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         PATVIRTINTA 

        Biržų kultūros centro direktoriaus 

        2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. B-3 

             

BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO  

2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

Biržų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, įvairios globalios tendencijos neišvengiamai daro 

įtaką ekonominei, socialinei ir kultūrinei aplinkai: atsivėrusios valstybių sienos, informacijos gausa 

suteikia galimybę plėtoti kultūrinius ir kūrybinius mainus, tačiau dar akivaizdžiau pabrėžia 

valstybės atsakomybę už Lietuvos kultūros gyvybingumą, savitumą ir konkurencingumą. 

Šiandien, kai ypač spartūs pokyčiai visose srityse – tiek politikoje, tiek ekonomikoje, tiek 

socialiniame gyvenime, kultūra išlieka kiekvienos visuomenės gyvybingumo šaltiniu. Jos tikslas - 

ugdyti poreikį kultūrai, sugebėjimą ją vertinti bei stiprinti kūrybines tautos galias, įgyvendinant 

Lietuvos kultūros politikos nuostatas, įstatymus, reglamentuojančius kultūrinę veiklą, bei kultūros 

srities programas. Būtina tobulinti kultūros prieinamumą visuomenei, užtikrinti sąlygas tradicijų 

puoselėjimui bei paveldo apsaugai, skatinti profesionalų ir mėgėjų meną rajono periferijoje, 

sudaryti sąlygas informacinės visuomenės plėtrai, intensyvinti kultūros mainus.  

Biržų kultūros centras yra Biržų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikomas iš 

savivaldybės biudžeto asignavimų. Biržų kultūros centro teisinę bazę, funkcijas ir veiklą 

reglamentuoja šie teisės aktai: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinis 

kodeksas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų ir Biudžetinių įstaigų įstatymai, Darbo kodeksas 

bei kiti įstatymai ir teisės aktai. Veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 

įsakymai ir Lietuvos Nacionalinio kultūros centro rekomendacijos. Atsižvelgiant į Biržų  kultūros 

centro steigėją – Biržų rajono savivaldybę, kultūros centro veikloje labai svarbūs visi priimami 

politiniai ir teisiniai sprendimai. 

Lietuvoje nėra patvirtintos kultūros centrų vystymo strategijos, vieningų standartų ar 

kriterijų kultūros centrų patalpoms, todėl Biržų kultūros centro asignavimai priklauso nuo vietos 

savivaldos prioritetų ir finansinių galimybių. 

Biržų kultūros centro 2021–2023 metų strateginis veiklos planas parengtas remiantis Biržų 

rajono plėtros iki 2023 metų strateginiu planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. kovo 2 d. sprendimu Nr. T-14. 

Strateginio veiklos plano pirmoje dalyje išdėstoma bendra, apimanti visus Kultūros centro 

skyrius, plėtros strategija, apibrėžiamas strateginis tikslas, vizija, misija, atsižvelgiant į Kultūros 

centro praėjusių metų veiklos rezultatus. 

Strateginio veiklos plano antrojoje dalyje iškeliami veiklos prioritetai, nurodomi tikslai ir 

uždaviniai bei išdėstomos priemonės, kurias reikėtų įgyvendinti siekiant nurodytų uždavinių. 

Kultūros centro strateginis planas padės sukurti palankias galimybes kelti Biržų rajono bendrosios 

kultūros lygį, ugdyti sąmoningą ir atsakingą kultūros vartotoją bei maksimaliai naudotis kultūros ir 

meno vertybėmis. 
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II. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Ekonominiai veiksniai 

 

              Kultūros centro išteklių valdymo priemonė yra planavimo, programų ir biudžeto sudarymo 

ir įgyvendinimo sistema, veikianti sąnaudų efektyvumo principu ir padedanti turimais ištekliais 

pasiekti laukiamų rezultatų. 

              Kultūros centras finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo 

patvirtintas sąmatas. Kultūros centro lėšas sudaro: Savivaldybės biudžeto lėšos, lėšos, skirtos vykdyti 

tikslinėms programoms, lėšos, gaunamos už teikiamas mokamas paslaugas ir nuomą, fizinių ir 

juridinių asmenų parama.  

