PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-34
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS
2021 METŲ KULTŪROS SRITIES VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR
KONTROLĖS EFEKTYVUMUI PADIDINTI
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius yra Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens
teisių ir finansuojamas iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto. Kultūros srities veiklos paskirtis – įgyvendinti valstybės kultūros politiką Kelmės
rajono savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis savivaldybės ir valstybės interesų derinimo principu, dalyvauti rengiant valstybines, regionines ir
savivaldybės kultūros plėtros programas, koordinuoti ir prižiūrėti jų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, formuoti ir įgyvendinti Kelmės rajono
savivaldybės kultūros politiką etninės kultūros, bibliotekų, muziejų, teatro, kultūros centrų veiklos, leidybos, gyventojų bendrosios kultūros
ugdymo srityse.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2021 metų kultūros srities veiklos priemonių planas kultūros įstaigų veiklos priežiūros ir kontrolės
efektyvumui padidinti prisideda prie Kelmės rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano. Kelmės rajono savivaldybės 2021–2023
metų strateginiame veiklos plane numatytos konkrečios veiklos įgyvendinimo priemonės. Vykdant veiklos planą pagal galimybes siekiama sudaryti
palankias sąlygas kultūros įstaigoms bei organizacijoms plėtoti veiklą, kad rajono bendruomenė būtų visavertė kultūros vertybių naudotoja, siektų
geriau pažinti kultūros ir meno procesus, aktyviau dalyvautų rajono kultūriniame gyvenime.
2021 METŲ KULTŪROS SRITIES VEIKLOS PRIORITETAI
1. Kelmės rajono matomumo didinimas per kultūros prizmę.
Svarbiausios veiklos:
- Kultūros žinomumo didinimas už rajono ribų
- Informacijos išteklių visuomenei plėtra
- Projekto „Kelmė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ įgyvendinimo užtikrinimas
2. Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis

Svarbiausios veiklos:
- Kultūrinių kompetencijų ugdymas
- Profesionaliojo meno sklaida rajone
- Kultūros ir meno darbuotojų metinės veiklos vertinimo vykdymas
- Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimas
3. Kultūrinių paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimas
Svarbiausios veiklos:
- Literatūrinių premijų teikimo tradicijų tęstinumo užtikrinimas.
- Kultūros prieinamumo ir visuomenės dalyvavimo kultūroje didinimas
- Kultūrinės įvairovės propagavimas
- Istorinės atminties bei papročių išsaugojimas, tradicijų puoselėjimas
Veiklos pagal prioritetines kryptis
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Vykdymo
laikotarpis
ketvirčiais
Kelmės rajono matomumo didinimas per kultūros prizmę

Atsakingas
vykdytojas (-ai)

Veiklos kryptis

1.

Organizuoti projekto „Kelmė – Lietuvos
kultūros sostinė 2023“ parengiamąsias veiklas

I-IV

Sonata Venckienė

Teikiama paraiška Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijai dėl dalyvavimo konkurse Lietuvos
kultūros sostinė

2.

Viešinti
vyksiančių
renginių
planus
žiniasklaidoje, Kelmės rajono savivaldybės
internetinėje svetainėje, feisbuke
Organizuoti ir koordinuoti meno mėgėjų
kolektyvų
pasirengimu ir dalyvavimu
regioniniuose, respublikiniuose renginiuose ir
konkursuose
Organizuoti atranką kandidatų, kuriems siūloma
suteikti Kelmės rajono garbės piliečio vardą bei

I-IV

Rima Rimdeikienė
Sonata Venckienė

Teikiami metiniai, mėnesiniai ir savaitiniai renginių
planai, įvairi informacija kultūros klausimais

I-IV

Sonata Venckienė
Rima Rimdeikienė

Dalyvauja įvairaus amžiaus ir žanro meno mėgėjų
kolektyvai, ugdymo įstaigų mokiniai

I

Sonata Venckienė

Kelmės rajono garbės piliečio vardas suteikiamas
Lietuvos Respublikos, taip pat bet kurios užsienio

3.

