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Situacijos analizė 

Išorinės aplinkos analizė 

Politiniai – teisiniai veiksniai  
Pagrindiniai kultūros politikos tikslai, uždaviniai ir priemonės aprašytos Lietuvos kultūros 

politikos nuostatose, patvirtintose 2001 m. gegužės 14 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 542, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonėse, patvirtintose 2006 m. spalio 17 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1020.  

Nepaisant naujų tiek vidinių, tiek išorinių politinių aplinkybių, pagrindiniai ilgalaikiai kultūros 

politikos prioritetai išliko nepakitę: 1. Skatinti kūrybinę veiklą ir jos sklaidą visuomenėje 2. 

Skleisti ir pristatyti Lietuvos kultūrą užsienyje 3. Didinti kultūrinės informacijos prieinamumą 

visuomenei 4. Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros veikloje 5. Išsaugoti paveldą, jo 

kultūrinę vertę. 6. Puoselėti meno kolektyvų veiklą. 

Ekonominiai veiksniai:  
Savivaldybės biudžeto lėšos yra pagrindinis šaltinis kultūros centrui išlaikyti. Nuo 2004 m. 

kultūros centras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kuri sudaro sąlygas pritraukti daugiau 

lėšų į kultūros įstaigas. Lietuvoje bei užsienyje veikiantys kultūros rėmimo fondai yra pagrindinis 

kapitalo investicijų į kultūros įstaigas šaltinis. 

Socialiniai veiksniai  

Mažesnes pajamas gaunantys žmonės, turi mažiau galimybių tenkinti savo kultūrinius poreikius. 

Skurdo sąlygojama atskirtis tam tikras socialines grupes išstumia į kultūrinį užribį, taip 

stiprindama jų nusivylimą ir priešiškumą kitoms visuomenės grupėms. Kultūros infrastruktūros 

pertvarkos, maži kultūros darbuotojų atlyginimai didina socialinę įtampą ir tarp pačių kultūros 

žmonių. Sumenkęs kultūros darbuotojo prestižas ir maži atlyginimai neskatina į regionus vykti 

dirbti jaunų specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą. Lietuva kasmet netenka dalies kūrybinio 

potencialo. 

Technologiniai veiksniai  

Sparčiai vystantis modernioms komunikacijų technologijoms auga aktualios, išsamios ir 

prieinamos informacijos vaidmuo visuomenėje. Viena iš prioritetinių valstybės sričių – 

informacinės visuomenės kūrimas, tačiau kultūros įstaigų aprūpinimas naujomis informacijos 

technologijomis atsilieka nuo šalies tempų. Lėtas kultūros įstaigų aprūpinimas šiuolaikinėmis 

technologijomis apsunkina ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, ir dalyvavimą tarptautiniuose 

kultūros projektuose, ir kultūros informacijos sklaidą. Lietuvos meninio ugdymo ir kūrybinis 

procesai nepakankamai aprūpinti šiuolaikinėmis technologijomis. Stinga kino, video, garso, 



apšvietimo, montažo, kompiuterinės ir kt. įrangos. Tai siaurina ugdymo galimybes ir silpnina 

konkurencinį pajėgumą. 

Vidinės aplinkos analizė 

Teisinė bazė  

Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja ir gina pagrindines žmogaus teises ir laisves, tarp jų 

– kultūros laisvę, teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, ieškoti, gauti ir skleisti 

informaciją bei idėjas, užtikrina nevaržomą minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę, tautinėms 

bendrijoms priklausančių piliečių teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius. 

Regionų kultūros plėtros teisinį pagrindą sudaro: Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, LR darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 

įgyvendinimo įstatymas, LR kultūros centrų įstatymas, LR kilnojamųjų kultūros vertybių 

apsaugos įstatymas, LR Dainų švenčių įstatymas, LR etninės kultūros valstybinės globos pagrindų 

įstatymas, LR turizmo įstatymas, LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, LR 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 

Organizacinė struktūra  
Rietavo savivaldybės kultūros centras yra viena iš įstaigų, vykdančių ir plėtojančių kultūros 

politiką savivaldybėje. Kultūros centrui priklauso ir 4 filialai seniūnijose: Medingėnų, Daugėdų, 

Tverų, Labardžių. 

Žmogiškieji ištekliai  

Rietavo savivaldybės kultūros centre yra 16,50 etatų, iš jų 11 pareigybių.  

Planavimo sistema Kultūros centro veikla planuojama, rengiant strateginius, metinius, 

mėnesinius planus, kuriuose apibrėžiamos programinės ir finansinės kultūros politikos priemonių 

įgyvendinimo sąlygos. 

