių,  jiems  vadovauja  51  vadovas.  2021  m.  lapkričio  26  d.  vyko
Respublikinio  solistų  ir  vokalinių  ansamblių  konkurso  „Sidabriniai  balsai  2020“   baigiamasis
turas (konkursas virtualus). Po šio konkurso 6 rajono vokaliniams ansambliams bus patvirtintos
naujos kategorijos – įsakymo laukiame.

   
2 lentelė. Kolektyvų kategorijos

Mėgėjų meno
kolektyvai,

būreliai,
studijos (sk.)

Nominacija
„Aukso
paukštė“

(sk.)

Mėgėjų meno kolektyvų kategorijos
I kategorija

(sk.)
II kategorija

(sk.)
III

kategorija
(sk.)

IV
kategorija

(sk.)
108 9 10 14 20 3

I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Politiniai–teisiniai  veiksniai. Kultūros  centras  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos
Respublikos Konstitucija,  Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  darbo  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  biudžetinių
įstaigų  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  kultūros  centrų  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymais, Lietuvos kultūros
politikos  kaitos  gairėmis,  Šiaulių  rajono  savivaldybės  tarybos  sprendimais,  mero  potvarkiais,
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir ŠRSKC
nuostatais.

Ekonominiai veiksniai. ŠRSKC veikla finansuojama savivaldybės ir valstybės biudžeto
lėšomis.  Papildomos  lėšos pritraukiamos  dalyvaujant  projektuose,  koofinansavimo programoje,
Kultūros paso programoje, surenkant gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. paramą, specialiosiomis
lėšomis  už  teikiamas  mokamas  paslaugas.  Įstaiga  turi  paramos  gavėjo  statusą.  Pasinaudojant
galimybėmis iš viso papildomai gauta lėšų 60811,00 Eur, t. y.: 

1. už teikiamas paslaugas surinkta 9717,00 Eur (ŠRSKC 8220,00, filialai 1497,00 Eur);
2. iš privačių rėmėjų renginiams gauta 7642,00 Eur;
3. 2021 m.  ŠRSKC parengė ir  pateikė  9 projektų  paraiškas LKT. Finansavimas  skirtas  4

projektų įgyvendinimui. 1 projektas perkeltas iš 2020 m. 5 projektų įgyvendinimui gauta 39700,00
Eur;

4. LR KM Pasirengimo dainų šventėms programos įgyvendinimui papildomai gauta 3300,00 
Eur.  Kultūros  ministerija  skyrė  2100,00  eurų  tautinių  kostiumų  įsigijimui  ir  1200,00  eurų
instrumento nusipirkimui. ŠRSKC pagal programos reikalavimus skyrė 3300,00 eurų (50% visos
sumos). Už turimas lėšas pagaminta / nupirkta: akordeonas Raudėnų filialo liaudiškos muzikos
kapelai  „Jaunimėlis“,  8  tautinių  rūbų  komplektai  (dalis)  Bazilionų  filialo  Bubių  folkloro
ansambliui „Obelėlė“;

5. Įgyvendinant Kultūros paso programą, papildomai gauta 452,00 Eur.
2021 m.  kultūriniams renginiams organizuoti rajono biudžete buvo skirta 57 333,00 Eur. 
Socialiniai veiksniai.   2020 m. prasidėjusi pandemija tęsėsi ir 2021 metais. Metų pirmoje

pusėje  repeticijos  vyko  laikantis  rekomendacijų.  Kolektyvų  dalyvių  lankomumas  repeticijose
komplikuotas – diagnozuojami susirgimai arba saviizoliacija. Koncertinės išvykos draudžiamos.
Kultūrinė veikla uždarose erdvėse uždaryta. Gyventojai turėjo prisitaikyti prie siūlomų renginių ar
veiklų formų, kurios vyko nuotoliniu būdu ir interneto platformose, vėliau –  laikantis atstumų,
apribojimų,  savisaugos priemonių.  Tai  pakeitė  susiformavusius  gyventojų  įgūdžius  ir  įpročius.
Nukentėjo mėgėjų meno kolektyvų lygis – žmonės prarado sukauptą meninio atlikimo bagažą,
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nukrito  jų  vidinis  pasitikėjimas,  dingo  vidinio  /  meninio  atlikimo  džiaugsmas,  dalyvaujant
kolektyvo bendroje / betarpiškoje / atlikėjiškoje veikloje. Visi šie veiksniai pareikalavo iš kultūros
darbuotojų išskirtinių pastangų ir išmonės kultūros vyksmui prisitaikyti bei išlikti. Buvo atrastos
naujos  kultūrinės  veiklos,  konkursų  ir  festivalių  organizavimo  formos.  Daugelis  jų  vyko
virtualiuoju būdu. ŠRSKC mėgėjų meno kolektyvai pradėjo rengti konkursines programas, daryti
vaizdo įrašus, siųsti organizatoriams ir pelnyti prizines vietas. Tai sugrąžino kolektyvų dalyviams
pasitikėjimą, pasitenkinimą kultūrine veikla, bendravimo džiaugsmą.

2021  m.  buvo  pasirašytos  16  bendradarbiavimo  sutarčių  su  šalies  įstaigomis  ir
institucijomis,  rengiant  projektų  paraiškas  ir  40  vienkartinių  bendradarbiavimo  sutarčių,
įgyvendinant kultūrinio pobūdžio renginius rajone ir šalyje. 

