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VARĖNOS KULTŪROS CENTRO
2022–2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
MISIJA

Vykdyti kultūrinę veiklą, teikti kokybiškas ir įvairias kultūrines paslaugas patrauklioje ir
techniškai modernioje aplinkoje ugdant ir lavinant įvairaus amžiaus ir poreikių kultūros vartotoją.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI

Atsižvelgiant į Varėnos kultūros centro misiją, aplinkos analizės rezultatus bei strateginius
tikslus, išskiriami šie 2022 m. veiklos prioritetai, kuriais vadovaujantis planuojamos lėšos
strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti: Varėnos kultūros centro ir jo struktūrinių
padalinių darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, papildomo finansavimo paieška, įvairių kokybiškų
kultūros paslaugų teikimas.
Socialiniai rodikliai:
Kultūros centruose sudarytos sąlygos saviraiškai, renginių lankymui prieigai visų socialinių ir
amžiaus grupių žmonėms.
Kultūros centro tiksluose svarbus dėmesys skiriamas gyventojų užimtumui, kokybiškoms
kultūros paslaugoms ir jų prieinamumui.
Svarbiausi socialiniai veiksniai, darantys įtaką kultūros centrų veiklai, yra mažėjantis gyventojų
skaičius, ypač kaimo vietovėse; spartus kaimo gyventojų senėjimo procesas; augantis socialiai
pažeidžiamų visuomenės narių skaičius; plintantis nedarbas; žemas kultūros darbuotojų darbo
prestižas, nebeatitinkantis kultūros centrams keliamų aukštų reikalavimų, jose atliekamų funkcijų
sudėtingumo.
Vidinės aplinkos rodikliai:
Varėnos kultūros centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu,
Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, Varėnos rajono
savivaldybės tarybos sprendimais bei potvarkiais, kultūros centro nuostatais, patvirtintais Varėnos
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-IX-719 „Dėl biudžetinės
įstaigos Dargužių amatų centro reorganizavimo ir Varėnos kultūros centro veiklos nuostatų

patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T-IX-720 „Dėl
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-IX-110 „Dėl
didžiausio leistino Varėnos rajono savivaldybės kultūros įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“
pakeitimo ir kitais teisės aktais.
Varėnos kultūros centro veiklos organizavimo ir valdymo bendruosius principus nustato
Kultūros centro nuostatai. Kultūros centro darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Kultūros centro struktūrą sudaro:
Varėnos kultūros centras, 16 struktūrinių padalinių (kultūros centrų) ir Dargužių amatų centras.
Kultūros centre – 102 pareigybės, dirba – 98 darbuotojai iš jų 59 – kūrybiniai darbuotojai.
Darbo tvarką kultūros centre apibrėžia Varėnos kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisyklės.
Padalinių tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos įteisintos padalinių nuostatuose,
darbuotojų teisės ir pareigos – pareigybių aprašymuose. Padalinių veiklos pobūdis, tikslai,
uždaviniai ir pagrindinės funkcijos įteisintos kultūros centro nuostatuose, darbuotojų teisės ir
pareigos – pareiginiuose nuostatuose.
Nuostatai reglamentuoja ir kultūros centre veikiančių komisijų, tarybų veiklą.
Kultūros centro veikla organizuojama vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės strateginiu
planu, Varėnos kultūros centro strateginiu veiklos planu, kultūros centro Veiklos planu,
„Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa“.
Ekonominiai rodikliai :
Valstybės ekonomika tiesiogiai veikia Varėnos rajono savivaldybės gyventojų poreikius
ir elgseną, taip pat dalyvavimą kultūriniame gyvenime bei kultūrinių produktų vartojimą.
Kultūros centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės ir iš valstybės biudžetų
lėšų. Centro veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių išteklių, nuo proporcingo ir
tikslingo finansavimo, gaunamo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Finansiniai ištekliai
naudojami darbuotojų darbo užmokesčiui, kvalifikacijai kelti, ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui
įsigyti, apsaugai, patalpų eksploatacijai, techninių įrangų priežiūrai, projektams įgyvendinti.
Papildomų lėšų kultūros centras gauna teikdamas mokamas paslaugas ir rengdamas projektus.
Gautas finansavimas sudaro galimybes kultūros sektoriuje veikiančioms įstaigoms teikti
kokybiškas nemokamas paslaugas savivaldybės gyventojams bei pritraukti svečių iš kaimyninių
savivaldybių ir šalies.
Kultūros centro valdomo turto ir finansinių išteklių apskaitą organizuoja savarankiškai,
vadovaudamasi šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais: LR buhalterinės apskaitos įstatymu,
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais, kitais teisės aktais.
Apskaita yra kompiuterizuota, įdiegta biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema.
Bendrieji apskaitos kultūros centre principai įgyvendinami vadovaujantis Apskaitos politika.
Kultūros centras vykdo projektines veiklas, dalyvauja finansuojamų projektų ir programų
konkursuose. 2022 m. Lietuvos kultūros tarybai kultūros I etapui, centro specialistai pateikė 7
paraiškas – 62 000 Eur papildomam finansavimui gauti. Mokamos paslaugos teikiamos
vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais įkainiais, Teisės aktų
nustatyta tvarka ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TIX-762, patvirtintais įkainiais teikiamos mokamos paslaugos lankytojams. Per metus už mokamas
paslaugas surenkama apie 40 000 Eur.
Mažėjant finansavimui mėgėjų meno kolektyvų veiklai, projektams įgyvendinti, darbuotojų darbo