4.

apdovanoti Kelmės rajono savivaldybės garbės
ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“

valstybės, su kuria Lietuva palaiko diplomatinius
santykius, piliečiui už ypatingus nuopelnus garsinant
Kelmės rajoną, taip pat už išskirtinį indėlį į Kelmės
rajono švietimo, kultūros, sporto, sveikatos
apsaugos, verslo, socialinės plėtros, krašto apsaugos
bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“
apdovanojama už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę
veiklą puoselėjant Kelmės krašto etninę kultūrą,
profesionalųjį ir mėgėjų meną bei kitą kultūros ir
šviečiamąją veiklą; Kelmės rajono garsinimą šalyje
ir užsienyje, tarptautinių ryšių ir tarptautinio
bendradarbiavimo plėtojimą; respublikinius ir
tarptautinius pasiekimus; verslo ir kaimo plėtrą
Kelmės rajone; turizmo vystymą Kelmės rajone;
ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje; aktyvią
visuomeninę veiklą; didvyrišką poelgį; teikiamą
paramą plėtojant kultūros, sporto, švietimo,
sveikatos
priežiūros,
aplinkos
apsaugos,
paminklotvarkos bei socialinę veiklą Kelmės rajone

5.

Organizuoti informacijos, apie rajono kultūros
įstaigas ir jų vykdomas veiklas, viešinimą

I-IV

Sonata Venckienė
Rima Rimdeikienė

Stebimos rajono kultūros įstaigų internetinės
svetainės, facebook paskyros, teikiami pasiūlymai
informacijos viešinimui

6.

Koordinuoti Kelmės rajono kultūros almanacho
paruošimo leidybai darbus

I-IV

Sonata Venckienė

Leidžiamas 1 kartą per metus. Leidinyje sudedama
informacija apie žymius meno žmones, jų
pagerbimą, įamžinimą, vyresnės kartos, ir gabių
jaunų autorių kūryba, svarbūs, reikšmingi rajonui
kultūriniai įvykiai

Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis
7.
Organizuoti Metų kultūros darbuotojo atranką.
I–II
Pateikti visuomenei Metų kultūros darbuotojo

Sonata Venckienė

Kasmet organizuojant kultūros darbuotojo atranką
yra atsižvelgiama į jo nuveiktus darbus, aktyvumą,
dalyvavimą projektinėje veikloje, asmenines

atrankos tvarką, vertinimo rodiklius, premijos
skyrimo nuostatus

8.

Organizuoti Kultūros dienos paminėjimą

I–II

Sonata Venckienė
Rima Rimdeikienė

9.

Inicijuoti ir organizuoti seminarus kultūros
įstaigų
vadovams,
kultūros
ir
meno
darbuotojams kvalifikacijai kelti

I-IV

Sonata Venckienė

10.

Organizuoti kultūros įstaigų vadovų metinį
veiklos vertinimą

I

Sonata Venckienė

11.

Atstovauti Kelmės rajoną asociacijoje „Kultūros
savivaldos kolegija“

I-IV

Sonata Venckienė

12.

Parengti reikalingus dokumentus rajono
kultūros įstaigų vadovų koeficientų didinimui,
atsižvelgiant
į
2018
m.
pasirašytą
memorandumą
Organizuoti profesionalaus meno sklaidą
rajone

I

Sonata Venckienė

I-IV

Sonata Venckienė

IV

Rima Rimdeikienė

13.

14.

