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RADVILIŠKIO MIESTO
KULTŪROS CENTRO 2016 M. VEIKLOS PROGRAMA
1. BENDROJI DALIS
Radviliškio miesto kultūros centras – tai daugiafunkcinis kultūros centras, kurio
tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę,
visuomenės narių kūrybinius sugebėjimus, kurti naujas tradicijas, organizuoti Radviliškio rajono
visų amžiaus grupių gyventojų poilsį, laisvalaikį, užimtumą, lavinti jų meninį skonį supažindinant
juos su aukšto lygio profesionaliu menu.
Pagrindiniai uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės interesus tenkinančius kultūrinius
produktus, kurti naujus laikmečio ir bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti
edukacinę veiklą, aktyvinti etnokultūrinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių
veiklų atsiradimą.
Pagrindiniai veiklos principai – darbo efektyvumas ir kokybė, profesionalumas,
teikiamų kultūrinių paslaugų vertingumas, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius
atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajonui šventėse, festivaliuose,
konkursuose.
Kultūros centras yra viena iš rajono kultūrą reprezentuojančių įstaigų. Čia yra
apmąstomi ir įgyvendinami svarbiausieji renginiai, šventės, atspindinčios bendruomenės poreikius,
paminimos Valstybės šventės, kalendorinės bei įžymios mūsų šalies datos, vyksta mėgėjų ir
profesionalaus meno kolektyvų bei atlikėjų koncertai, spektakliai ir kt. renginiai.
Radviliškio miesto kultūros centras siekia bendradarbiauti su įvairiomis
organizacijomis, nuolat palaiko ryšį su seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, vietos katalikų
religine bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Radviliškio miesto kultūros centro veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto,
pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-191
„Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino etatų skaičiaus
patvirtinimo“ Radviliškio miesto kultūros centrui nustatytas etatų skaičius – 30, dirba 34
darbuotojai, iš jų 22 kultūros ir meno darbuotojai.
2. RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PROGRAMOS
STRATEGIJA
Vizija
Radviliškio miesto kultūros centras – moderni, tautines ir vietos tradicijas puoselėjanti
ir naujas kurianti, profesionalaus meno sklaidą, laisvalaikį ir pramogas organizuojanti,
bendruomenės kultūrinius poreikius tenkinanti meninio ugdymo įstaiga.
Misija
Telkti gyventojus mėgėjų meno kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką,
įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių. Turtinti rajono
kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. Tęsti tradicinėmis tapusias šventes,
festivalius, ieškoti ir diegti naujų formų renginius, bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir

organizacijomis, dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos programose, renovuoti ir
aprūpinti reikiama modernia technika Radviliškio miesto kultūros centrą.
2.1. Pagrindinės Radviliškio miesto kultūros centro veiklos kryptys:
2.1.1. Mėgėjų menas. Mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų koncertinės veiklos
organizavimas.
Tikslai:
1. Sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje veikloje.
2. Saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, prisidėti prie Lietuvos dainų švenčių tradicijos tąsos.
3. Ugdyti tautinę savimonę.
4. Skatinti meninių žanrų įvairovę, mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir sklaidą, plėtoti
bendradarbiavimą su kitais miesto ir rajono mėgėjų meno kolektyvais.
5. Burti modernius jaunimo meno kolektyvus.
6. Aktyviai dalyvauti miesto rajono ir respublikos kultūriniame gyvenime.
7. Deramai reprezentuoti rajono kultūrą respublikoje ir užsienyje bei sudaryti galimybę rajono
žiūrovui susipažinti su užsienio šalių tiek mėgėjų, tiek profesionaliu menu.
8. Skatinti kūrybinius mainus.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvų repeticijoms.
2. Ieškoti sąlygų ir galimybių naujų mėgėjų meno kolektyvų, ypač jaunimo ir propaguojančių
etnokultūrą, kūrimuisi, įtraukiant kuo daugiau įvairių socialinių sluoksnių žmonių į kultūrinį
gyvenimą.
3. Plėtoti jau esančių mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir taip puoselėti vietos bendruomenės
kultūrinį aktyvumą.
4. Remti vaikų bei jaunimo dalyvavimą mėgėjų meninėje kūrybinėje veikloje.
5. Rengti valstybinių ir atmintinų dienų paminėjimus.
6. Rengti tarptautinius festivalius, respublikines, rajonines, miesto šventes.
7. Vykdyti tarpkultūrinius mainus, ieškoti naujų renginių pravedimo formų.
8. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams ruoštis ir dalyvauti tarptautiniuose,
respublikiniuose, regioniniuose, rajoniniuose festivaliuose, konkursuose, šventėse.
9. Kaupti ir skleisti informaciją apie mėgėjų meno kolektyvus ir jų kultūrinę veiklą.
10. Rengti laisvųjų menininkų, tautodailininkų, fotomenininkų parodas.
11. Plėtoti edukaciją, buriant bendruomenės narius į klubus, studijas, būrelius ir kt. veiklas.
2.1.2. Profesionalusis menas. Profesionalių kolektyvų koncertinės veiklos rajone
organizavimas.
Tikslas
Sudaryti bendruomenės nariams galimybę susipažinti ir pamėgti profesionalųjį meną.
Uždaviniai:
1. Rengti tarptautines ir respublikines šventes, įraukiant profesionalių kolektyvų meno programas.
2. Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai, pristatant garsiausių šalies kūrėjų darbus, ugdant
vietos bendruomenės kultūrinį išprusimą.
3. Palaikyti ir stiprinti ryšius su profesionaliais menininkais, rengiant jų parodas kultūros centro
parodinėse erdvėse.
2.1.3. Laisvalaikio kultūra. Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas
Tikslai:
1. Organizuoti Radviliškio rajono visų amžiaus grupių gyventojų poilsį, laisvalaikį.
2. Rengti meninius projektus, skatinančius ugdyti visų amžiaus grupių kolektyvų meninę veiklą.
3. Pradėti burti savanorių tinklą