sąlygų gerinimui, muzikos instrumentų, garso, šviesos įrangos įsigijimui, kultūros centras ir
struktūriniai padaliniai ne visada gali teikti kokybiškas paslaugas lankytojams.

2022–2024 m. METŲ ASIGNAVIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PROGRAMAS
(tūkst. Eur)
Programos kodas ir pavadinimas
07 Kultūros paveldo puoselėjimo ir
kultūros paslaugų plėtros programa

IŠ VISO:

Numatomi
2022 metų
asignavimai

Numatomi
2023 metų
asignavimai

Numatomi 2024
metų asignavimai

1422,5

1459,0

1483,1

1422,5

1459,0

1483,1

0,00

0,00

0,00

Iš jų tęstinės veiklos priemonių

1422,5

1459,0

1483,1

Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų biudžetinių įstaigų pajamos
Iš jų kiti finansavimo šaltiniai
Asignavimų pokytis, palyginti su
ankstesniais metais

1292,0

1329,7

1353,8

63,7
17,0

63,7
17,0

63,7
17,0

0,00

0,00

0,00

310,9

347,40

Iš jų pažangos priemonių

Iš jų pažangos priemonių

371,50

Iš jų tęstinės veiklos priemonių

III SKYRIUS
KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS
PROGRAMA

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas (-ai)

2022 metai
Varėnos kultūros centras, 188207010

Programos koordinatorius

Kultūros ir sporto skyrius
Varėnos kultūros centras, P8.2

Vykdytojas (-ai), kodas (-ai)
Programos kodas
Programos parengimo
argumentai

07
Įgyvendinant programą, bus siekiama išsaugoti ir populiarinti rajono
kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje
ir didinti kultūros ir viešosios informacijos prieinamumą. Tai tęstinė
programa, apimanti rajono kultūros tradicijų saugojimą, kultūros ir meno
paslaugų sklaidą, vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, kultūros
įstaigų dalyvavimą Dainų švenčių tradicijų išsaugojime, sudarant sąlygas
mėgėjų meno vystymuisi, įgyvendinti teisės aktuose numatytas
priemones saugoti ir plėtoti etninę bei regionų kultūrą, modernizuoti
kultūros centrus. Sparčiai besikeičianti visuomenė verčia keistis rajono
kultūros įstaigas, plėsti ir modernizuoti teikiamas jų paslaugas.
Modernių technologijų naudojimu turėtų būti pagrįsta kultūros bei
meninių gyvenimo centrų, padedančių formuoti ir palaikyti
bendruomenei kultūrinį tapatumą, veikla. Įgyvendinant programą, bus
siekiama suaktyvinti, išplėsti ir pakelti Varėnos kultūros centro ir jo
filialų veiklą į profesionalesnį lygį, nustatyti kultūros plėtros prioritetus,
padedančius išsaugoti ir išryškinti rajono savitumą.
Pagal programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: gyventojų
bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas
kultūros plėtros projektuose, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros
įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų
veiklos priežiūra).

