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I. BENDROJI DALIS
Programa parengta vadovaujantis Raseinių rajono kultūros centro 2018 – 2020 metų
strateginiu veiklos planu, Raseinių rajono savivaldybės strateginiu 2018 - 2020 metų planu,
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Regionų kultūros plėtros 2012 – 2020 metų programa, Kultūros centrų įstatymu.
Kultūros centras yra viena iš rajono kultūrą reprezentuojančių įstaigų. Čia inicijuojami
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. Kultūros centre veikia mėgėjų
meno kolektyvai, vykdomi projektai, edukacinė veikla ir kt.
Kultūros centras – aukščiausios kategorijos kultūros centras, LKC asociacijos narys.
Kultūros centro darbuotojai organizuoja kultūrinę veiklą įvairaus amžiaus Raseinių
miesto ir rajono seniūnijose gyvenantiems žmonėms: Ariogaloje, Berteškiuose, Betygaloje,
Butkiškėje, Didžiuliuose, Gervinėje, Gėluvoje, Girkalnyje, Gruzdiškėje, Kalnujuose, Katauskiuose,
Kaulakiuose, Lyduvėnuose, Milašaičiuose, Nemakščiuose, Norgėluose, Paliepiuose, Pašaltuonyje,
Plikiuose, Pramedžiavoje, Ramonuose, Sujainiuose, Skirmantiškėse, Šiluvoje, Verėduvoje,
Viduklėje, Žaiginyje.
Raseinių rajono kultūros centro veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal
asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

II. RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA
Vizija
Raseinių rajono kultūros centras – moderni, demokratiška, atvira visuomenei, turinti
laikmetį atitinkančią materialinę bazę, daugiafunkcė kultūros įstaiga, kokybiškai tenkinanti
šiuolaikinio vartotojo bei visiems socialiniams sluoksniams priklausančių bendruomenės gyventojų
poreikius, skatinanti tarptautinį, tarpregioninį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, formuojanti
patrauklų Raseinių krašto kultūrinį įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje.
Misija
Inicijuoti ir užtikrinti lietuvių nacionalinės kultūros tapatumą. Įvairiapuse menine
veikla tenkinti įvairaus amžiaus vietos gyventojų sociakultūrinius poreikius, sudarant galimybes
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kūrybinei saviraiškai, skatinant šiuolaikinio meno plėtrą ir organizuojant profesionalaus ir mėgėjų
meno renginius. Bendradarbiaujant su užsienio ir Lietuvos meno kolektyvais ir organizacijomis,
rengti išskirtinius renginius ir aktyviai dalyvaujant naujų kultūrinių erdvių kūrime formuoti
kultūrinį Raseinių krašto patrauklumą. Fiksuoti ir puoselėti etninės kultūros tradicijas, remti
savanorystę.
2.1. Pagrindinės Raseinių rajono kultūros centro veiklos kryptys:
2.1.1. Mėgėjų menas. Kultūros centro mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų
koncertinės veiklos organizavimas.