Finansiniai ištekliai Savivaldybės biudžeto lėšos yra pagrindinis šaltinis kultūros centrui 

išlaikyti. Kiti finansiniai šaltiniai: rėmėjų parama, ES ir Lietuvoje veikiantys kultūros rėmimo 

fondai. 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos  

Kultūros ministerijoje įdiegtas vidinis kompiuterių tinklas, užtikrintos kultūros centro darbuotojų 

galimybės naudotis internetu, telefonais ir elektroniniu paštu. 

SSGG analizė 

Stiprybės   

 Visuomenės dalyvavimas meno kolektyvų veikloje. 

 Didėjantis meno kolektyvų skaičius. 

 Modernėjanti materialinė bazė. 

 Įstatymiškai įteisinta galimybė dalį (2 %) savo pajamų skirti pasirinktos kultūros įstaigos 

veiklai remti skatina žmones palaikyti artimiausios aplinkos kultūrinį gyvenimą, aktyvina 

kultūrinės visuomenės formavimąsi. 

Silpnybės  

 Per mažas darbuotojų skaičius kultūros įstaigoje. 

 Maži kultūros centro darbuotojų atlyginimai. 

 Nepakankamas kultūros įstaigų aprūpinimas naujomis informacinėmis technologijomis. 

 Nepakankamos kultūros centro darbuotojų vadybos, naudojimosi naujomis informacinėmis 

technologijomis žinios, kvalifikacija, nepakankamas jų pasirengimas rengti paraiškas papildomam 

finansavimui pritraukti. 

 Maža jaunų specialistų dalis kultūros centro kolektyvuose. 

Galimybės   

 Lietuvoje ir ES veikiantys kultūros rėmimo fondai suteikia galimybę pritraukti lėšų kultūrinei 

veiklai vykdyti ir plėtoti. 

 Dalyvavimas tarptautiniuose kultūros projektuose bei jų rengimas šalyje sustiprina Lietuvos 

kaip patrauklios ir įdomios šalies įvaizdį tarptautinėje arenoje. 

Grėsmės 

 Dėl neefektyvaus ir nepakankamo kultūros centro finansavimo gali blogėti kultūros paslaugų 



kokybė. 

 Dėl nepatenkinamos meno ir kultūros žmonių socialinės padėties gali dar labiau išaugti šių 

žmonių emigracija. 

 Maži atlyginimai skatina darbuotojus rinktis geriau apmokamą darbą kitoje srityje ar 

užsienyje. 

 Sparčiai besivystanti komercinių renginių pasiūla gali sumažinti visuomenės domėjimąsi 

vietos tradicijomis, etnokultūra bei mėgėjų meno kolektyvų veikla. 

Strateginio tikslo pavadinimas  

Tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius, propaguojant mėgėjų meną, organizuojant 

bendruomenės narių laisvalaikį, vaikų ir jaunimo užimtumą ir meninį ugdymą, 

neformalų vaikų švietimą, plėtojant tarptautinių kultūrinį bendradarbiavimą ir 

profesionalaus meno sklaidą, skatinant kultūros paslaugų efektyvumą.   

Kodas 

01 

Strateginio tikslo aprašymas 

Šis programos tikslas apima kultūros centro ir filialų veiklą, skirtą bendruomenės narių ugdymui 

ir kultūrinių poreikių tenkinimui. Kultūros centras ir filialai – vienintelės kultūros įstaigos, 

galinčios apjungti žmones į meno kolektyvus ir profesionaliai juos mokyti meninių įgūdžių bei 

sudaryti sąlygas aktyviai sociokultūrinei veiklai. Kultūros centro ir jo filialų meno kolektyvų 

vykdomi meniniai, edukaciniai, etniniai ir kiti projektai garantuoja savivaldybei savitumą, 

tarptautinį bendradarbiavimą ir plėtrą, krašto tradicijų perimamumą iš kartos į kartą. 

Rietavo savivaldybės kultūros centras - didžiausia plataus kultūros paslaugų vartojimo ir kūrimo 

vieta Rietave, tenkinanti miesto ir seniūnijų gyventojų kultūrinius poreikius. 

Norint tenkinti bendruomenės kultūrinius, meninius ir sociokultūrinius poreikius keliamas tikslas, 

kuriuo siekiama nuolat atnaujinti esamą kultūros centro ir filialų meninę – techninę bazę, ją 

modernizuoti bei motyvuoti darbuotojus. Užtikrinant sklandų Rietavo savivaldybės kultūros 

centro darbą, prašome Rietavo savivaldybės užtikrinti sistemingą aprūpinimą būtinosiomis 

priemonėmis kokybiškai veiklai vykdyti. 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os)  

01 Visuomenės ugdymo programa 

 

 

 

Rietavo savivaldybės kultūros centro vadovė   Birutė Gedminaitė 

 
 