Šia programa įgyvendinamas
strateginis tikslas:

Skatinti aplinką tausojančią ekonominę veiklą bei
turizmo plėtrą, puoselėti kultūros paveldą.

Išsaugoti ir populiarinti regiono kultūros paveldą ir tradicijas,
skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje, didinti kultūros ir
viešosios informacijos prieinamumą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Programos
tikslas

Kodas

02

Kodas

01

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti du uždavinius:
07.01.01. Puoselėti krašto etninės kultūros tradicijas ir paveldą, užtikrinti autentiškų papročių ir
amatų tęstinumą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma viena priemonė:
07.01.01.01. Etninės kultūros tradicijų ir amatų skatinimas.
Įgyvendinant šią priemonę, bus užtikrinta kultūros įstaigų veikla, skirta etnokultūros tradicijų ir amatų
puoselėjimui, sklaidai, nematerialaus etnokultūros paveldo išsaugojimui.
Varėnos kultūros centras ir jo struktūriniai padaliniai 2022 m. numato tęsti su etnine kultūra susijusių
respublikinių, regioninių, rajoninių renginių organizavimą. Planuojama organizuoti tradicinę „Grybų
šventę“, respublikinį dzūkišką festivalį „Čiulba ulba“, puoselėjant ir skatinant senąsias kaimo vaidinimų
tradicijas, įsteigti režisieriaus Juozo Gaidžio premiją ir ją įteikti organizuojamoje respublikinėje kaimo
teatrų šventėje-konkurse „Citnaginė“, organizuoti tradicines kaimų šventes, folkloro kolektyvų jubiliejines
šventes, tradicinių šokių vakarones, edukacinius tradicijų perėmimo užsiėmimus, surengti ne mažiau kaip
šešias tautodailės parodas. Taip pat numatoma sudaryti sąlygas rajono tautodailininkams ir moksleiviams
dalyvauti respublikiniuose tautodailės konkursuose „Aukso vainikas“ bei „Sidabro vainikėlis“,
respublikiniame „Pasakorių konkurse“, ir kt., populiarinti kulinarinį paveldą, vykdyti etninio paveldo
saugojimo, vystymo ir perėmimo veiklas, organizuoti edukacines programas ir tradicinių amatų
neformaliojo mokymo programas, padedančias išsaugoti tautos sukurtas vertybes. 2021 m. Dargužių
amatų centras tapo Varėnos kultūros centro struktūriniu padaliniu. Centras ir toliau planuoja organizuoti

kulinarinio paveldo, senųjų amatų pristatymo edukacinius užsiėmimus, tautodailininkų šventes ir
seminarus.