Tikslai:
1. Skatinti gyventojus dalyvauti mėgėjų meno kolektyvuose, sudaryti sąlygas visiems
bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje veikloje;
2. Puoselėti ir saugoti kultūros paveldą, tautinį (vietos) identitetą, Lietuvos dainų švenčių tradicijas;
3. Ugdyti tautinę savimonę, skatinti meninių žanrų įvairovę, mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir
sklaidą, plėtoti bendradarbiavimą su kitais mėgėjų meno kolektyvais;
4. Aktyviai dalyvauti miesto, rajono ir respublikos kultūriniame gyvenime;
5. Reprezentuoti rajono kultūrą respublikoje ir užsienyje bei sudaryti galimybę rajono žiūrovui
susipažinti su užsienio šalių mėgėjų menu;
6. Skatinti kūrybinius mainus;
7. Dalyvauti projektinėje veikloje, organizuoti edukacines, programas, išvykas, užsiėmimus.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvų repeticijoms;
2. Ieškoti sąlygų ir galimybių naujų mėgėjų meno kolektyvų, ypač jaunimo, 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 ir jaunimo dalyvavimą mėgėjų meninėje kūrybinėje veikloje;
5. Rengti valstybinių, kalendorinių švenčių 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 bei atstovauti savo rajonui
respublikinėse Dainų šventėse;
9. Kaupti ir skleisti informaciją apie mėgėjų meno kolektyvus ir jų kultūrinę veiklą;
10. Rengti fotografijos, vaizduojamojo meno, taikomosios dailės liaudies meno parodas;
11. Plėtoti edukacinę veiklą buriant bendruomenės narius į studijas, būrelius ir kt. veiklas;
12. Parengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus, teikti paraiškas Lietuvos kultūros tarybai
ir kitiems kultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;
13. Administruoti interneto svetainę, anonsuoti, reklamuoti renginius, spaudoje rašyti straipsnius
apie kultūrinę veiklą;
14. Kaupti ir archyvuoti skaitmeninėse laikmenose kultūrinio darbo medžiagą, naudoti ją
bendruomenės poreikiams.
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2.1.2. Profesionalusis menas. Profesionalių kolektyvų koncertinės veiklos rajone
organizavimas.
Tikslas
1. Sudaryti galimybę bendruomenės nariams susipažinti su profesionaliuoju menu.
Uždaviniai:
1. Rengti tarptautines, respublikines, rajonines šventes, įtraukiant profesionalių kolektyvų meno
programas;
2. Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai RRKC ir rajone;
3. Palaikyti ir stiprinti ryšius su profesionaliais menininkais, rengiant jų parodas ir koncertus;
2.1.3. Laisvalaikio kultūra. Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas.
Tikslai:
1. Prisijungti organizuojant kultūrinį Raseinių rajono gyventojų poilsį-laisvalaikį;
2. Organizuoti ir remti meninius projektus, skatinančius vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kolektyvų
meninę veiklą;
3. Skatinti tradicinės kultūros išlikimo iniciatyvas;
Uždaviniai:
1. Organizuoti parodas;
2. Ieškoti naujų ir originalių išraiškos formų organizuojant renginius;
3. Bendradarbiauti su Raseinių miesto ir rajono įstaigomis, vietos bendruomenėmis,
propaguojančiomis kultūrinę veiklą;
4. Kurti ir įprasminti šiuolaikines inovatyvias meno veiklos formas;
5. Organizuoti įvairaus pobūdžio renginius, įtraukiant kuo daugiau bendruomenės narių į kultūrinę
veiklą;
6. Vykdyti edukacinę veiklą;
2.1.4. Tapatumo užtikrinimas. Etninės kultūros tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimas.
Tikslai:
1. Užtikrinti kultūros politikos teikiamą prioritetą etninės kultūros plėtrai, rūpintis savo krašto
tapatumo išsaugojimu;
2. Skatinti kultūros darbuotojų suinteresuotumą etninės kultūros paveldu, išsaugojimu ir perdavimu;
3. Skatinti folkloro ansamblių, kapelų, mėgėjų teatrų tradicinės muzikos kolektyvų ir kitų kolektyvų
veiklą, aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje;
4. Organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančias švietėjiškas-edukacines programas,
etninės kultūros ekspedicijas.
Uždaviniai:
1. Dalyvauti programose, padedančiose folkloro kolektyvus, tradicinės muzikos kapelas ir kt.
kolektyvus aprūpinti regiono autentiškumą atitinkančiais kostiumais, muzikos instrumentais;
2. Skatinti folkloro ansamblių kūrimąsi RRKC ir visame Raseinių rajono gyvenamosiose vietovėse;
3. Skatinti įvairaus amžiaus žmonių dalyvavimą folkloro kolektyvuose;
4. Organizuoti kalendorinių švenčių paminėjimus, vykdyti edukacinę veiklą, pagal galimybes
organizuoti etnografines stovyklas;
5. Organizuoti folkloro festivalius ir šventes;
6. Fiksuoti ir kaupti Raseinių krašto etnografinę medžiagą, ją panaudojant kolektyvų programose.
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2.1.5. Vaikų ir jaunimo užimtumo ir laisvalaikio organizavimas. Atvira Jaunimo Erdvė
(AJE).