              Kultūros centro ir jo skyrių darbuotojai rengė projektus papildomoms lėšoms gauti iš įvairių 

fondų. Gautos lėšos buvo naudojamos pagal patvirtintą sąmatą.  

 

Finansavimo šaltiniai (Eur) 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 570690 619504 670227 

Valstybės biudžeto lėšos 5000 13470 8000 

Pajamų, skirtų programoms finansuoti, lėšos 24504 27397 13934 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2 proc. GPM) 9900 12570 6100 

  

 Skiriamų lėšų dydis tiesiogiai įtakoja pagrindinių Kultūros centro funkcijų atlikimo 

galimybes ir kokybę. 
 

Finansiniai ištekliai 

 

 Kultūros centro veikla organizuojama vadovaujantis trejų metų laikotarpiui rengiamu 

strateginiu veiklos planu, patvirtintu teisės aktų nustatyta tvarka, metine veiklos programa. 

   Kultūros centras yra biudžetinė įstaiga, kurios finansinius išteklius sudaro Biržų rajono 

savivaldybės biudžeto asignavimai, įstaigos gautos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas 

programoms finansuoti, projektinės lėšos, paramos lėšos.  

   Savivaldybės biudžeto lėšos yra pagrindinis šaltinis Kultūros centrui ir jo skyriams išlaikyti. 

Papildomų lėšų kultūros centras  gauna teikdamas mokamas paslaugas ir rengdamas projektus. Kiti 

finansavimo šaltiniai: rėmėjų parama, fondai. Kiekvienais metais kultūros centro darbuotojai teikia 

projektus Lietuvos kultūros tarybai ir gauna dalinį finansavimą. 
  

Bendras lėšų  poreikis  

 

Eil. 

Nr. 
Asignavimai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

  Finansavimo šaltiniai iš viso: 667020 788100 804800 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos: 641700 771100 787000 

 iš jų: darbo užmokestis 563400 645000 658000 

 iš jų: kultūrinių poreikių tenkinimas 35000 51000 51000 

2. 
Valstybės biudžeto lėšos kultūros ir meno 

darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 

10320   

3. 
Įstaigos pajamos, skirtos programoms 

finansuoti 

15000 17000 17000 
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III. KULTŪROS CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA 

Strateginis tikslas 

Plėsti teikiamų paslaugų įvairovę, siekti kultūrinių paslaugų kokybės gerinimo, tobulinant 

Biržų miesto ir rajono kultūros įstaigų materialinę bazę. Savo veikla tenkinti rajono gyventojų 

kultūrinius poreikius, užtikrinti sąlygas kūrybinei laisvei, suteikti galimybę kiekvienam gyventojui 

pagal poreikius, sugebėjimus ir norus dalyvauti kultūrinėje veikloje ir kūrybiniame procese, 

propaguoti profesionalų meną, rengti regiono kultūrinių programų projektus ir rūpintis jų 

įgyvendinimu, organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis mėgėjų meno kolektyvų 

parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, 

kalendorinių švenčių minėjimus, rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu, kurti ir 

įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas, teikti metodinę paramą Kultūros centro 

skyriams, bendradarbiauti su kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis. 

Korupcijos prevencija 

Korupcijos prevencijos programos Biržų kultūros centre tikslas - išaiškinti ir šalinti 

korupcijos Kultūros centre prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos bei jos 

darbuotojų veiklą. 

Programos uždavinys - galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas. 

Įgyvendinant Korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos 

lėšos, skiriamos Kultūros centrui, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms 

Kultūros centro paslaugoms teikti, kultūros vartotojų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis 

įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos. 

Vizija 

Biržų kultūros centras - tai visiems rajono gyventojams atviras kultūros židinys, vykdantis 

veiklą Biržų mieste ir atokiausiuose rajono kampeliuose, patrauklus visuomenei ir kultūros vartotojui, 

atviras bendruomenės meninei ir kultūrinei saviraiškai, Biržų krašto kultūrinio identiteto savimonės 

saugotojas ir puoselėtojas. 

Misija 

Ugdyti kultūriškai sąmoningą, atsakingą, gebantį naudotis kultūros vertybėmis kultūros 

vartotoją, kūrėją ir puoselėtoją, tenkinti profesionalaus meno vartojimo poreikį, saugoti tautos ir 

krašto tradicijas bei paveldą. Savo veikla puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines 

programas, plėtoti edukacinę veiklą, įgyvendinti sociokultūrinius, pramoginius ir kt. projektus, 

organizuoti profesionalaus meno sklaidą, ugdant ir tenkinant vietos gyventojų kultūrinius poreikius. 