Produkto rodikliai:
- etnokultūros renginių, edukacinių užsiėmimų, skaičius;
- tautodailės parodų skaičius.
Rezultato rodikliai:
- etnokultūros renginių lankytojų skaičius.
07.01.02.03. Dainų švenčių
Varėnos kultūros centras ir jo struktūrinių padalinių tęstinumo užtikrinimas.
Įgyvendinant šią priemonę, bus užtikrinta mėgėjų meno kolektyvų veikla ir jų dalyvavimas įvairiuose
festivaliuose, apžiūrose bei pasiruošimas 2024 m. vyksiančiai 100-ajai Lietuvos dainų šventei.
2022 m. planuojama mišraus choro „Harmonija“ dalyvėms pasiūti skraistes (40 vnt.), vyrų ansambliui
„De Capo“ – sceninius kostiumus (8 vnt.) bei įsigyti tautinius kostiumus Krivilių folkloro ansambliui (7
vnt.)
2023-2024 m. planuojama , kad ne mažiau kaip 15 mėgėjų meno kolektyvų paruošti Lietuvos dainų
šventės folkloro, šokių, teatro, chorų , kapelų repertuarą ir dalyvauti atrankose į 2024 m. Dainų šventę,
skirtą Lietuvos dainų švenčių 100-iui.
07.01.02.05. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio Varėnoje organizavimas.
Priemonė vykdoma įgyvendinant savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. VII-T-355 „Dėl
Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio Varėnoje nuostatų tvirtinimo“. Pagerbiant iškilią
teatro meno pedagogę ir režisierę Dalią Tamulevičiūtę, gimusią Senojoje Varėnoje, kasmet Varėnoje
organizuojamas profesionalių teatrų festivalis, kuriame dalyvauja Lietuvos profesionalūs teatrai. Tai
vienintelis Lietuvoje tokio turinio ir dydžio profesionalaus meno sklaidos renginys, kurio metu žiūrovai
gali pamatyti virš 20 naujausių ir geriausių spektaklių.
2022 m. vyks 13-tasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Planuojama festivalio
programą papildyti edukaciniais užsiėmimais vaikams ir jaunimui, kuriuos ves žymūs šalies aktoriai ir
režisieriai, įsteigti padėkos ženklą teatrams dalyvavusiems festivalio programoje, organizuoti ir pristatyti
visuomenei parodas „Dalios Tamulevičiūtės mokiniai“, plėtoti Varėnos D. Tamulevičiūtės svetainę adresu
www.daliatamuleviciute.lt .
07.01.02.06. M. K. Čiurlionio gimtinės infrastruktūros plėtra ir menininko atminimui skirtų renginių
organizavimas.

Įgyvendinant šią priemonę, siekiama įprasminti žymiausio Varėnos krašto ir visų laikų Lietuvos
menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtinę, padaryti ją patrauklią Lietuvos ir užsienio
turistams.
Savivaldybės administracija 2022 m. planuoja įgyvendinti tapybos ant Varėnos rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos sienos M. K. Čiurlionio kūrybos tema projektą, įrengti taką iki
M. K. Čiurlionio gimimo vietos įamžinimo paminklo Senojoje Varėnoje, parengti „M. K.
Čiurlionio kelio“ skulptūrų ansamblio nuo Senosios Varėnos iki Druskininkų naują išdėstymo
schemą.
Siekdamas garsinti M. K. Čiurlionio gimtinę Varėną, Varėnos kultūros centras partnerio teisėmis
dalyvauja nacionaliniame projekte „M. K. Čiurlionio kelias“, dalyvauja bendruose renginiuose, kuriuos
organizuoja šio projekto koordinatorius Lietuvos muziejų asociacija ir kiti projekto dalyviai
Druskininkuose, Vilniuje, Kaune, Rietave, Plungėje, Palangoje.
Be to, Varėnos kultūros centras numato toliau tęsti sakralinės muzikos projekto „Čiurlionio keliu“
įgyvendinimą kartu su Lietuvos muzikos rėmimo fondu, Nacionaline filharmonija ir M. K. Čiurlionio
namais Vilniuje, Senosios Varėnos, Perlojos, Merkinės, Liškiavos bažnyčiose organizuoti kultūros
renginius, festivalius, skirtus didžiojo menininko atminimui, jo gimtinės garsinimui.

Programos
tikslas

Skatinti kultūros paslaugų plėtrą bei modernizuoti kultūros
įstaigų infrastruktūrą.