Tikslai:
1. Skatinti vaikų ir jaunimo kūrybines galių atsiskleidimą per užimtumo organizavimą;
2. Ugdyti vaikų ir jaunimo pozityvaus kūrybingo laisvalaikio užimtumo ir praleidimo suvokimą;
3. Inicijuoti tradicinės kultūros sklaidą vaikų ir jaunimo kūrybinėje veikloje iniciatyvas;
Uždaviniai:
1. Bendradarbiaujant su švietimo, kultūros ir sporto įstaigomis, nevyriausybinėmis ir jaunimo
organizacijomis kurti, įgyvendinti projektus ir renginius;
2. Inicijuoti ir vykdyti edukacinius projektus vaikams ir jaunimui;
3. Ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinę saviraišką;
4. Bendradarbiaujant su jaunimo savanoriais skatinti kultūros ir meno sklaidą ir viešinimą;
5. Skatinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą mėgėjų meno veikloje, talkinti jaunimui organizuojant
renginius.
6. Atlikti tyrimą AJE vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos poreikiui įvertinti.
2.1.6. Specialistų kūrybinių iniciatyvų rėmimas.
Tikslai:
1. Išlaikyti profesionalią kultūros ir meno specialistų grupę, svarbiausių meno žanrų vadovus, kurių
dėka vykdomos ilgalaikės, tęstinės, edukacinės, sociokultūrinės, meninės ir kitos programos.
2. Skatinti jaunus, novatyvius meno kolektyvų vadovus;
3. Tobulinti kultūros darbuotojų kvalifikaciją.
Uždaviniai:
1. Sudaryti galimybes kultūros įstaigų darbuotojams tobulinti kompetencijas ir savo kvalifikaciją,
dalyvauti atestacijoje, įvairiuose seminaruose ir stažuotėse;
2. Visokeriopai skatinti respublikinį įvertinimą pelniusius specialistus;
3. Vykdyti gerosios patirties sklaidą rengiant išvykas į šalies bei užsienio kultūros centrus per
mainų programų įgyvendinimą.
III. LĖŠOS
Kultūros centro lėšas sudaro:
1. Valstybės biudžeto lėšos;
2. Savivaldybės biudžeto lėšos;
3. Lėšos, skirtos vykdyti tikslinėms programoms;
4. Lėšos, gaunamos už teikiamas mokamas paslaugas ir nuomą;
5. Fizinių ir juridinių asmenų parama;
6. Lėšos, gautos iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių fondų;
7. Kitos teisėtai įgytos lėšos.
Kultūros centrui skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
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IV. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS, LAUKIAMI REZULTATAI
Organizacinės priemonės veiklos programos vykdymui:
1. Bendradarbiaujant su švietimo, kultūros ir sporto įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis
parengti ir įgyvendinti ne mažiau kaip 2 projektus, renginius skirtus jaunimui, sudaryti ne mažiau
kaip 3 sutartis su partneriais.
2. Tęsiant kalendorinių švenčių tradicijas kultūros specialistams suorganizuoti ne mažiau kaip 2
edukacinius užsiėmimus įvairaus amžiaus žmonėms.
3. Inicijuojant Raseinių rajono kultūros centro menininkų telkimą, jų veiklos garsinimą, kasmet
išleisti ne mažiau kaip 1 įvairaus pobūdžio leidinį.
4. Inicijuoti renginių fiksavimą ir medžiagos kaupimą bei archyvavimą kasmet fiksuojant ne mažiau
kaip 15 įstaigą reprezentuojančių meno renginių.