2021 m. gegužės mėnesį,  pildydama paskutinę tėvų valią, dukra Berenika Čipkus (JAV)
Šiaulių  rajono  savivaldybės  kultūros  centrui  padovanojo  poeto  Alfonso  Nykos-Niliūno  ir  jo
žmonos, kuršėniškės, dailininkės Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės 10 įrėmintų paveikslų ir
tėčio knygų, šeimos nuotraukų, fotografinių kopijų rinkinių „Praradimo simfonijos“. Paveikslai ir
kiti eksponatai Kultūros centrui perduoti tarpininkaujant Maironio lietuvių literatūros muziejui ir
Virginijai  Babonaitei-Paplauskienei.  Mobilią  ekspoziciją,  pavadintą  „Sandra  ir  Nyka“,  galima
pamatyti ir išgirsti įdomių biografijos faktų apie šiuos du kūrėjus užsukus į rajono kultūros įstaigas
(pagal planą). 

Technologiniai  veiksniai.  Kultūras  centras  turėjo  5,  2021  m.  įsigijo  šeštą  (dviašė
priekaba)  transporto  priemones,  scenos  pakylų  komplektą  10x10  m,  10  kw lauko  įgarsinimo
aparatūrą.  Kiekvienas  filialas  savo  renginių  įgarsinimui  naudoja  1  kw  įgarsinimo  aparatūrą.
ŠRSKC ir visi rajono filialai turi kompiuterinę įrangą (nuolat atnaujinama) bei interneto prieigą. 

ŠRSKC 2021 m. ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms  rajono
biudžete  buvo skirta  110500,00 Eur.  Turimos lėšos suteikė  galimybę įsigyti  būtinas  kultūrinei
veiklai priemones. 2021 m. nupirkus internetines kameras HD USB, kiekvienoje ŠRSKC, filialo ir
salės erdvėje suteikta galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į pandemijos metu kilusius
iššūkius ŠRSKC turi konferencinę kamerą didžioje koncertų salėje Kuršėnuose ir mobilią vaizdo
kamerą,  kurių  pagalba  filmuojamos  koncertinės  programos  ir  siunčiamos  konkursų
organizatoriams.  Įsigytas antras scenos ekranas, leisiantis kokybiškai teikti filmo demonstravimo
paslaugą. 

2021 m. atiduotos naudojimui patalpos, skirtos  ŠRSKC Raudėnų filialo veiklai. Nupirkta
įgarsinimo, šviesos ir medijos įranga,  el.  pianinas,  scenos užuolaidos,  kėdės, pakabinta parodų
eksponavimo įranga. 

2021 m. gruodžio mėn. įsigyta profesionali maketavimo programa COREL DRAW.
Metų pabaigoje nupirkta 18 kw lauko įgarsinimo įranga su pakėlimo ir pajungimo priedais

bei nešiojamas kompiuteris jos programavimui.
Įsigytas fortepijonas parodų salėje organizuojamiems kamerinio pobūdžio renginiams.
Nupirkta  paslauga,  išplečianti  tilto  apšvietimo  galimybes  (Kuršėnų  pėsčiųjų  tiltas)  ir

perimtas apšvietimo valdymo programavimas.
Didžiuosius  renginius  aptarnauja  ŠRSKC  kvalifikuotų  darbuotojų  komanda.  28  kartus

lauko  erdvėse  buvo  statoma  mobili  scena  (6x7,5m  su  stogu),  teiktos  įgarsinimo  paslaugos
rajoniniams  renginiams,  bendruomenių  organizuojamoms  šventėms  arba  vadovaujantis
bendradarbiavimo sutartimis.   

Šildomų pastatų (salių)  yra 12,  kiti  (9) pašildomi tik  renginių metu.  ŠRSKC panaudos
pagrindais  priklauso  20  pastatų  rajone,  garažas  ir  Paežerių  dvaras.  1  salė  įsikūrusi  parapijos
namuose. 

ANTRASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Strateginiai tikslai: SUMANI, PILIETIŠKA, KŪRYBINGA, SOCIALIAI SAUGI IR
SVEIKA VISUOMENĖ 02
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EFEKTYVI RAJONO SAVIVALDA IR VISUOMENĖS SAUGUMAS 04
Uždaviniai: 
Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui
užtikrinimas (kodas 02.01);
Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas (kodas 02.02);
Efektyvaus gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas (kodas 04.01).

Priemonės
pavadinimas

Pasiekti rezultatai

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)

Asignavimų
planas

Asignavimų
planas*,
įskaitant

patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui

Panaudota
asignavimų

Panaudota
asignavim

ų nuo
asignavim

ų,
nurodytų
asignavim
ų plane,
įskaitant
patikslini

mus
ataskaitini

am
laikotarpi
ui, dalis

(proc.)**

1 2 3 4 5 6

Tobulinti 
ugdymo ir 
švietimo 
paslaugas, jų 
kokybę ir 
prieinamumą 
(kodas 
02.01.02);

Šiaulių rajono 
savivaldybės 
taryboje patvirtintos 
22 edukacinės 
programos: iš jų 5 
patvirtinta galimybė 
teikti paslaugas 
nuotoliniu būdu, 6 
KP programos.

- - - -

Skatinti 
mokytis visą 
gyvenimą 
(kodas 
02.01.03);

Suaugusiųjų 
kolektyvų veikloje  
dalyvauja 683 asm.
Suorganizuota 87 
renginiai ir 
priemonės virš 65 m.