1.
2.
3.
4.
5.

Uždaviniai:
Organizuoti parodas.
Į veiklos organizavimą įtraukti savanorių iniciatyvas.
Ieškoti naujų ir originalių išraiškos formų organizuojant renginius.
Bendradarbiauti su miesto ir rajono įstaigomis, propaguojančiomis kultūrinę veiklą.
Kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas.

2.1.4. Liaudies kūryba. Etninės kultūros tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo užtikrinimas.
Tikslai:
1. Užtikrinti kultūros politikos teikiamą prioritetą etninės kultūros plėtrai.
2. Skatinti kultūros darbuotojų suinteresuotumą etninės kultūros paveldu, išsaugojimu ir
perdavimu.
3. Skatinti folkloro ansamblio aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje.
4. Skatinti naujų folkloro ansamblių, studijų, ypač vaikų ir jaunimo, kūrimąsi.
5. Plėtoti edukacinę veiklą etnokultūros srityje.
Uždaviniai:
1. Dalyvauti programose, padedančiose aprūpinti folkloro kolektyvus regiono autentiškumą
atitinkančiais kostiumais, muzikos instrumentais.
2. Remti folkloro medžiagos rinkimą ir įamžinti ją.
3. Skatinti įvairaus amžiaus žmonių dalyvavimą folkloro kolektyvuose.
4. Organizuoti kalendorinių švenčių paminėjimą.
5. Organizuoti folkloro festivalius bei šventes.
2.1.5. Kino menas.
Radviliškio miesto kultūros centro patalpose rengti įvairaus žanro ir formato kino filmų
demonstravimą, kino meno renginius: susitikimus su kino kūrėjais, aktoriais, kritikais.
Tikslas
Inicijuoti profesionalaus ir mėgėjų kino meno sklaidą.
Uždaviniai:
Organizuoti profesionalaus ir mėgėjų kino meno renginius.
Rengti projektus – programas, susitikimus su kino kūrėjais, aktoriais.
2.1.6. Specialistų kūrybinių iniciatyvų rėmimas.
Tikslai:
1. Telkti ir išlaikyti profesionalią kultūros ir meno specialistų grupę, svarbiausių meno žanrų
vadovus, kurių dėka vykdomos ilgalaikės, tęstinės, edukacinės, sociokultūrinės, meninės ir kitos
programos.
2. Formuoti aktyvių ir kūrybingų meno kolektyvų vadovų grupę.
3. Nuolat kelti esamų darbuotojų kvalifikaciją.
Uždaviniai:
1. Sudaryti galimybes įstaigos darbuotojams tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją, pagal galimybes
dalyvauti atestacijose, įvairiuose seminaruose ir stažuotėse.
2. Ieškoti gabių, iniciatyvių, vadovų naujai buriamiems mėgėjų meno kolektyvams, būreliams,
studijoms.
3. Vykdyti pasikeitimą gerąja patirtimi, rengiant išvykas į Lietuvos Respublikos bei užsienio
kultūros centrus.
4. Peržiūrėti ir tobulinti darbuotojų pareiginius nuostatus.

3. RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO VYKDOMOS PROGRAMOS IR
PROJEKTAI
Radviliškio miesto kultūros centro darbuotojai, vykdydami programas ir projektus,
didelį dėmesį skiria Radviliškio miesto ir rajono bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimui,
etninės kultūros puoselėjimui, tradicijų, papročių įtvirtinimui, turiningam gyventojų laisvalaikio
užimtumo organizavimui, pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos
skatinimui, profesionalaus meno sklaidai.
2016-iems metams Lietuvos kultūros tarybai pateiktos paraiškos siekiant gauti lėšų
tiek tęstinių, tiek naujų projektų – klasikinės muzikos sklaidos ciklas Vargonų muzikos festivalis
„M. K.Čiurlionio įkvėpti vakarai“, Kojinių mezgimo čempionatas „Etniniai sąskambiai“, Amatų
dirbtuvės „Etnokultūrinis dialogas“, teatrinių renginių ciklas „Jaunieji auksiniai scenos kryžiai
Radviliškyje“, dailininkų pleneras „Tarptautinė M.K.Čiurlionio meditacija“, išvažiuojamieji kino
seansai „Kinas (at)gimsta“, medžio drožėjų ir kalvių pleneras „Daugiau nei amatas“ daliniam
finansavimui.
4. LĖŠOS
1. Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
2. Įvairių fondų, finansuojančių kultūros projektus, lėšos.
3. Rėmėjų lėšos.
4. Radviliškio rajono kultūros centro specialiųjų programų lėšos.
5. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS, LAUKIAMI REZULTATAI
Organizacinės priemonės veiklos programos vykdymui:
1. Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.
2. Sekti naują informaciją apie Lietuvos ir užsienio programas, skirtas kultūrinės veiklos finansavimui.
3. Skelbti informaciją apie veiklą Radviliškio miesto kultūros centro svetainėje www.radviliskiokc.lt ir
rajono savivaldybės svetainėje www.radviliskis.lt, bendradarbiauti su dienraščiu „Šiaulių kraštas“,
savaitraščiais „Radviliškio naujienos“ ir „Radviliškio kraštas“.
4. Ruošti informacinius pranešimus spaudai apie organizuojamus projektus.
5. Užtikrinti Radviliškio miesto kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų tobulinimosi programos
vykdymą.
6. Užtikrinti etninės kultūros, jaunimo kultūrinės veiklos ir profesionalaus meno sklaidos programos
įgyvendinimą.
Laukiami rezultatai:
1. Radviliškio krašto gyventojų įtraukimas į renginių organizavimą sudarys sąlygas
bendruomenės nariams pasijusti aktyviais kultūrinio proceso dalyviais.
2. Geros kokybės renginiai sulauks didesnio žiniasklaidos dėmesio, bendruomenės atsiliepimai
apie veiklą darys įtaką teigiamam miesto įvaizdžio formavimui.
3. Originalios formos renginiai pritrauks daugiau turistų, miesto ir rajono svečių.
4. Kruopščiai parengta profesionalaus meno sklaidos programa ir tinkamai parinkti atlikėjai leis
gyventojams pamatyti aukštos kokybės renginius ir paskatins juos labiau domėtis profesionaliuoju
menu bei ugdyti meninį skonį.
5. Gerai organizuota mėgėjų meno kolektyvų veikla padės formuotis aktyvios bendruomenės
branduoliui.

6. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 2016 m.
6.1. ADMINISTRACINĖ VEIKLA

Eil. nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Data
Organizuoti
Kultūros
centro
darbuotojų I–IV ketvirtis
susirinkimus, aktualių, einamųjų klausimų bei
kultūros centro strateginių uždavinių sprendimui.

Atsakingas
E.Leonavičius

Rengti Kultūros centro specialistų pasitarimus
Rengti aptarnaujančiojo personalo pasitarimus.

E.Leonavičius
D. Gulbinienė

1.
2.
2.
4.
5.
7.

8.
9.
10.

11.

Kartą per sav.
Kartą
per
mėn.
Organizuoti specialistų kvalifikacijos kėlimą Pagal
rengiamuose kursuose ir seminaruose.
iškvietimus
Nuolat informuoti apie programas ir fondus, Visus metus
teikiančius
finansinę
paramą
kultūros
projektams.
Skleisti informaciją, gautą iš LR Kultūros Visus metus
ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro.
Skleisti informaciją iš kursų, seminarų.
Visus metus

4.
5.
7.

8.