IV.  KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

Bendradarbiaujant su Lietuvos Nacionaliniu kultūros centru, Kultūros centrų asociacija, 

Respublikos kultūros centrų meno bei administracijos žmonėmis, Biržų kultūros centro darbuotojai 

kiekvienais metais, pagal galimybę, kelia savo kvalifikaciją. Įgyja ar neįgyja tai patvirtinančius 

pažymėjimus. Dėl finansinių galimybių stokos, meno žanrų įvairovės darosi vis sudėtingiau 

organizuoti išvažiuojamuosius seminarus vietoje ir suteikti galimybę darbuotojams tobulinti įgūdžius. 

Darbuotojai dalyvauja bendruosiuose seminaruose, kurie atitinka kultūrinio darbo specifiką ir 

metodika. 
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V. BENDROJI IR ETNINĖ KULTŪRA 

Kultūros centro ir jo skyrių darbuotojai siekia kūrybiškai praturtinti visuomenės laisvalaikį, 

organizuoja renginius, kurie savo tematika ir turiniu aktualūs bendruomenei, vaikams ir jaunimui 

padeda suvokti savo krašto etninės kultūros ištakas, švenčių tradicijas ir papročius pritaiko 

šiuolaikinėje kultūrinėje veikloje, ugdo meninę saviraišką. 
 

Bendrosios ir etninės kultūros SSGG analizė 

Stipriosios pusės 

 Gera kultūros centro dislokacijos vieta. 

 Baigta kultūros centro renovacija. 

 Kultūros centre dirba kvalifikuoti darbuotojai. 

 Įrengta šiuolaikiška garso ir šviesos įranga. 

 Išplėtotas kultūros centro skyrių tinklas. 

 Kultūrinių renginių gausa ir kokybė. 

 Pasiektas aukštas meninis lygis rajoniniuose ir respublikiniuose, tarptautiniuose 

konkursuose. 

 Bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis ir kitomis institucijomis. 

 Naujų informacinių technologijų diegimas ( garso aparatūros skaitmeninės 

technologijos).  

 Tradicijų puoselėjimas. 

 Įvairi ir savita mėgėjų meno veikla. 
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Silpnosios pusės 

  Nepakankamas finansavimas neužtikrina tolygaus ir kokybiško kultūros paslaugų 

teikimo. 

 Instrumentų, koncertinės aprangos ir įrangos stoka. 

 Nepakankamai išplėtota kultūrinių mainų sistema. 

 Aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas. 

 Lyginant su kitomis sritimis, menki kultūros centro darbuotojų atlyginimai bei 

ribotos skatinimo galimybės, kurios  mažina darbuotojų motyvaciją . 

 Nepakankamas darbuotojų pasirengimas rengti projektus.  

 

Galimybės 

 Stiprinti kultūros specialistų prestižą, gerinti darbo sąlygas, skatinti jų veiklą ir 

kvalifikacijos tobulinimą. 

 Aktyviau dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, 

festivaliuose, šventėse, projektuose. 

 Aktyviau bendrauti su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių kultūros struktūromis. 

 Intensyviau bendradarbiauti su bendruomenėmis, dar labiau plėsti kultūrinę veiklą. 

 Efektyviau išnaudoti pasienio rajono istorinius objektus, kaip kultūrinio turizmo 

priemones. 

 Stiprinti žmogiškuosius išteklius, užtikrinančius mėgėjų meno veikos plėtrą (esant 

padoriems atlyginimams). 

 Didinti lėšų pritraukimą iš fondų ir privačių rėmėjų. 

  Efektyvinti kultūrinės veiklos informacijos sklaidą. 

 

Grėsmės 

 Ribotos kvalifikacijos kėlimo galimybės. 

 Maži  biudžeto asignavimai apsunkina kultūros programų  įgyvendinimą. 

 Sociokultūrinės aplinkos neigiamas poveikis kultūros vartotojų elgesiui. 

 Senstanti visuomenė, išvykstantis jaunimas, mažėjantis kultūrinis aktyvumas. 