5. Vystyti kultūrinį bendradarbiavimą respublikoje ir užsienyje organizuojant Lietuvos regionų ir
rajonų, užsienio šalių kultūrinius renginius Raseinių rajone kasmet suorganizuojant po 1 renginių
ciklą.
6. Aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje, siekiant pritraukti lėšų kasmet parengiant ir
įgyvendinant ne mažiau kaip 3 projektus.
7. Tobulinant Raseinių rajono kultūros centro darbuotojų kompetencijas per gerosios darbo patirties
sklaidą, mokymų, kūrybinių dirbtuvių, stovyklų, meno kolektyvų vadovų mainų organizavimą
kasmet suorganizuojant ne mažiau kaip 10 renginių.
8. Užtikrinti Raseinių rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir
tobulinimosi renginių organizavimą per metus sudalyvaujant bent 1-ame respublikiniame,
tarptautiniame seminare, konferencijoje, kursuose.
9. Skatinti tautiškumą, pilietiškumą organizuojant valstybines šventes ir atmintinų datų paminėjimą
naujomis formomis, organizuojant įvairias akcijas, konferencijas, susitikimus ir kt. per metus
suorganizuojant ne mažiau negu 7 renginius
10. Inicijuoti naujų žanrų įvairovę per meno kolektyvų kūrimąsi per metus suburiant ne mažiau kaip
1 naują meno kolektyvą.
11. Plėsti esamų mėgėjų meno kolektyvų repertuaro įvairovę, kūrybos sklaidą meno mėgėjų
kolektyvams dalyvaujant respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, projektuose
per metus ne mažiau kaip 10 kolektyvų dalyvaujant respublikiniuose ar tarptautiniuose
renginiuose.
12. Populiarinti profesionalaus meno sklaidą per profesionalių klasikinės ir populiariosios muzikos,
teatro, šokio bei kitų profesionalių kolektyvų programų pristatymo organizavimą per metus
suorganizuojant ne mažiau kaip 10 profesionalių kolektyvų pasirodymų rajono gyventojams.
13. Plėtoti Raseinių rajono kultūros centro veiklos viešinimą per Kultūros centro internetinės
svetainės www.raseiniukulturoscentras.lt, rajono savivaldybės svetainėje www.raseiniai.lt ir
Facebook paskyros priežiūrą, skrajučių, video medžiagos leidybą, kultūros centro logotipo reklamą,
renginių anonsavimą rajoninėse, respublikinėse informavimo priemonėse, ir bendradarbiavimą, per
metus įgyvendinant ne mažiau kaip 5 priemones kiekvienam renginiui.
14. Gerinti materialinę bazę inicijuojant koncertinių rūbų, garso, apšvietimo, sceninės įrangos,
muzikos instrumentų, programinės įrangos įsigijimą.
15. Gerinti kultūros centro infrastruktūrą parengiant ir įgyvendinant 2018-2020 m. pastatų ir patalpų
einamojo remonto programą.
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16. Užtikrinti etninės kultūros ir vaikų kultūrinės veiklos organizavimą per metus organizuojant ne
mažiau kaip 2 etnokultūrinius renginius vaikams.
17. Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.
Laukiami rezultatai:
1. Raseinių rajono 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 įtakos teigiamą miesto įvaizdžio formavimą;
3. Inovatyvūs renginiai pritrauks daugiau turistų, miesto ir rajono svečių;
4. Esant sėkmingam projektų finansavimui atsiras galimybė visapusiškiau, kokybiškiau organizuoti
veiklas ir renginius;
5. Profesionalaus meno renginių įvairovė ir galimybė pamatyti geros kokybės renginius paskatins
gyventojus daugiau domėtis profesionaliuoju menu bei ugdys meninį skonį;
6. Vaikų ir jaunimo įtraukimas į aktyvią kultūrinę veiklą padės ugdyti jų saviraišką, tobulinti
meninius gebėjimus;
7. Gerai organizuota veikla paskatins jaunimą dar aktyviau prisidėti prie kultūrinių renginių
organizavimo.

__________________
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