V.Norkevičienė

E. Leonavičius
Darbuotojai, grįžę iš
kursų, seminarų
Skleisti informaciją apie Kultūros centro veiklą Visus metus
S.Stankus,
internetinėse svetainėse, spaudoje ir kitose
V.Norkevičienė,
visuomenės informavimo priemonėse.
E.Leonavičius
Aktyviai dalyvauti LLKC asociacijos veikloje.
Nuolat
A. E.Leonavičius

6.2. ŪKINĖ VEIKLA
Eil. nr. Veiklos pavadinimas
Data
1.
Pagal galimybes stiprinti ir atnaujinti Kultūros Visus metus
centro materialinę-techninę bazę.
2.
Pagal galimybes tęsti Kultūros centro renovaciją. Visus metus
3.

E.Leonavičius

Atsakingas
E.Leonavičius,
D.Gulbinienė
E.Leonavičius
D. Gulbinienė
Organizuoti efektyvų transporto panaudojimą.
Visus metus
L.Senulienė
D. Gulbinienė
Pagal galimybes atnaujinti Kultūros centro I–IV ketv.
D.Gulbinienė,
šviesos bei garso įrangą.
L.Senulienė
Atlikti Kultūros centro priešgaisrinių gesintuvų Iki gegužės D. Gulbinienė
patikrą, jos tinkamą naudojimą
mėn.
Kontroliuoti asmenų, atsakingų už darbo saugą, Nuolat
D.Gulbinienė
priešgaisrinę priežiūrą ir elektros ūkį, mokymą ir
atestavimą.
Sukurti, pagaminti naujų bei atnaujinti senąsias Visus metus
D. Gulbinienė
renginių ir spektaklių dekoracijas.
I. Vosyliūtė

6.3. KULTŪRINĖ VEIKLA

Eil. nr.
1.

2.

Veiklos pavadinimas
Data
Sudaryti tinkamas darbo sąlygas meno kolektyvų Visus metus
kūrybinei veiklai, skatinti kolektyvų dalyvavimą
įvairiuose
regioniniuose,
respublikiniuose,
tarptautiniuose renginiuose.
Organizuoti tradicinius renginius, šventes, Visus metus
festivalius, atsižvelgiant į bendruomenės
poreikius, inicijuoti naujų projektų kūrimą.

3.

Plėtoti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą Visus metus
rajone.

4.
5.

Koordinuoti meno kolektyvų darbą.
Visus metus
Skatinti naujų, modernių meno kolektyvų, Nuolat
būrelių, studijų atsiradimą ir veiklą

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Skatinti naujų koncertinių programų rengimą, Visus metus
kolektyvų meistriškumo augimą, kūrybinius
mainus.
Tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius Visus metus
poreikius, sudaryti sąlygas bendruomenės narių
kūrybinei saviraiškai.
Organizuoti tradicinius, Radviliškio miestą ir Visus metus
rajoną reprezentuojančius, renginius

Rengti įvairių meno žanrų rajonines apžiūras,
dalyvauti
respublikinėse
apžiūrose
ir
konkursuose
Rengti parodas, organizuoti susitikimus su
dailininkais, fotomenininkais, tautodailininkais,
kūrėjais.
Aktyviai dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime,
plėtoti įvairiapusius ryšius su Lietuvos bei kitų
šalių kultūros įstaigomis, meno kolektyvais,
atlikėjais, dalintis profesine patirtimi.
Rengti ir dalyvauti įgyvendinant bendrus
projektus su kitomis rajono kultūros įstaigomis,
visuomeninėmis organizacijomis.
Tęsti pradėtus, kurti naujus edukacinius
projektus, koordinuoti jų veiklą.

Pagal grafiką

Visus metus

Atsakingas
E. Leonavičius,
kolektyvų vadovai
E. Leonavičius,
V. Norkevičienė,
kolektyvų vadovai
S.Stankus
E. Leonavičius,
kolektyvų vadovai
E. Leonavičius
E. Leonavičius
E. Leonavičius,
kolektyvų vadovai
E. Leonavičius,
kolektyvų vadovai
E. Leonavičius,
V.Norkevičienė,
S. Stankus, kolektyvų
vadovai
E.Leonavičius,
kolektyvų vadovai
K. Dumčiutė

Visus metus A.
E. Leonavičius,
V.Norkevičienė,
kolektyvų vadovai
Visus metus
E. Leonavičius,
V.Norkevičienė
Visus metus

Bendradarbiauti
su
rajono
laikraščiais, Visus metus
anonsuoti, propaguoti, aptarti įvyksiančius ir
įvykusius renginius, kultūrinius projektus,
skleisti kitą aktualią kultūrinę informaciją.

