
ŠILUTĖS RAJONO 
KULTŪROS 
APŽVALGA



KULTŪROS ĮSTAIGŲ TINKLAS

8 KULTŪROS IR MENO ĮSTAIGOS

Biblioteka su 21 filialu

(10 filialų vykdo ir mokyklų 

bibliotekų funkcijas)

Muziejus su 3 ekspozicinėmis 

salėmis

Macikai Švėkšna Ž. Naumiestis

Kultūros centrai - 5
Kamerinis dramos teatras

(profesionali meno įstaiga)

Kitos įstaigos teikiančios kultūros paslaugas 

Šilutės TIC Švėkšnos amatų 

centras



BIUDŽETAS 2019 M. 
(BE INVESTICINIŲ LĖŠŲ KULTŪROS SRIČIAI)

55 592 000 Eur

1 894 965 Eur

Savivaldybės biudžetas (mln.) Kultūros srities biudžetas (mln.) Procentas nuo bendro biudžeto (3,5 %)



BIUDŽETAS 2019 M.
(SU INVESTICINĖMIS LĖŠOMIS KULTŪROS SRIČIAI)

55 592 000 Eur

2 429 650 Eur

Savivaldybės biudžetas (mln.) Kultūros srities biudžetas (mln.) Procentas nuo bendro biudžeto (4,37 %)

Biudžeto ir finansų skyriaus duomenys



KULTŪROS BIUDŽETAS 2019 M.



KULTŪROS SRITIES BIUDŽETAS, %



LĖŠOS PAGAL SRITIS (EUR)

164 000

534685

1730965

Lėšos kultūrinei veiklai ir paveldui Lėšos investicijoms Lėšos kultūros įstaigoms



KULTŪRINĖS VEIKLOS IR PAVELDO 
LĖŠŲ PASKIRSTYMAS (EUR)

77420

63700

3935

12945 6000

Megėjų meno kolektyvams Strateginiams renginiams

"Sidabrinės nendrės" premijai Lėšos rezervui

Lėšos paveldo strategijai įgyvendinti



KOLEKTYVŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 
(EUR)



PROJEKTAI, PROGRAMOS, LĖŠOS
ŠKPC Salos etnokultūros 

ir informacijos 

centras

Kintų Vydūno 

centras

Senųjų kaimo 

tradicijų 

kultūros 

centras

Žemaičių 

krašto 

etnokultūros 

centras

Teatras Muziejus Biblioteka

Laimėtų 

projektų 

skaičius

5 3 2 0 0 1 14 12

Lėšos už 

projektus

42398 57190 12340 0 0 1000 68815 34380

NVŠ programa 1 1 1 0 0 1 0 0

Lėšos 1300 1680 2145 0 0 340 0 0

Kultūros paso 

programa

2 2 6 3 0 2 9 8

Lėšos 870 371 355 336 0 470 2474 746

ES projektai 2 pr. 1 1
(bus pasirašoma 

sutartis)

1 1 1 1 -

Įgyvendinimo 

metai

5 m. 5 m. - 3 m. 3 m. 5 m. 5 m. -

Pritrauktos lėšos iš viso: 207210 Eur



ĮSTATYMINĖS NUOSTATOS

• Vietos savivaldos įstatymas

6 str. 13 p. „gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros 
plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, 
pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, 
reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra)“

• Kultūros centrų įstatymas

2 str. 4 p. „Kultūros centras – įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ir šio įstatymo nustatyta tvarka pripažintas 
juridinis asmuo, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja 
švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja 
profesionalaus meno sklaidą“.

• Etninės kultūros globos  Valstybinės globos pagrindų įstatymas

5 str. Etninės kultūros valstybinę globą užtikrinančios institucijos 1 d. 5 p. „vietos savivaldos institucijos“. 2 
d. 5 p. „ savivaldybės rūpinasi vietos etninės kultūros išsaugojimu ir stiprinimu, išlaiko esamas ir (ar) steigia 
naujas etninės kultūros globai reikalingas institucijas ar padalinius, darbuotojų etatus, organizuoja etninės 
kultūros vertybių rinkimą, fiksavimą bei tyrinėjimą, bendradarbiaudamos su šalies mokslinio tyrimo ir 
metodinėmis institucijomis bei organizacijomis“.



REIKALAVIMAI KULTŪROS 
CENTRAMS

• Kultūros centras turi būti akredituotas. 

• Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 5 kultūros centrai yra akredituoti, jiems 
suteiktos kategorijos (pagal KM nustatytus kriterijus).

• Kultūros centrai turi suformuotas tarybas. 

• Kultūros centruose dirba specialistai.

• Kultūros specialistai privalo tobulintis, kelti kvalifikaciją.



KULTŪROS ĮSTAIGŲ ETATAI IR 
DARBUOTOJAI 2019 M.