Kodas

02

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti du uždavinius:
07.02.01. Organizuoti Varėnos kultūros centro ir jo padalinių veiklą.
Varėnos rajone veikia kultūros įstaigos, išlaikomos iš Savivaldybės biudžeto: Varėnos rajono kultūros
centras (VKC) su VKC kino ir parodų sale bei 16 VKC struktūrinių padalinių kaimuose, Dargužių amatų
centras.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
04. Varėnos kultūros centro ir jo filialų veiklos organizavimas.
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-VI859 „Dėl Varėnos kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ (Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d.
sprendimo Nr. T-VIII-620 redakcija).
Kultūros centras ir septyniolika jo struktūrinių padalinių aktyviai puoselėja ne tik Varėnos miesto, bet ir
viso rajono kultūrinį gyvenimą, daug dėmesio skiria įvairių visuomenės grupių kokybiškam laisvalaikiui
organizuoti ir bendruomenės kultūriniams poreikiams tenkinti. Kultūros centras puoselėja etninę kultūrą,
skatina mėgėjų meno kolektyvų gyvybingumą, plėtoja švietėjišką, pramoginę veiklą, ieško papildomų
finansavimo šaltinių rengdamas kultūrinių programų projektus ir, gavęs finansavimą, juos įgyvendina,
puoselėja, turtina ir saugo krašto kultūrinį savitumą, skatina visuomenės tautiškumą, pilietiškumą,
organizuodamas valstybines šventes ir atmintinų datų minėjimus, sudaro galimybes Varėnos krašto
bendruomenės nariams susipažinti su profesionalaus meno
teikimas.

07.02.01.06. Savivaldybės premijų steigimas ir teikimas.
Savivaldybės kultūros premija „Sidabrinė bitė“. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. DV-391 „Dėl Varėnos rajono „Sidabrinės bitės“ premijų
skyrimo nuostatų tvirtinimo“, kiekvienais metais Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje,
minint M. K. Čiurlionio gimimo metines, įteikiamos dvi premijos už nuopelnus rajono kultūrai.
Pretendentus vertina Varėnos rajono kultūros ir meno taryba. Premijas įsakymu skiria Varėnos kultūros
centro direktorius, atsižvelgdamas į Kultūros ir meno tarybos rekomendacijas. Premijų gavėjai 2 rajono
kultūros darbuotojai.
Produkto vertinimo kriterijai:
- kultūros centrų ir jų filialų skaičius;
- įteiktų kultūros premijų skaičius.
02 uždavinys. Remontuoti ir rekonstruoti kultūros įstaigų patalpas.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
07.02.02.06. Varėnos kultūros centro pastatų atnaujinimas.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama:
- 2022 m. atlikti Varėnos kultūros centro pastato antro aukšto terasos sandarinimo darbus bei atnaujinti
oro vėdinimo ir kondicionavimo įrangą šiame pastate;
- 2023–2024 m. įrengti Matuizų kultūros centro scenos apšvietimą, atnaujinti Varėnos kultūros centro
šilumos punktą, Panaros ir Krivilių kultūros centrų šildymo sistemas.
Be to, 2022 m. planuojama parengti kultūros paskirties pastato, esančio Vilniaus g. 13, Valkininkų mstl.,
rekonstrukcijos projektą (suskaidant darbus projekte į du etapus: I etapas – avarinės būklės pastato dalies
nugriovimas, II etapas – likusios pastato dalies atnaujinimas) ir įvykdyti I etapo darbus. Preliminarus lėšų
poreikis projektavimui ir I etapo darbams atlikti – 90,0 tūkst. Eur.
Įgyvendinant šią priemonę 2022 m. planuojama atlikti einamuosius eksploatacinius ir avarinius Varėnos

kultūros centro ir jo padalinių pastatų bei katilinių priežiūros remonto darbus

Produkto vertinimo kriterijus:
- atnaujintų kultūros įstaigų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- atnaujintų kultūros centrų dalis nuo bendro kultūros centrų skaičiaus, proc.;
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Kultūros centro veiklos viena iš pagrindinių funkcijų yra gyventojų laisvalaikio užimtumas, teikiant
kokybiškas kultūros paslaugas, todėl programos įgyvendinimas ir sudaro sąlygas kiekvienam piliečiui
realizuoti save kultūroje, atskleisti savo pomėgius ir gabumus. Dalyvavimas mėgėjų meno kolektyvuose,
edukacinėse programose, renginiuose įgalina sušvelninti neigiamų socialinių–ekonominių problemų
poveikį žmonių gyvensenai ir dvasinei savijautai.