- - - -

Remti ir 
skatinti 
nevyriausybin
ių 
organizacijų 
bei 
neformalias 
jaunimo 
veiklas 
(kodas 
02.02.01);

ŠRSKC veiklose ir 
priemonėse lauko ir 
uždarose erdvėse 
savanoriavo 25 asm, 
atsižvelgiant į 
COVID-19 situaciją 
karantino laikotarpiu
nuotoliniu būdu (25 
asmenys)

- - - -

Plėtoti ir 
vystyti 

Atlikti remonto 
darbai 13 filialų/ 

8000,00
remontas;

8000,00 8000,00 100%
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kultūros 
įstaigų 
infrastruktūrą
(kodas 
02.02.02);

patalpų, 7 salės, 
Paežerių dvare ir 
garaže;

6 transporto 
priemonės; 46 
išvykos už rajono.

1 akordeonas iš VB;
Muzikos instrumentų
2 kompl.;
Fortepijonas;
Lauko įgarsinimo 
įranga su priedais 
18kw;
Nešiojami 
kompiuteriai;
El. pianinas;
Scenos ekranas;

Aprūpinti 13+1 
filialai.
8 tautinių kostiumų 
kompl. iš VB;

17700,00
transportas; 

110500,00
ilgalaikis
turtas+

1200,00 iš
VB;

85300,00+
2100,00 iš

VB
 prekės

17700,00 

110500,00

85300,00

17700,00 

110500,00

85300,00

Plėtoti rajono 
kultūrinę 
veiklą (kodas 
02.02.03);

Surengtos 9 premijų 
šventės;  
Suorganizuotos 12 
profesionalaus ir 134
kt. parodos;
Inicijuoti 9, 
įgyvendinti 5 
projektai;
Miesto šv. ir didieji 
seniūnijų renginiai 
(28 vnt.)
16 bendradarbiavimo
ir 40 vienkartinių 
sutarčių. 
Surengta 983 
renginiai (iš jų 15 % 
etnokultūriniai r.);
Naudojami 5 info 
sklaidos būdai;
Atsiskaityta su 
LATGA, AGATA;
Išlaikoma 23 
patalpa-pastatas;
Išlaikomos 87 
pareigybės.

57333,00
renginiai

39700,00
Projektai 5

83000,00 
komunaliniai, 
ryšiai

 
7500,00

spec.

967510,00
iš jų

Darbo užmokestis

953715,84

57333,00 

39700,00

83000,00 
 

7500,00

967510,00

57333,00 

39700,00

83000,00 

7500,00

961691,65
iš jų darbo

užmok.

948014,06

100%

100%

100%

100%

5818,35
grąžinta

Didinti 
savivaldybės 
valdymo ir 
veiklos 

Savo kompetencijas 
tobulino 67 KM, 6 
administracijos, 4 C 
grupės  darbuotojai;

1900,00
kvalifikac.,

komand.

1900,00 1900,00 
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efektyvumą 
(kodas 
04.01.01).

Nuolat atnaujinamos
interneto erdvės;
Atnaujinta 
informacinių 
technologijų bazė 

-
- - -

Iš viso: 1381743,00 1381743,00 1375924,65
Iš  02.02.03.13.07  27650,00  eurų  perkelta  į  02.02.02.02.01  ŠRSKC ilgalaikio  materialiojo  ir
nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos; 
Iš  02.02.03.13.07   13050,00  eurų  perkelta  į  02.02.02.02.03.  Neilgalaikio  turto-priemonių
įsigijimas ŠRSKC veiklos užtikrinimui;   
Iš 02.02.03.13.07  10000,00 eurų perkelta į 02.02.03.13.06  ŠRSKC patalpų-pastatų išlaikymas
kultūrinei veiklai užtikrinti, teikiant būtinas paslaugas;
Iš  02.02.03.13.07    5818,35  eurų  sugrąžinta  į  biudžetą,  dėl  nepanaudotų  asignavimų  darbo
užmokesčiui.
Įgyvendinant programas panaudotos lėšos:
Savivaldybės biudžeto lėšos (SL) – 1372624,65 €  
Valstybės biudžeto lėšos  – 3300,00 €
Iš viso: 1375924,65 €

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

2021 metais kultūrinių renginių tematikai, pobūdžiui, apimčiai, atlikimo galimybėms
didžiulę  įtaką  turėjo  šalyje  besitęsiantis  karantinas  iki  2021 m.  birželio  30  d.  dėl  COVID-19
viruso. Išskirtinai daug surengta edukacinių veiklų – net 216, parengta, įgyvendinta ir pristatyta
325 virtualios-nuotolinės  priemonės,  suorganizuotos  įv.  134  parodos,  37  pramoginės  muzikos
koncertai,  137  etnokultūriniai  renginiai,  16  respublikinių,  4  regioniniai  renginiai,  1  rajoninė
šventė,  38  koncertai,  spektakliai  ir  parodos  profesionalaus  meno  sklaidai,  dalyvauta  3
tarptautiniuose  festivaliuose-konkursuose.  Organizuotos  valstybinės  ir  kalendorinės  šventės,
vasaros  laikotarpiu  miestelių  ir  kaimų šventės  bei  renginiai  ir  kt.  Iš  viso rajone  surengti  983
renginiai, o išvykose – dar  224 pasirodymai. Iš visų renginių 325 skirti vaikams ir jaunimui, 87 –
vyresnio amžiaus žmonėms, 325 renginiai / veiklos pristatyti nuotoliniu būdu.