 Esančios sąlygos, lemiančios kvalifikuotų specialistų stoką mažuose miestuose ir 

rajonuose. 

 

VI. KULTŪROS CENTRO MENO KOLEKTYVAI, RENGINIAI 

Biržų kultūros centre didelis dėmesys skiriamas mėgėjų meno veiklai. 2020 m. Kultūros 

centre veikė 14 mėgėjų meno kolektyvų, kurių veikloje dalyvavo 230 dalyvių. Kultūros centro 

skyriuose veikė 55 mėgėjų meno kolektyvai, kurių veikloje dalyvavo 358 dalyviai. Biržų kultūros 

centre repetuoja didelis būrys mėgėjų meno kolektyvų. Čia organizuojamos įvairios konferencijos, 

festivaliai, profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai, atvyksta politikai, menininkai, 

minimos Valstybinės šventės, kolektyvų kūrybinės veiklos jubiliejai, miesto įžymios datos, 

demonstruojami kino filmai ir kt. Renginiai sulaukia ne tik biržiečių, bet ir aplinkinių rajono 

gyventojų susidomėjimo. 

Kultūros centras ir skyriai 2020 m. surengė 362 renginius (2019 m. – 844) kuriuose apsilankė 

apie 26,2 tūkst. lankytojų ir dalyvių (2019 m. – 68,7), iš jų: 
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 100 – meno mėgėjų koncertų, spektaklių (apie 8,4 tūkst. lankytojų ir dalyvių); 

 4 – klasikinės, džiazo muzikos koncertai (apie 1,0 tūkst.  lankytojų); 

 9 – profesionalaus meno spektakliai (apie 3,0 tūkst. lankytojų);  

 18 – parodų (tautodailės ir kt.) (1,8 tūkst. lankytojų);  

 18 – edukacinių renginių (apie 460 dalyvių); 

 6 – kino filmai (apie 880 lankytojų); 

 23 – pramoginės muzikos koncertai (apie 2,9 tūkst. lankytojų); 

 184 – kiti renginiai (apie 7,8 tūkst. dalyvių ir lankytojų).   

 

Didesnio masto renginiai Biržų rajone: 

 Aukštaitijos kapelų varžytuvių „Grok, Jurgeli“ atrankinis koncertas; 

 Profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas";  

  „Melpomenės šventė“; 

  Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Dauguvietynė“; 

 „Gatvės muzikos diena“; 

  Armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika“;  

 Vasaros šventė - „Joninių gegužinė“; 

 Muzikos dienos minėjimo koncertas „Šlovė muzikai“; 

 Folkloro festivalis „Pragyda gydą“; 

 Jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Pakol jauni“; 

 Moksleivių liaudies šokių šventė „Apaščios polka“;  

 Liaudiškų kapelų šventė „Vakaruškos“; 

 Romansų vakaras „Rožė ta, kurią man dovanojai“ ; 

  „Miesto šventė“; 

 Baltų vienybės dienos renginys; 

 Seniūnijų šventė; 

 Kalėdinis koncertas „Biržietiškos Kalėdos“; 

 Naujametinis koncertas. 
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BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO 

2021-2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  

PRIEMONIŲ PLANAS 

KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ ĮVAIROVĖS DIDINIMAS, ETNINĖS KULTŪROS 

PUOSELĖJIMAS, KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS 

 

1. Tikslas. Didinti kultūros įstaigų teikiamų paslaugų įvairovę, puoselėti etninės kultūros 

materialų ir nematerialų paveldą, siekti kultūrinių paslaugų kokybės gerinimo, stiprinant kultūros 

įstaigų materialinę bazę. 

 Uždavinys. Skatinti mėgėjų meno kolektyvų kūrybinę veiklą. 

 Uždavinys. Skatinti ir užtikrinti bendrosios kultūros vartotojų ugdymą, laisvalaikio 

užimtumą. 

 Uždavinys. Tenkinti rajono gyventojų profesionalaus meno vartojimo poreikį, 

praplečiant profesionalaus meno žanrų įvairovę. 

 Uždavinys. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų pasiruošimą festivaliams, 

konkursams, Dainų šventėms. 