E. Leonavičius,
V.Norkevičienė,
D. Sirutienė
S. Stankus,
V.Norkevičienė

7. PAGRINDINIAI KULTŪROS CENTRO 2016 METŲ RENGINIAI
Data
Sausio 6 d.
Sausio 12/13 d.

Renginys
Trys karaliai. Eglutės girliandų užgesinimo šventė
Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Atsakingas
E. Leonavičius

Sausio 23 d.

Rajoninis jaunimo konkursas „Radviliškio balsas“

G. Kestenis

Vasario 7 d.

Užgavėnių šventė Kleboniškių kaime

E. Leonavičius,
E. Verpetinskas,
D. Stakvilevičius,
D.Gulbinienė

E. Leonavičius

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas.
E.Leonavičius,
Radviliškio miesto kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvų vadovai
kolektyvų koncertas
K.Dumčiutė,
Vasario 16/Kovo Radviliškio rajono tautodailės paroda
V.Norkevičienė
11 d.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos E. Leonavičius,
Kovo 11 d.
minėjimas
S.Stankus
Pasaulinė poezijos diena. Akcija-renginys.
Kovo 21 d.
E. Leonavičius,
D.Sirutienė
Vasario 16 d.

Kovo 27 d.

Tarptautinė teatro diena. Renginys

Balandžio 2 d.
Balandžio 16 d.

Vaikų velykėlės. Spektaklis „Lapė Velykų vagis“
Kapelų šventė „Žemėj Lietuvos“

Gegužės 3 d.

Motinos diena. Šventė mamytėms. Koncertas

E. Leonavičius,
R.Atkočiūnienė
D.Sirutienė
J.Stakvilevičienė
D. Sirutienė

Gegužės 6/7 d.
Gegužės 14 d.
Gegužės 21 d.
Birželio 1 d.
Birželio 14 d.
Liepos 6 d.
Liepos 16 d.
Rugpjūčio 23 d.

Tarptautinis festivalis-šventė „Europos laivas
plaukia“
Chorų festivalis-konkursas, skirtas partizanų
pagerbimui
Tarptautinis linijinių šokių festivalis „Pas
neužmirštuolę“
Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šeimų šventė.
Gedulo ir Vilties dienos minėjimas prie Trijų kryžių
memorialo
Valstybės dienos minėjimas. Himno giedojimas.
Škaplierna (Škaplierinė). Folkloro šventė.
Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena

E. Verpetinskas
R.Gasiūnienė
E. Verpetinskas
D.Sirutienė,
R.Atkočiūnienė
E. Leonavičius,
I. Vosyliūtė
E.Leonavičius
D.Stakvilevičius
E. Leonavičius

S.Stankus
D.Sirutienė
E.Leonavičius

Rugpjūčio 31 d.

Atsisveikinimo su vasara šventė

Rugsėjo 22 d.

Baltų vienybės diena

Lapkričio 19 d.

Tarptautinis garbaus amžiaus liaudiškų šokių
festivalis „Ir ne tik iš Lietuvos“

V.Gilienė

Gruodžio 4-22 d.

Kalėdiniai rankdarbių vakarai šeimoms Kalėdų parke

V.Norkevičienė

Gruodžio 11 d.

Eglučių kalno atidarymo šventė

E.Leonavičius
V.Norkevičienė

Gruodžio 12 d.

Adventinis chorinės muzikos festivalis

K. Pakštas

Gruodžio 23 d.

Kultūros centro meno kolektyvų Kalėdų koncertas

E.Leonavičius

Sausis – gruodis

Parodų eksponavimas ir atidarymo renginiai

Gegužės 21 d.

Projektas.
Kojinių mezgimo čempionatas „Etniniai sąskambiai“
Projektas
Vargonų muzikos festivalis „M.K.Čiurlionio įkvėpti
vakarai“
Projektas
Jaunieji auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje
Projektas
Medžio drožėjų ir kalvių pleneras „Daugiau nei
amatas“

V. Norkevičienė

Projektas
Amatų dirbtuvės „Etnokultūriniai dialogas“

V. Norkevičienė

Gegužės 25-26 d.
Gegužė-Spalis
Rugpjūčio 8-16
d.
Rugsėjis Lapkritis

Režisierius-vyr. meno vadovas,
pavaduojantis direktorių

K. Dumčiūtė

V. Norkevičienė
V. Norkevičienė
V. Norkevičienė

Edmundas Leonavičius