 3 lentelė. Kultūrinė veikla rajone
Metai

Surengta
renginių 
(iš viso)

Iš jų:
Profesionalaus
meno renginiai

Tautodailės
ir kitos
parodos

Edukaciniai
renginiai

Kino filmai Pramoginės
muzikos
koncertai

Mėgėjų
meno

kolektyvų
koncertai
vietose

Kiti
renginiai

2021 983 38 134 216 7 37 189 360
2020 703 20 51 152 2 30 131 317
2019 796 25 65 174 11 32 121 368

Karantino laikotarpiu renginių organizavimui,  jų viešinimui ir prieinamumui pasirinktos
papildomos galimybės – organizuojant valstybinių švenčių paminėjimus pasinaudota tiesiogine šv.
Mišių  transliacija.  Norint  išvengti  didelių  gyventojų  srautų,  gegužės  mėn.  organizuotas
performansas „restART“, nešantis žinutę, kad kultūros centro veiklos veikia, nors jos ir nebylios.
Išskirtinio  susidomėjimo  sulaukė  Valstybės  dienai  skirta  audiovizualinė  instaliacija  „Tylios
šventovės“ ir kt.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
vasaros pradžioje penktą kartą kvietė kultūros ir švietimo įstaigas įsitraukti į iniciatyvą „Atverk
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duris  vasarai“.  ŠRSKC pasiūlė  17  edukacinių  /  muzikinių  /  kūrybinių  veiklų  (iš  viso  rajone
pasiūlytos 32 veiklos). 

ŠRSKC įgyvendina šešias Kultūros paso programas: ŠRSKC Naisių filiale „Pažintis  su
Zigmo Gėlės namais ir sugrįžimas į poeto vaikystės pasaulį“, Kuršėnų kultūros centre „Lietuvos 5
regionų  tautinio  kostiumo  pristatymas“,  Kairių  filiale  „Paprasto  skudučio  nepaprastas
pasakojimas“,  Bazilionų  filiale  „Kai  instrumentai  prabyla...“,  Kuršėnų kultūros  centre  „Sena /
nauja žaislų dėžė“ ir „Spalvingas instrumentų pasaulis“ Šakynos filiale. 2021 m. kultūros centras
iš  viso siūlo 22 edukacines  veiklas,  penkioms  veikloms patvirtinta  galimybė teikti  paslaugas
nuotoliniu būdu.

ŠRSKC kartu su  mėgėjų meno kolektyvais  aktyviai  ir  kūrybingai  įsijungė į  Lietuvoje
vykdomas akcijas ir veiklas:

2021 m. sausio 13-oji  –  Laisvės  gynėjų diena,  apgintos  Lietuvos 30-metis.  Tradiciškai
prisijungta  prie  pilietinės  iniciatyvos  „Atmintis  gyva,  nes  liudija“:  padėtos  gėlės  ir  uždegtos
žvakutės, trispalve nušviestas Kuršėnų pėsčiųjų tiltas, L. Ivinskio aikštėje vėliavų stiebus papuošė
neužmirštuolių žiedai,  Kuršėnų miesto parke, laisvės vėjo malūnėlių apsuptyje, degė vienybės ir
vilties  laužai.  Už  dalyvavimą  pilietinėje  iniciatyvoje  sulaukėme  organizatorių  –  Tarptautinės
komisijos  nacių  ir  sovietinio  okupacinių  režimų  nusikaltimams  Lietuvoje  įvertinti  –  padėkos,
pasirašytos vykdomojo direktoriaus R. Račinsko. 

2021 m. sausio 27 d., kaip ir kasmet minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena.
Ši diena siejama su Aušvico-Birkenau koncentracijos stovyklos išlaisvinimo diena. Šiemet sukako
76 metai.  Siekdami  pagerbti  Holokausto  aukų atminimą,  Šiaulių  rajono savivaldybės  kultūros
centras  Kuršėnuose,  Kairių,  Gilaičių,  Bazilionų bei  Verbūnų filialų darbuotojai  prisijungė prie
Pasaulio  žydų  kongreso  inicijuotos  akcijos  „Mes  Prisimename“  –  „We remember“.  Laikantis
karantino  reikalavimų,  išvakarėse  aplankytos  aukų  atminimo  vietos,  akimirkos  įamžintos
fotonuotraukose. 

2021  m.  kovo  mėn.  įstaiga  dalyvavo  pilietinėje  iniciatyvoje  „Gyvasis  tautos  žiedas“,
skirtoje  paminėti  Lietuvos  nepriklausomybės  atkūrimo  dieną  –  Kovo  11-ąją.   Iniciatyvos
organizatorius  –  Tarptautinė  komisija  nacių  ir  sovietinio  okupacinių  režimų  nusikaltimams
Lietuvoje  įvertinti  –  padėkojo  už  dalyvavimą,  įteikdama  padėką,  kurią   pasirašė  vykdomasis
direktorius R. Račinskas.

ŠRSKC tapo partneriu rengiant ir įgyvendinant Šiaulių apskrities projektą – 4 savivaldybių
bendradarbiavimo susitarimą  „Bažnyčių  naktys  Kelmės,  Raseinių,  Šiaulių  rajonuose  ir  Šiaulių
mieste“.  Kultūros  centras  kartu  su  rajono  turizmo  ir   informacijos  centru  buvo  atsakingi  už
projekto  viešinimą  ir  sklaidą.  „Bažnyčių  naktys“  –  keturių  savivaldybių  jungtinis  religinių,
turistinių,  kultūrinių  renginių  ciklas,  kuris  liepos  23–26  dienomis  kvietė  aplankyti  Kelmės,
Raseinių,  Šiaulių  rajonų ir  Šiaulių  miesto  sakralias  vietoves  ir  bažnyčias,  dalyvauti  šv.  Mišių
aukose,  paklausyti  klasikinės,  sakralinės  muzikos.  Projekto  priemonės  Šiaulių  rajone  –  garsių
profesionalių atlikėjų koncertinės  programos pristatytos  Kurtuvėnų bažnyčioje  ir  prie  Verbūnų
koplytėlės.  