Organizuoti Kelmės rajono mokinių etninės
kultūros olimpiadą

savybes, bendradarbiavimą. Tai kultūros ir meno
darbuotojų paskatinimas. Informacija apie premijos
skyrimą pateikiama rajono interneto svetainėje,
žiniasklaidoje ir TV laidoje „Labas iš Kelmės“.
Organizuojama Kultūros dienos paminėjimo šventė,
kuri švenčiama kasmet balandžio 15 d. Šventės
metu paskelbiamas Metų kultūros darbuotojas,
pagerbiami kultūros ir meno darbuotojai už jų
aktyvumą, dalyvavimą projektinėje veikloje,
bendradarbiavimą, asmenines savybes ir t. t.
Organizuojama kartu su Kelmės suaugusiųjų
mokymo centru, Kelmės rajono savivaldybės
administracija. Suteikiama galimybė išklausius
nustatytą valandų skaičių gauti kvalifikacinius
pažymėjimus
Įvertinamas 2020 m. nustatytų veiklos uždavinių
įgyvendinimas, nustatomi veiklos uždaviniai 2021
m.
Dalyvaujama įvairiose asociacijos veiklose,
diskusijose,
organizuojamuose
pasitarimuose,
seminaruose bei konferencijose
LR kultūros ministro įsakymu skirta Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
dotacija
savivaldybių biudžetams savivaldybių kultūros ir
meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti
Organizuojami profesionalių atlikėjų koncertai,
seminarai, konferencijos ir kt. Siekiama, kad
profesionalus menas būtų prieinamas kuo platesniam
visuomenės ratui
Olimpiada organizuojama kasmet, siekiant skatinti
mokinių kūrybinius polinkius bei nuostatas gaivinti

ir puoselėti gimtosios kultūros tradicijas, jų istorinį
tęstinumą
Kultūrinių paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimas
15. Organizuoti bendradarbiavimą su ugdymo
I-IV
įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis
siekiant tenkinti žmonių poreikius kultūros
srityje
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Sonata Venckienė
Rima Rimdeikienė

Daugelis kultūros renginių organizuojami kartu su
ugdymo
įstaigomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, vyksta glaudus bendradarbiavimas
įtraukiant į kultūrinę veiklą įvairaus amžiaus
asmenis
Įsigyta tautinių, koncertinių kostiumų ir instrumentų.
Programą vykdo Kelmės rajono kultūros įstaigos

Inicijuoti Savivaldybės dalinį finansavimą
LNKC finansuojamų programų „Pasirengimas
dainų šventėms“, skirtų tautiniams kostiumams,
muzikiniams instrumentams įsigyti
Koordinuoti 2021–2023 m. strateginio veiklos
plano skiltį „Kultūra ir sportas“, kuri apibrėžia
kultūrinę sritį
Inicijuoti, vykdyti ir kontroliuoti Kelmės rajono
savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų
paskirstymą, naudojimą ir atsiskaitymą už jas

I–III

Sonata Venckienė

I-IV

Sonata Venckienė

Teikiami pasiūlymai, planuojamos priemonės ir
lėšos, teikiamos ataskaitos

I-IV

Sonata Venckienė

Organizuoti
kultūros
įstaigų
vadovų
išvažiuojamuosius gerosios patirties seminarus
rajono kultūros įstaigose
Vykdyti kultūros įstaigų kuravimą įvairiais
klausimais, lankytis renginiuose ir vertinti jų
kultūrinį lygį

I-IV

Sonata Venckienė

I-IV

Sonata Venckienė,

Skiriamos lėšos Kelmės rajoną reprezentuojantiems
renginiams, projektinėms veikloms bei Kelmės
rajono savivaldybės kultūros įstaigų kultūrinei ir
meninei veiklai vykdyti
Rengiami pasitarimai kultūros įstaigų vadovams
skirtingose rajono kultūros įtaigose, siekiant
pasidalinti gerąją patirtimi
Konsultuojama įstaigos dokumentų rengimo
klausimais, aptariama renginių organizavimo
klausimais