Skatinant kultūrinio turizmo plėtrą, siekiama pristatyti kraštą ir jo unikalumą šalies ir užsienio
svečiams. Nykstančių etnokultūros procesų fiksavimas padeda išsaugoti ir populiarinti rajono
etnokultūros paveldą ir tradicijas, Dzūkijos krašto savitumą , įgyvendinti žymių kraštiečių
kūrybos ir jų gyvenimo populiarinimo bei pristatymo visuomenei projektus.
Įgyvendinus programą, bus sudaromos palankesnės sąlygos gyventojų aptarnavimui , užtikrintas
efektyvesnis patalpų, biudžeto lėšų panaudojimas. Numatoma, kad kultūros centrų, amatų centro
teikiamomis paslaugomis besinaudojančių gyventojų nemažės, o įdiegus naujas technologijas
kultūros įstaigose lankytojai gaus kokybiškesnes paslaugas.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, ES, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo
šaltinių lėšos.
Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
I KRYPTIS. VISUOMENĖ.
1.1 tikslas. Plėtoti inovatyvią kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę.
1.1.3 uždavinys. Stiprinti rajono kultūros potencialą.
Priemonės:
1.1.3.1. Kultūrinių renginių organizavimas Varėnos rajone.
1.1.3.2. Vieningos informavimo sistemos apie kultūros renginius sukūrimas.
1.1.3.3. Etninės kultūros puoselėjimas ir sklaida.
1.1.3.4. Kultūros projektų įgyvendinimas.
1.1.3.7. Kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių pastatų modernizavimas.
1.1.3.9. M. K. Čiurlionio atminimo įamžinimas.
II KRYPTIS. EKONOMIKA.
2.2 tikslas. Plėtoti pažintinį kultūrinį ir kurti aktyvaus laisvalaikio turizmą.
2.2.1 uždavinys. Stiprinti rajono įvaizdį ir tapatybę, plėtojant pažintinį kultūrinį turizmą.
Priemonė:
2.2.1.7. Dzūkijos etnokultūros tradicijų, kulinarinio paveldo puoselėjimas ir sklaida.
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas;
Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas;
Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros
politikos kaitos gairių patvirtinimo“;
UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija;

Kita svarbi informacija:
Nėra

STEBĖSENOS RODIKLIAI
Stebėsenos rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas

Stebėsenos rodiklio reikšmės
2022
2023 metais 2024 metais
metais

Poveikio (efekto) rodiklis
Kultūros centro lankytojų skaičius, tūkst.
Rezultato rodikliai
Kultūros centro organizuotų etnokultūros renginių lankytojų skaičius, tūkst.
Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų skaičius, vnt.
Kultūros centro kultūrinių renginių lankytojų skaičius, tūkst.
Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio lankytojų skaičius, tūkst.
Kultūros premijų skaičius
Produkto rodikliai
Kultūros centro organizuotų etnokultūros renginių, edukacinių programų skaičius, vnt.
Kultūros centro organizuotų tautodailės parodų skaičius, vnt.
Organizuotų profesionalių kolektyvų koncertų, spektaklių skaičius, vnt.
Organizuotų M. K. Čiurlionio atminimui skirtų renginių skaičius, vnt.
Atnaujinamų kultūros įstaigų ir jų struktūrinių padalinių skaičius, vnt.
Veiklos efektyvumo rodikliai
Kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų skaičius, tenkantis vienam savivaldybės gyventojui, vnt.
Atnaujintų kultūros įstaigų pastatų (patalpų) dalis nuo bendro kultūros įstaigų pastatų (patalpų) skaičiaus, proc.
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priedas
PROGRAMŲ PRIEMONIŲ VYKDYTOJŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS

PROGRAMŲ PRIEMONIŲ VYKDYTOJŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS
Vykdytojo kodas
P8.2

Suderinta
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Laima Denutienė

Vykdytojo pavadinimas
Varėnos kultūros centras