ŠRSKC prisidėjo įgyvendinant iniciatyvą dėl Šiaulių rajono kraštiečių vardo įprasminimo,
organizuojant susitikimą ir konferenciją Briduose, skirtą žymaus JAV lietuvių visuomenės veikėjo
prelato Pranciškaus Mykolo Juro 130-mečiui paminėti.

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ PASIEKIMAI IR LAIMĖJIMAI
Respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkurse-festivalyje „Pamario suktinis“

(Klaipėda,  konkursas  nuotolinis)  ŠRSKC vaikų liaudiškų šokių studijos  „Diemedėlis“  (vadovė
Loreta Lideikienė) jaunučių grupė pelnė II vietos, merginų grupė – I vietos, jaunimo grupė – III
vietos diplomus.
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Respublikiniame šokių konkurse  „ŠOK LAISVAI 2021“ (konkursas  virtualus)  ŠRSKC
grupės „JAMP“, vad. Gintarė Pučinskienė, solo kategorijoje I vieta, duetų – I vieta.

Respublikiniame  vokalinių  ansamblių  festivalyje-konkurse  „Dainų  sodai“  (Kupiškis,
konkursas  virtualus)  ŠRSKC  moterų  vokalinis  ansamblis  „Melodija“  (vadovė  Daina
Kavaliauskienė, koncertmeisterė Danutė Streckienė) pelnė I laipsnio diplomą.

Respublikiniame istorinės dainos konkurse „Aušta aušrelė“ (Joniškis, konkursas virtualus)
ŠRSKC moterų vokalinis ansamblis „Melodija“ (vadovė Daina Kavaliauskienė, koncertmeisterė
Danutė Streckienė) pelnė II laipsnio diplomą bei Laureato premiją. 

Tarptautinis moterų chorų ir vokalinių ansamblių konkursas „Vox Maris“ (Klaipėda) buvo
sėkmingas  ŠRSKC  moterų  vokaliniam  ansambliui  „Melodija“,  vad.  Daina  Kavaliauskienė,
koncert. Danutė Streckienė. Kompetentinga komisija  kolektyvui skyrė III laipsnio diplomą bei
Lietuvos   kultūros  tarybos  premiją  už  savo  šalies  šiuolaikinio  kūrinio  atlikimą  (konkursas
virtualus).

Lietuvos  vokalinių  ansamblių  šventėje-konkurse  „ŠILŲ  AIDAI“  (Šilalė,  konkursas
nuotolinis) ŠRSKC moterų vokalinis ansamblis „Melodija“, vad. Daina Kavaliauskienė, koncert.
Danutė Streckienė, pelnė I laipsnio diplomą.

Respublikinis  suaugusiųjų  liaudiškų  šokių grupių  konkursas  „Pora  už  poros“  sukviečia
visus  šalies  liaudiškų  šokių  kolektyvus  pristatyti  savo  meistriškumą.  Įvertinus  pasirodymus
ŠRSKC Ginkūnų filialo senjorų liaudiškų  šokių grupė „Dobilas“, vad. Asta Rimkuvienė,  pelnė I
laipsnio  diplomą,  ŠRSKC  pagyvenusiųjų  liaudiškų  šokių  grupė  „Diemedis“,  vad.  Loreta
Lideikienė, iškovotas Mažojo Laureato diplomas. 

Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse-festivalyje „Suk,
suk ratelį 2021“ (Kuršėnai) ŠRSKC pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Diemedis“, vad. Loreta
Lideikienė,  pelnytas I vietos diplomas,   ŠRSKC Ginkūnų filialo senjorų liaudiškų šokių grupė
„Dobilas“, vadovė Asta Rimkuvienė, pelnė Laureato diplomą.

Respublikiniame XIII šv. Cecilijos garbei skirtame konkurse (Panevėžys) ŠRSKC mišrus
choras „Ventus“, vad. Hana Mockienė, iškovota I vieta.

2021-11-26  įvyko   Respublikinio  solistų  ir  vokalinių  ansamblių  konkurso  „Sidabriniai
balsai 2020“  baigiamasis  turas (konkursas virtualus). Po užsitęsusios, beveik 2 metų pertraukos,
ekstremalios  situacijos  šalyje,  8 rajono vokaliniai  ansambliai.  ruošė programas ir  siuntė įrašus
virtualiam komisijos vertinimui:

ŠRSKC  moterų  vokalinis  ansamblis  „Melodija“,  vad.  Daina  Kavaliauskienė,  koncert.
Danutė Streckienė, konkurse gavo I laipsnio diplomą ir statulėlę – prizą ir užėmė III vietą lygių
balsų kategorijoje;

ŠRSKC Bridų filialo  Voveriškių moterų vokalinis  ansamblis  „Vovingė“,  vadovė Daiva
Kembrienė, gavo II laipsnio diplomą;

ŠRSKC Verbūnų filialo romansų atlikėjų grupė „Retro“, vadovė Ona Baranauskienė, pelnė
II laipsnio diplomą;

ŠRSKC  Bridų  filialo  Aukštelkės  moterų  vokalinis  ansamblis  „Šermukšnėlė“,  vadovė
Birutė Andriukaitienė, pelnė II laipsnio diplomą;

ŠRSKC  Gilaičių  filialo  Kužių  moterų  vokalinis  ansamblis  „Mėtos“,  vadovė  Kristina
Lučinskaitė, pelnė II laipsnio diplomą;

ŠRSKC Ginkūnų filialo moterų vokalinis ansamblis „Rasa“, vadovė Birutė Andriukaitienė,
koncertmeisterė Jūratė Narvilienė, pelnė II laipsnio diplomą.