Etatai – 119,5

Darbuotojai – 123 

Iš jų:

Kultūros ir meno darbuotojai – 94, kitas personalas - 28

Biblioteka 

Etatai – 61,5

Darbuotojai – 63

Iš jų: kultūros ir meno - 53, 

kitas personalas - 10

Muziejus

Etatai – 19,5

Darbuotojai – 19

Iš jų: kultūros ir meno -12, 

kitas personalas - 7

Kamerinis dramos teatras

Etatai – 7

Darbuotojai – 7

Iš jų: kultūros ir meno - 7

Šilutės kultūros ir 

pramogų centras 

Etatai – 12

Darbuotojai – 13

Iš jų: kultūros ir meno -

6, kitas personalas - 7

Salos etnokultūros ir 

informacijos centras

Etatai – 4,5

Darbuotojai – 6

Iš jų: kultūros ir meno -

5, kitas personalas - 1

Kintų Vydūno kultūros centras

Etatai – 6

Darbuotojai – 6

Iš jų: kultūros ir meno - 5, 

kitas personalas - 1

Senųjų kaimo kultūros 

tradicijų centras

Etatai – 4

Darbuotojai – 4

Iš jų: kultūros ir meno -

3, kitas personalas - 1

Žemaičių krašto 

etnokultūros centras

Etatai – 4

Darbuotojai – 4

Iš jų: kultūros ir meno -

3, kitas personalas -1

TIC Švėkšnos amatų centras 

Etatai – 1

Kultūros ir meno darbuotojas - 1



ŠILUTĖS RAJONO NEUNIFIKUOTO KULTŪROS 
CENTRŲ TINKLO SUFORMAVIMO ASPEKTAI

Didžiosios ir 

Mažosios Lietuvos 

istorijos kultūros 

ypatumai

Kiekvienas kultūros 

centras turi išskirtinę 

veiklą 

(„vizitinę“ kortelę)

Šilutės rajono 

prioritetas turizmui 

(Šilutės r. 

savivaldybės 

strateginio plėtros 

plano tikslas)

Kultūros specialistų 

komandos 

suformavimas



KULTŪROS CENTRŲ 
„VIZITINĖS“ KORTELĖS

Kintų Vydūno kultūros 

centras

Vydūno veiklos 

populiarinimas, 

profesionalaus meno 

sklaida ir menininkų  

rezidencijos veikla 

Salos etnokultūros ir 

informacijos centras

Žvejybos tradicijos ir 

laivininkų gyvenimo 

būdas, lietuvininkų 

kultūra, šiuolaikinio 

meno sklaida 

Senųjų kaimo kultūros 

tradicijų centras

Žemaitiška kultūra, 

etnografija, senieji 

amatai, edukacija

Žemaičių krašto 

etnokultūros centras

Mažosios ir Didžiosios 

Lietuvos paribio kultūra, 

etnografija

Šilutės kultūros ir 

pramogų centras

Profesionalaus meno 

sklaida, jaunimo veiklos 

organizavimas ir projektų 

įgyvendinimas, darbas su 

NVO

KULTŪRINIS TURIZMAS



KULTŪROS CENTRŲ UNIFIKUOTOS VEIKLOS

Organizuoja/koordinuoja valstybines šventes, atmintinas datas, kalendorines šventes, padeda organizuoti bendruomenių šventes 

Organizuoja strateginius ir neprojektinius renginius, įgyvendina projektus, dalyvauja NVŠ, kultūros paso ir kt. programose  

Organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, dalyvavimą Dainų šventėse

Dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose 

Organizuoja stovyklas, seminarus, mokymus

Dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose 

Kaupia, sistemina, skaitmenina, populiarina sukauptą medžiagą pagal savo veiklos specifiką

Bendradarbiauja su seniūnais, vietos bendruomenėmis, ugdymo įstaigomis ir kt. 



KULTŪROS CENTRŲ KITOS VEIKLOS IR DARBAI

Priešgaisrinė ir darbo 

sauga 

Archyvo tvarkymas, 

darbuotojų asmens bylos 

Vidaus tvarkos 

dokumentai

Biudžeto sąmatos 

Turto valdymo 

dokumentai
Viešieji pirkimai

Įvairios sutartys

Įvairios ataskaitos
Statinių priežiūros 

dokumentai ir kt.

Inventorizacijos 

dokumentai



KULTŪROS CENTRŲ VEIKLOS SKLAIDA

Šilutės kultūros ir pramogų 

centas veikia Šilutės 

seniūnijos teritorijoje

Kintų Vydūno kultūros 

centras veikia Kintų ir 

Saugų seniūnijų teritorijose

Salos etnokultūros ir 

informacijos centras veikia 

Rusnės, Juknaičių, Usėnų

seniūnijų teritorijose

Senųjų kaimo tradicijų 

kultūros centras veikia 

Vainuto ir Katyčių seniūnijų 

teritorijose

Žemaičių krašto 

etnokultūros centras veikia 

Žemaičių Naumiesčio ir 

Gardamo seniūnijų 

teritorijose 

Kita įstaiga teikianti kultūros paslaugas – TIC 

Švėkšnos amatų centras veikia Švėkšnos 

seniūnijos teritorijoje



KULTŪRINĖS VEIKLOS PROGRAMA
PRINCIPAI, UŽDAVINIAI, KRYPTYS

Atvira konkurencija Lygios galimybėsUŽDAVINIAI

Remti reikšmingiausias idėjas
Sudaryti sąlygas dalyvauti 

kultūrinėje veikloje pagal pomėgius

Skatinti kultūros institucijų, 

bendruomenių aktyvumą 

KRYPTYS

Paveldo 

išsaugojimas, 

propagavimas

Etnokultūros 

puoselėjimas
Kultūrinis turizmas

Dalyvavimas 

šalies, regiono 

programose

Leidyba

Informacijų 

technologijų 

diegimas

Mėgėjų meno 

kolektyvų programos
Renginiai Projektai NVO iniciatyvos 

Premija „Sidabrinė 

nendrė“



MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI PAGAL 
SENIŪNIJAS



MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI PAGAL 
ŽANRUS