Organizuoti 2021 m. Kelmės rajono
savivaldybės nominacijos „Metų darbas“
atrankos darbus ir atlikti nuostatų kooreagavimą
Rengti įvairaus pobūdžio administracinius
dokumentus, susijusius su kultūrine veikla
(teisės aktai, sutartys, protokolai, viešieji
pirkimai ir kt.). Organizuoti įvairių komisijų
posėdžių pasirengimą

IV

Sonata Venckienė

I-IV

Sonata Venckienė,

Rima Rimdeikienė

Rima Rimdeikienė

Nominacijos „Metų darbas“ konkurse dalyvauja
Kelmės rajono seniūnijos, pateikdamos atrankai
2021 m. nuveiktus visuomenei naudingus darbus
Pagal kompetenciją rengiami teisės aktai, sutartys
bei kiti dokumentai, vykdomi viešieji pirkimai.
Dalyvaujama įvairių komisijų darbe

23.

Rengti ir teikti įvairias metines ataskaitas,
pateikiant reikalingus duomenis, surinktus iš
rajono kultūros įstaigų

I-IV

Sonata Venckienė
Rima Rimdeikienė

24.

I

Rima Rimdeikienė

25.

Parengti Kelmės rajono kultūros įstaigų
pagrindinių renginių metinį planą 2021 m.
Organizuoti
Respublikinių
moksleivių
folklorinių šokių varžytuvių „Mažoji patrepsynė
2021“ II-ąjį turą

I-II

Rima Rimdeikienė

26.

Organizuoti Savivaldos dienos minėjimo šventę

IV

Sonata Venckienė,
Rima Rimdeikienė

27.

28.
29.

30.

Rengiamos ir teikiamos statistinės ataskaitos,
renginių planai, Skyriaus kultūros srities ataskaita ir
teikiama įvairaus pobūdžio informacija kultūros
klausimais
Patvirtintas administracijos direktoriaus įsakymu
metinis renginių planas teikiamas LNKC
Folklorinių šokių varžytuvėse dalyvauja Kelmės
rajono ugdymo įstaigų mokiniai. Tikslas –
supažindinti Kelmės rajono mokinius su folkloriniu
šokiu, jo raiškos galimybėmis, propaguoti
folklorinio šokio kaip saviraiškos ir bendravimo
priemonę tarp Kelmės rajono mokinių
Savivaldos diena minima spalio 10 d. Šventės metu
pagerbiami savivaldoje dirbantys darbuotojai, rajono
seniūnaičiai, nusipelnę asmenys

Išanalizuoti 2021 m. kultūrinės veiklos
prioritetų bei prioritetinių krypčių įgyvendinimą
rajono kultūros įstaigose
Koordinuoti Tytuvėnų miesto 725-ųjų metinių
paminėjimo veiklų organizavimą
Koordinuoti darbo grupės, atsakingos už
Tytuvėnų
pašto
paskirties
pritaikymą
kultūrinėms funkcijoms vykdyti, darbą

III-IV

Sonata Venckienė

Parengta analizė pristatyta ir aptarta įstaigų vadovų
pasitarime

I-IV

Sonata Venckienė

I-IV

Sonata Venckienė

Koordinuoti Žemaitės literatūrinės premijos
laimėtojo atrankos organizavimą

I-II

Sonata Venckienė

Vykdomos projektinės veiklos, organizuojami
renginiai, edukacijos, tradicinės šventės
Rengiamas
projektas
pastato
pritaikymui
kultūrinėms funkcijoms vykdyti, svarstomi variantai
dėl projekto teikimo LR kultūros ministerijai dėl
finansavimo skyrimo
Žemaitės premija įteikiama kas antri metai birželio
mėnesį, minint rašytojos Žemaitės gimimo metines,
oficialaus renginio metu. Informacija apie premijos
skyrimą pateikiama rajono interneto svetainėje,
žiniasklaidoje ir TV laidoje „Labas iš Kelmės“.
Žemaitės premijai medžiagą gali teikti asmenys iš
visos Lietuvos

_____________________________