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ PASIRODYMAI IR LAIMĖJIMAI UŽSIENYJE 
ŠRSKC Bridų filialo Gegužių moterų vokalinis ansamblis „Gegužė“ (vadovė Stanislava 

Rusevičienė)  dalyvavo  Tarptautiniame  nuotoliniame  vokalinės  muzikos  konkurse  „The  Song“
(Italija).  Tarptautinės  komisijos  vertinimu  surinko  88  balus  (iš  100)  ir  vyresniųjų  amžiaus
kategorijoje pelnė II vietos diplomą už lietuvių liaudies dainos „Žydėja rožė“ atlikimą. Konkurse
dalyvavo solistai, duetai, vokaliniai ansambliai iš 23 pasaulio šalių.
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ŠRSKC  Bridų  filialo  duetas  „Cocoa“,  vadovė  Laura  Baranauskienė,  dalyvavo  IV
tarptautiniame konkurse-festivalyje „Edelweiss“ 2021, Viena, Austria (online). 

4 lentelė. Mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas konkursuose, festivaliuose ar šventėse 
Lietuvoje bei užsienyje.

Metai Mėgėjų meno kolektyvai,
būreliai, studijos (sk.)

Surengti koncertai  Lietuvoje
(išvykos)

(kolektyvų sk.)

Surengti pasirodymai
išvykose užsienyje

(kolektyvų sk.)

Kolektyvų
dalyviai išvykose

2021 108 224 2 4229
2020 107 130 2 2378
2019 109 383 22 6247

III SKYRIUS
PARAIŠKOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

2021  m.  liepos  mėn.   LKT   paskelbus  kvietimą Lietuvos  kultūros  tarybos
administruojamos programos „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“ galimų pareiškėjų
atrankos  konkursui  buvo  pateikta  paraiška  projektui  „Lietuvos  Šiaurės  krašto  suaugusiųjų
liaudiškų šokių kolektyvų konkursas-festivalis „Suk, suk ratelį“. Po komisijos svarstymo projektas
įtrauktas į šalies prioritetinių renginių sąrašą su pirmine teise gauti finansavimą.

2021 m.  II–III  ketv.  partnerio  teisėmis  dalyvavo  projektų-bendradarbiavimo susitarimų
įgyvendinimo procese  „Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste“
per religinį ir kultūrinį turizmą.

2021 m. IV ketvirtyje  parengtos 6 projektų paraiškos ir  pateiktos LKT svarstymui,  dėl
2022 m. veiklų finansavimo. Projektai laukia tarybos svarstymo.

5 lentelė. 2021 m. įgyvendinti projektai 
Me-
tai

Įgyven-
dinančioji 
institucija

Gautas finansavimas (pavadinimas) Iš fondo 
gauta suma

Bendra 
projekto 
vertė

Pasta
bos

2021 LKT Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių
konkursas-festivalis „Suk, suk ratelį – 2021“

10000,00 14286,00

LKT Koncertų ciklas „Muzikinės bažnyčių naktys 
Šiaulių rajone“

6600,00 9429,00

LKT XXI teatrų festivalis-konkursas „KARTU“ 
Kurtuvėnuose

7100,00 10143,00

LKT Dainuojamosios poezijos ir chorinės muzikos 
sintezė „Nieks nematė“ su Neda ir Olegu“

11000,00 15714,00

LKT XXI Lietuvos liaudiškos muzikos kapelų šventė-
varžytuvės „Griežk, smuikeli“ perkeltas iš 2020 m.

5000,00 7143,00

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS (BENDROVĖS) ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI

1. Tikslas.  Subalansuotas  ir  efektyvus  ŠRSKC  Kultūros  plėtros  programos
įgyvendinimas

1.1.  Uždavinys.  Pagal  skirtus  asignavimus  užtikrinamas  veiklos  ir  finansų  valdymas  ir
įsisavinimas.   

1.1.1. Priemonė ir rodikliai:
Remontuojamos  /  renovuojamos  /  įveiklinamos  vidaus  ir  lauko  erdvės  –  Verbūnų,

Bazilionų, Naisių, Raudėnų, Bridų filialai, Kuršėnų KC (bibliotekos patalpos), Pakumulšių salės
vidaus erdvės, Kuršėnų parkas, ŠRSKC lauko erdvė (trobelė), einamoji visų ŠRSKC panaudos
teise valdomų vidaus ir lauko erdvių priežiūra (3 vidaus, 3 lauko erdvės, 23 pastatų priežiūra).
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Prižiūrimos ir įveiklinamos ŠRSKC transporto priemonės – ŠRSKC veikloje naudojamos 6
priemonės; planingai leidžiamos ir panaudojamos transporto eilutės lėšos.