 Uždavinys. Skatinti Kultūros centro bendradarbiavimą su bendruomenėmis, verslo ir 

viešojo sektoriaus institucijomis bei organizacijomis. 

 Uždavinys. Tobulinti personalo kompetencijas. 

 Uždavinys. Formuoti patrauklaus Kultūros centro įvaizdį. 

2. Tikslas. Saugoti ir skleisti Biržų krašto kultūrinį savitumą, atspindintį etnokultūrinį 

palikimą, puoselėti ir plėtoti etninę kultūrą. 

 Uždavinys. Skatinti regiono tarmių gyvąją tradiciją. 

 Uždavinys. Plėtoti tautodailę ir tradicinius amatus. 

 Uždavinys. Skatinti folkloro kolektyvų kūrybinę veiklą ir pasiruošimą Dainų šventėms. 

 Uždavinys. Siekti didesnio efektyvumo kultūrinės veiklos informacijos sklaidoje.  
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KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ ĮVAIROVĖS DIDINIMAS, 

ETNINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS, KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ 

KOKYBĖS GERINIMAS 

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

1. Tikslas. Didinti kultūros įstaigų teikiamų paslaugų įvairovę, puoselėti etninės kultūros 

materialų ir nematerialų paveldą, siekti kultūrinių paslaugų kokybės gerinimo, stiprinant 

kultūros įstaigų materialinę bazę.  
 

1.1. Uždavinys. Skatinti mėgėjų meno kolektyvų kūrybinę veiklą. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės turinys 

(pagrindinės veiklos) 

Įgyvendinimo  

rodikliai 

Įgyvendinimo 

terminai 

Organizatoriai ir 

vykdytojai 

1.1.1. Mėgėjų 

meno kolektyvų 

materialinės bazės 

stiprinimas. 

Mėgėjų meno 

kolektyvų 

aprūpinimas 

instrumentais ir 

apranga. Finansavimo 

šaltinių paieška. 

Kolektyvų, 

dalinai aprūpintų 

instrumentais ir 

(ar) koncertine 

apranga, skaičius. 

2021-2023 LR Kultūros 

ministerija, Biržų 

rajono savivaldybė, 

Kultūros centro 

administracija. 

1.1.2. Festivalių, 

konkursų 

organizavimas. 

Žanrinių kolektyvų 

festivaliai bei 

konkursai (šokio, 

teatro, folkloro, 

džiazo). 

Suorganizuotų 

festivalių bei 

konkursų 

skaičius. 

2021 -2023 Kultūros centro 

direktoriaus, renginių 

režisierius, mėgėjų 

meno kolektyvų. 

vadovai. 

1.1.3. Kūrybinių 

mainų skatinimas. 

Kolektyvų 

koncertinės išvykos, 

atvykstančių mėgėjų 

meno kolektyvų 

dalyvavimas 

renginiuose. 

Reprezentacinių 

kolektyvų 

skaičius rajone, 

renginiuose 

dalyvaujančių 

kitų rajonų 

kolektyvų 

skaičius. 

2021 -2023 Kultūros centro 

administracija, mėgėjų 

meno kolektyvų 

vadovai. 

1.1.4. Naujų 

mėgėjų meno 

kolektyvų, 

kūrimosi 

skatinimas. 

Žanrinė veikla 

organizuojama pagal 

poreikius ir turimą 

potencialą, jaunimo 

kolektyvų kūrimas. 

Naujai 

susikūrusių 

kolektyvų, 

skaičius. 

2021 -2023 Kultūros centro 

administracija, mėgėjų 

meno kolektyvų 

vadovai, skyrių 

darbuotojai. 
 

1.2. Uždavinys. Skatinti ir užtikrinti bendrosios kultūros vartotojų ugdymą, laisvalaikio 

užimtumą. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės turinys 

(pagrindinės veiklos) 

Įgyvendinimo 

rodikliai 

Įgyvendinimo 

terminai 

Organizatoriai ir 

vykdytojai 

1.2.1. Kultūros 

vartotojų poreikių 

tenkinimas. 

 

 

 

 

 

Tradicinių ir naujų 

švenčių 

organizavimas, 

meninių žanrų 

įvairovės renginiuose 

skatinimas. 

 

Per metus 

suorganizuotų 

renginių skaičius, 

juose 

apsilankiusių 

žiūrovų ir dalyvių 

skaičius, žanrų 

įvairovė. 

2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

Biržų rajono 

savivaldybė, 

Kultūros centro 

administracija, 

renginių režisierius, 

mėgėjų meno 

kolektyvų vadovai. 
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1.2.2. 

Edukacinių 

renginių 

organizavimas. 

Mokomojo- 

šviečiamojo pobūdžio 

renginiai, edukacinės 

programos. 

Per metus 

suorganizuotų 

edukacinių 

renginių skaičius. 

2021-2023 Kultūros centro meno 

darbuotojai, 

režisieriai. 

 

 

 

  

1.3. Uždavinys. Tenkinti rajono gyventojų profesionalaus meno vartojimo poreikį. 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės turinys 

(pagrindinės 

veiklos) 

Įgyvendinimo 

rodikliai 

Įgyvendinimo 

terminai 

Organizatoriai 

ir vykdytojai 

1.3.1. 

Profesionalaus 

meno sklaida 

Profesionalių 

klasikinės ir 

populiariosios 

muzikos, teatro bei 

kitų profesionalių 

kolektyvų 

programų 

pristatymo 

organizavimas. 

Per metus į Kultūros 

centrą ir skyrius 

atvykstančių 

profesionalių 

kolektyvų skaičius, 

juose apsilankiusių 

žiūrovų skaičius. 

2021-2023 Kultūros centro 

direktoriaus, 

kultūrinės veiklos 

organizatorius. 

  
 

1.4. Uždavinys. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų pasiruošimą festivaliams, konkursams, 

Dainų šventėms. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

turinys 

(pagrindinės 

veiklos) 

Įgyvendinimo 

rodikliai 

Įgyvendinimo 

terminai 

Organizatoriai 

ir vykdytojai 

1.4.1. Kultūros 

centro mėgėjų 

meno kolektyvų 

paruošimas 

dalyvavimui 

festivaliuose, 

konkursuose. 

Žanrinių 

kolektyvų 

kokybiškas 

pasiruošimas 

festivaliams, 

konkursams. 
 

 

 

Festivaliuose, 

konkursuose 

dalyvaujančių 

Kultūros centro 

mėgėjų meno 

kolektyvų ir dalyvių 

skaičius. 

2021-2023 Biržų rajono 

savivaldybė, 

Kultūros centras, 

meno vadovai, 

renginių 

režisierius. 

 

1.5. Uždavinys. Skatinti Kultūros centro bendradarbiavimą su bendruomenėmis, verslo ir 

viešojo sektoriaus institucijomis bei organizacijomis. 

 

 

 
Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės turinys 

(pagrindinės veiklos) 

Įgyvendinimo 

rodikliai 

Įgyvendinimo 

terminai 

Organizatoriai 

ir vykdytojai 

1.5.1. 

Bendradarbiavimo 

su 

bendruomenėmis, 

verslo ir viešojo 

sektoriaus 

institucijomis bei 

organizacijomis 

iniciavimas. 

Bendradarbiavimo 

sutarčių pasirašymas, 

kitų organizacijų 

įtraukimas į kultūrinę 

veiklą. 

 

 

 

Bendradarbiaujant 

parengti ir 

įgyvendinti 

projektai. 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 Kultūros centras 

ir partneriai. 
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1.5.2. 

Bendradarbiavimo 

su jaunimu  

stiprinimas. 

Jaunimo įtraukimas į 

kultūrinę veiklą. 

Bendradarbiaujant 

parengti ir 

įgyvendinti 

projektai. 

2021-2023 Biržų rajono 

savivaldybė, 

Kultūros 

centras, renginių 

organizatoriai.  

 
 

 

1.6. Uždavinys. Tobulinti Kultūros centro darbuotojų kompetencijas. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės turinys 

(pagrindinės veiklos) 

Įgyvendinimo 

rodikliai 

Įgyvendinimo 

terminai 

Organizatoriai 

ir vykdytojai 

1.6.1. Specialistų 

kvalifikacijos 

kėlimas. 

Įvairus ir visapusiškas 

darbuotojų dalyvavimas 

kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose.  

Kvalifikaciją 

kėlusių 

darbuotojų 

skaičius 

2021 - 2023 Kultūros centro 

administracija, 

meno vadovai, 

techniniai 

darbuotojai. 
 