Paskirtos įstaigai lėšos naudojamos neviršijant 2022 m. įstaigai patvirtintų asignavimų –
kiekvieną ketvirtį išanalizuojamas įstaigai skirtų asignavimų vykdymas ir, reikalui esant, imamasi
tinkamų priemonių (įgyvendintas asignavimų planas).

Naudojamos Google disko funkcijos ir galimybės – tobulinamos ir plečiamos kultūrinės
bei ūkinės veiklos planavimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo formos (3 vnt.).

Plėsti darbo vietas Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „@avilys“ –
dvi vyresniųjų buhalterių vietos.

Vykdoma  Vidaus  kontrolės  politika  –  kartą  metuose  atnaujinamas  parengtas  ir
patvirtinamas aprašas bei priedai, sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės priemonės ir instrumentai,
parengtos ir patvirtintos privalomos tvarkos (3 vnt.).

2. Tikslas. Didinti ŠRSKC teikiamų kultūros paslaugų kiekybę ir gerinti jų kokybę.
2.1. Uždavinys.  Lankstus,  dinamiškas,  partneriškas  tradicijų  ir  inovacijų  darna  grįstas

kultūrinės veiklos organizavimas ir įgyvendinimas.
2.1.1. Priemonės ir rodikliai:

Prisitaikant prie pandemijos iššūkių tradicinės ir inovatyvios veiklos organizuojamos pagal
situacijos sąlygas ir rekomendacijas – parengiama po 1 virtualią / nuotolinę priemonę ŠRSKC ir
filialuose  (apie  20);  išlaikomas  sekėjų  skaičius;  atnaujinamas  ŠRSKC  interneto  puslapis;
parengiamos kultūrinės veiklos priemonės ir (ar) edukacijos su virtualios realybės akiniais.

ŠRSKC  aptarnaujamoje  teritorijoje  eksponuojamos  ir  skaitmeninamos  ŠRSKC
priklausančios ekspozicijos – parengiamas planas 2022 m., eksponuojamos Pasaulio kalendorių,
A. Tyčinos, Literatūros muziejaus, „Sandra ir Nyka“ ekspozicijų priemonės (3 eks.), virtualioje
erdvėje publikuojamos suskaitmenintos ekspozicijos (3 eks.).

Išlaikoma ir tęsiama mėgėjų meno kolektyvų veiklą – vykdomas sistemingas pagal sąlygas
ir galimybes kontaktinis ar nuotolinis darbas su mėgėjų meno kolektyvų nariais; pagal sąlygas ir
galimybes vykdoma kultūrinė veikla (įgyvendinama 85% planuotų ir 30% neplanuotų kultūrinės
veiklos plano veiklų ir priemonių).

Rengiamos,  teikiamos  patvirtinimui  ir  įgyvendinamos  edukacijos  –  kultūros  paso
programos,  vasaros  užimtumo  edukacijos,  įtraukios  kolektyvų  narių  /  partnerių  /  kultūros
darbuotojų  vedamos  kontaktinės  ir  nuotolinės  edukacijos;  diegiamos  ir  siūlomos  integruotų
edukacijų ir kompleksinių kultūrinių veiklų priemonės.

Įgyvendinama  projektinė  veikla  –  rengiami,  teikiami  finansavimui  ir  įgyvendinami
projektai (5 vnt.), prisidedama partnerystės ir (ar) bendradarbiavimo sutarčių pagrindais prie kitų
institucijų  projektų  įgyvendinimo  (15  vnt.),  partnerystės  ir  bendradarbiavimo  principais
įgyvendinamos  religinio  ir  kultūrinio  turizmo  priemonės  (Šv.  Jokūbo,  Jurgio  Ambraziejaus
Pabrėžos keliai, Bažnyčių naktys 4 savivaldybėse, Šiaulių rajono turizmo plėtros strategija 2022–
2028 m. pagal ŠRSKC funkcijas, dalyvavimas „Knygų mugės“ Koncertų salės Šiaulių apskrities
stende ir koncertinėje programoje su projekto „Nieks nematė“ pristatymu).

Keliama darbuotojų kvalifikacija  – studentams sudaromos sąlygos atlikti  praktikas,  visi
ŠRSKC darbuotojai bent kartą metuose dalyvauja bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymuose,
administracijos,  kultūros  ir  meno,  kvalifikuoti  darbuotojai  bent  kartą  dalyvauja  profesinių
kompetencijų ugdymo mokymuose.

Organizuojamas  neformalusis  suaugusiųjų  švietimas  –  įgyvendinamos  Šiaulių  rajono
neformalaus  suaugusiųjų  švietimo  programos  priemonės,  organizuojamos  kultūrinės  veiklos  ir
priemonės  žmonėms virš  65 m.  (50 vnt.),  įtraukiami  suaugusieji  į  mėgėjų  meno kolektyvus  /
edukacijas / kt. veiklas (70 kolektyvų; 700 narių).

2022 metų tikslai, uždaviniai, numatomos veiklos ir priemonės bei siektini jų 
vertinimo rodikliai atitinka Šiaulių rajono savivaldybės SVP:

Tikslo Tikslas Vertinimo kriterijaus Matavimo Vertinimo
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kodas pavadinimas vnt. kriterijaus
rezultatas

01
Aukštos ugdymo ir
švietimo paslaugų

kokybės bei jų
prieinamumo kiekvienam
gyventojui užtikrinimas

Vaikų, pasinaudojusių
Kultūros centro  teikiamomis

neformaliojo ugdymo
paslaugomis, skaičius

asmenys 585

Suaugusiųjų, pasinaudojusių
Kultūros centro teikiamomis

neformaliojo ugdymo
paslaugomis, skaičius

asmenys 710

02 Pilietiškos ir kūrybingos
visuomenės ugdymas

Meno mėgėjų kolektyvų
dalyvių skaičius, tenkantis

1000 gyventojų

asmenys 38

04 Efektyvaus, gyventojų
poreikius atitinkančio

viešojo valdymo
užtikrinimas

Išlaidų, skirtų Kultūros centro
darbuotojų kompetencijų
tobulinimui, internetinių

puslapių, informacinių sistemų
atnaujinimui ir plėtrai, dalis

proc. 0,01

____________________________
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Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro
2021 metų veiklos ataskaitos
1 priedas

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER
ATASKAITINIUS METUS 2021 m.

Eil.
Nr. Pareigų

(pareigybės)
pavadinimas

Bazinis
atlygini-

mas 

Priemoko
s

Priedai Premijos Kitos
išmo-
kos**

Iš viso, 
Eur, ct

1 2 3 4 5 6 = 1 + 2 + 3
+ 4 + 5

1. Direktorius 25208,28 2054,97 3383,8 30647,05
2. Direktoriaus

pavaduotojas
18809,48 380,10 1520,43 798,17 21508,18

Kitos išmokos- kintamoji dalis.

* Neatskaičius mokesčių.
**  Jei  buvo  išmokėtos  kitos  išmokos,  tuomet  po  lentele  paaiškinama,  kokio  pobūdžio  (už  ką)
išmokos buvo išmokėtos.
Savivaldybės  valdomos  bendrovės  apie  finansus  duomenis  teikia  atsižvelgdamos  į  teisės  aktus,
reglamentuojančius privataus sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

______________
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Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro
2021 metų veiklos ataskaitos
4 priedas

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ LIKUČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr. Pareigybė Kasmetinių atostogų likutis darbo
dienomis 

(2021-12-31)
1.

Direktorius 40
2.

Direktoriaus pavaduotojas 28
3.

Budintis 4
4.

Meno vadovas 12
5.

Organizatorius 8
6.

Meno vadovas 22
7.

Kultūros renginių organizatorius 15
8.

Kultūros renginių organizatorius 28
9.

Valytojas 28
10. Meno vadovas

21
11. Meno vadovas

22
12. Meno vadovas

36
13. Meno vadovas

17
14.

Valytojas 3
15.

Kultūros renginių organizatorius 3
16.

Darbininkas 12
17.

Muzikantas 17
18.

Kultūros renginių organizatorius 24
19.

Meno vadovas 28,5
20.

Muzikantas 57
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21.
Valytojas 71

22.
Darbininkas 23

23.
Meno vadovas 7

24.
Režisierius 46

25.
Meno vadovas 30

26.
Valytojas 26,5

27.
Muzikantas 15

28.
Valytojas 4

29.
Vyresn. buhalteris 4

30.
Budintis 11

31.
Kultūros renginių organizatorius 13,5

32.
Meno vadovas 14,5

33.
Meno vadovas 15

34.
Valytojas 7

35.
Valytojas 13

36.
Meno vadovas 19

37.
Meno vadovas 11

38. Kultūros renginių organizatorius
17

39. Kultūros renginių organizatorius
17

40.
Meno vadovas 29,5

41.
Meno vadovas 31

42. Kultūros renginių organizatorius
7

43. Kultūros renginių organizatorius
25

44.
Budintis 20

45. Atsakingasis budėtojas 15
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46.
Meno vadovas 15

47. Meno vadovas
6

48. Meno vadovas
32

49.
Valytojas 21

50.
Rūbininkas 21

51. Meno vadovas
3

52. Meno vadovas
3

53.
Vyresn. buhalteris 70

54. Meno vadovas
18

55. Meno vadovas
4

56.
Kultūros renginių organizatorius 9

57. Meno vadovas
17

58. Meno vadovas
5

59.
IT specialistas 37

60.
Chormeisteris 14

61.
Kultūros renginių organizatorius 21

62. Meno vadovas
18

63. Meno vadovas
18

64.
Valytojas 8

65.
Akompanuotojas 14

66.
Įgarsintojas 29

67.
Valytojas 2

68. Meno vadovas
32

69. Meno vadovas
2
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70.
Valytojas 8

71.
Meno vadovas 12

72.
Valytojas 31

73.
Valytojas 31

74.
Valytojas 18

75.
Meno vadovas 7

76.
Valytojas 16

77.
Kontrolierius 16

78.
Meno vadovas 12

79.
Specialistas informacijai 31

80.
Ūkvedys 11

81.
Meno vadovas 24

82.
Kultūros renginių organizatorius 23

83.
Valytojas  18

84.
Vairuotojas 31

85.
Valytojas 5

86.
Valytojas 17

87.
Bilietų platintojas 44

88.
Akompanuotojas 46

89.
Meno vadovas 7

90.
Prižiūrėtojas 14

91. Meno vadovas
20

92. Meno vadovas
27

93. Meno vadovas
27

94. Specialistas personalui ir raštvedybai 15
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95. Meno vadovas
5

96. Meno vadovas
15

97.
Vyr. buhalteris 61

98.
Energetikas 9

99.
Meno vadovas 21

100.
Muzikantas 39

101.
Akompanuotojas 7

102.
Muzikantas 20

103. Meno vadovas
17

104. Meno vadovas
25

__________________
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