 

1.7. Uždavinys. Formuoti patrauklaus Kultūros centro įvaizdį. 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės turinys 

(pagrindinės veiklos) 

Įgyvendinimo 

rodikliai 

Įgyvendinimo 

terminai 

Organizatoriai 

ir vykdytojai 

1.1.7.1. 

Kryptingas ir 

savalaikis 

visuomenės 

informavimas, 

reklamos apie 

kultūros centrą ir 

jo veiklą, 

teikimas. 

Straipsniai žiniasklaidos 

priemonėse. 

Internetinio puslapio 

administravimas ir 

tobulinimas, operatyvi 

informacija Facebook 

„Biržų kultūros centras“ 

paskyroje. 

Didėjantis 

kultūrine veikla 

besidominančių 

skaičius.  

2021-2023 Kultūros centro 

bendruomenė. 

  
 

2. Tikslas. įgyvendinti Valstybės etninės kultūros programą, tyrinėti, saugoti ir skleisti regiono 
savitumą, atspindintį etnokultūrinį palikimą, puoselėti ir plėtoti etninę kultūrą. 

 

 

2.1. Uždavinys. Skatinti regiono tarmių gyvąją tradiciją. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės turinys 

(pagrindinės 

veiklos) 

Įgyvendinimo 

rodikliai 

Įgyvendinimo 

terminai 

Organizatoriai 

ir vykdytojai 

2.1.1. Tarmių 

gyvosios tradicijos 

skatinimas. 

Rengti įvairius 

renginius vietine 

tarmei puoselėti. 

Įgyvendintų renginių, 

puoselėjančių Biržų 

krašto tarmę, skaičius. 

2021-2023 Kultūros centro 

folkloro 

kolektyvo 

vadovas, meno 

vadovai. 
 



11 

 

  
 

2.3. Uždavinys. Skatinti folkloro kolektyvų kūrybinę veiklą ir pasiruošimą Dainų šventei. 

 

 Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

turinys 

(pagrindinės 

veiklos) 

Įgyvendinimo  

rodikliai 

Įgyvendinimo 

terminai 

Organizatoriai ir 

vykdytojai 

2.3.1. Folkloro 

kolektyvų veiklos 

aktyvinimas. 

Etnokultūrinės 

veiklos 

organizavimas 

pagal poreikius ir 

turimą potencialą. 

Kolektyvų, paruošusių 

kokybiškas etnines 

programas, skaičius. 

2021-2023 Kultūros centro 

folkloro meno 

vadovai, 

režisierius, skyrių 

meno vadovai. 

2.3.2. Kultūros 

centro folkloro 

kolektyvų 

paruošimas pagal 

Dainų švenčių 

įstatymą. 

Folkloro kolektyvų 

kokybiškas 

pasiruošimas 

apžiūroms 

(atrankoms), 

dalyvavimas 

etninės kultūros 

konkursuose. 

Dainų šventėje, 

konkursuose, 

festivaliuose 

dalyvavusių folkloro 

kolektyvų ir dalyvių 

skaičius. 

2021-2023 Kultūros centro 

folkloro meno 

vadovai, 

režisierius, skyrių 

meno vadovai. 

2.3.3. Vaikų ir 

suaugusiųjų 

folkloro kolektyvų 

steigimosi 

skatinimas. 

Etnokultūrinių 

renginių 

organizavimas, 

folkloro šventės, 

festivaliai. 

Naujų folkloro 

kolektyvų, būrelių 

skaičius. 

2021-2023 Kultūros centro ir 

skyrių meno 

vadovai. 

 

 

 _____________ 
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2.2. Uždavinys. Plėtoti tautodailę ir tradicinius amatus. 

 
 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės turinys 

(pagrindinės 

veiklos) 

Įgyvendinimo 

rodikliai 

Įgyvendinimo 

terminai 

Organizatoriai 

ir vykdytojai 

2.2.1. Biržų rajono 

tautodailės ir 

amatų 

specifiškumo 

išsaugojimas. 

Organizuoti parodas, 

susitikimus ir 

diskusijas su parodų 

autoriais. 

Suorganizuotų renginių 

skaičius. 

2021- 2023 Direktorius, 

kultūros centro 

dailininkas. 


