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PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRAS 
 

2017 – 2019 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 1. Palangos kultūros ir jaunimo centras (toliau PKJC) yra biudžetinė savivaldybės įstaiga puoselėjanti kultūrinę veiklą, Palangos 
gyventojų kūrybinį užimtumą, profesionalaus ir mėgėjiško meno sklaidą, rūpinasi etninės kultūros išsaugojimu, valstybinių ir pramoginių švenčių 
organizavimu, jaunimo įtraukimu į kūrybinių procesų valdymą, bei visuotinį aktualaus kūrybinio produkto vartojimą puoselėdama kultūrinio 
turizmo idėją. 
  2. Palangos kultūros ir jaunimo centras rūpinas patikėjimo teise perduotų Palangos kultūrinių objektų priežiūra, t. y.  Palangos koncertų 
sale, Kurhauzo koncertų ir konferencijų salėmis, parodų paviljonu „Kupeta“. 
 

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI 
 3. TIKSLAS – Puoselėti profesionalaus meno sklaidą. 
 3.1. uždavinys – užtikrinti profesionaliojo meno sklaidą „Kurhauzo“ koncertų salėje.  
 
 
 4. TIKSLAS – Skatinti domėjimąsi etninės kultūros išsaugojimu vykdant Palangos etninės kultūros plėtros programą. 
 4.1. uždavinys – formuoti vaikų ir jaunimo etninio, kultūrinio ir lokalinio tapatumo jausmus; 
 4.2. uždavinys – stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą visuomenėje ir šeimoje. 
   

 5. TIKSLAS –  Tenkinti Palangos ir Šventosios gyventojų kultūrinius poreikius, skatinant (atvykstamo ir išvykstamo) kultūrinio 
turizmo idėją. 
 5.1. uždavinys – organizuoti įvairaus žanro ir formos renginius atitinkančius visuomenės poreikį, vystant profesionalaus bei mėgėjų 
meno kolektyvų mainus, šalies bei užsienio kolektyvų bendradarbiavimą; 
 5.2. uždavinys – skatinti PKJC aktyvią kūrybinę veiklą ir bendradarbiavimą (festivaliai, šventės). 
  
 6. TIKSLAS – Užtikrinti, Lietuvos istorijos įsimintinų datų minėjimą, puoselėjant tautiškumo ir pilietiškumo jausmą. 
 6.1. uždavinys – valstybinių švenčių ir atmintinų datų, kalendorinių švenčių organizavimas, naujų formų paieška; 
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 6.2. uždavinys – Lietuvos vardo šimtmečio paminėjimas. 
 

 7. TIKSLAS – Gerinti PKJC kolektyvų materialinę bazę ir kelti darbuotojų kvalifikaciją. 
 7.1. uždavinys – koncertinių rūbų komplektų atnaujinimas ir įsigijimas; 
 7.2. uždavinys – instrumentų, dekoracijų restauravimas, fonogramų kūrimas, įsigijimas; 
 7.3 uždavinys – tobulinti darbuotojų kvalifikaciją (seminarai, plenerai, mokymai). 
 
 8. TIKSLAS – Jaunimo grupės įsitraukimo į miesto bendruomenę didinimas. 
 8.1. uždavinys – organizuoti atviro darbo su jaunimu principu paremtas veiklas;  
 8.2. uždavinys – skatinti savanorystę (priemonių numatytų veiklų įgyvendinimui įsigijimas, savanorių darbo sąlygų užtikrinimas); 
 8.3. uždavinys – organizuoti jaunimo renginius. 
 
 9. TIKSLAS –  PKJC nenutrūkstamos veiklos užtikrinimas. 
 9.1. uždavinys – įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio užtikrinimas; 
 9.2. uždavinys – materialinės darbo bazės užtikrinimas; 
 9.3 uždavinys – biudžetinės įstaigos išlaikymas. 
 
 

III. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 
Nr. 

UŽDAVINIAI 
PRIEMONĖS 

NR. 
VYKDYMO 

TERMINAI 

 
ASIGNAVIMAI 

PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIAI 
IR PAAIŠKINIMAS ATSAKINGI 

VYKDYTOJAI 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 TIKSLAS Puoselėti profesionalaus meno sklaidą 

1. užtikrinti 
profesionaliojo 
meno sklaidą 
„Kurhauzo“ 
koncertų salėje 

1.4.3.3 2017-2019 15 15 15 90 renginių 90 renginių 90 renginių Kurhauzo salės 
kultūrinės 

veiklos 
vadybininkas 
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TIKSLAS Skatinti domėjimąsi etninės kultūros išsaugojimu vykdant Palangos etninės kultūros plėtros programą 

1. formuoti vaikų 
ir jaunimo 

etninio, 
kultūrinio ir 
lokalinio 
tapatumo 
jausmus 

1.4.3.3 2017-2019 0,290 0,290 0,290 1 Ciklas: 
Mokomųjų 

kūrybinių 
laboratorijų 

7 mokomųjų 
kūrybinių 

laboratorijų 
organizavimas 

7 mokomųjų 
kūrybinių 

laboratorijų 
organizavimas 

Vyriausiasis 
etnografas 

2. stiprinti etninės 
kultūros 
vertybių svarbos 
suvokimą 
visuomenėje ir 
šeimoje. 

1.4.3.3 2017-2018 1,160 1,160 1,160 1 Ciklas (4 
renginiai) : 
Edukacinių 
programų ir 

praktinių 
seminarų 

organizavimas  

1 Ciklas (4 
renginiai): 
Edukacinių 
programų ir 

praktinių 
seminarų 

organizavimas 

1 Ciklas (4 
renginiai): 
Edukacinių 
programų ir 

praktinių 
seminarų 

organizavimas 

Vyriausiasis 
etnografas 

TIKSLAS Tenkinti Palangos ir Šventosios gyventojų kultūrinius poreikius, skatinant (atvykstamo ir išvykstamo) kultūrinio turizmo 
idėją  

1. organizuoti 
įvairaus žanro ir 
formos 
renginius 
atitinkančius 
visuomenės 
poreikį, vystant 
profesionalaus 
bei mėgėjų 
meno kolektyvų 
mainus, šalies 
bei užsienio 

3.2.1.8 2017 - 
2019 

147,0 147,0 154,3 Renginių skaičius 

25; XV chorų 

šventė „Su jūra 

dainuok“ 
„Kurhauzo“ salėje 

90 

Renginių 
skaičius 

35;“ salėje 90 

Renginių 
skaičius 

40; 2 festivaliai 
„Kurhauzo“ 

salėje 90 

Kultūrinės 
veiklos 

vadybininkai, 
režisierius 
kolektyvų 

meno 
vadovai 
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kolektyvų 
bendradarbiavi
mą; Skatinti 

PKJC aktyvią 
kūrybinę veiklą 
ir 
bendradarbiavi
mą (festivaliai, 
šventės) 

TIKSLAS Užtikrinti, Lietuvos istorijos įsimintinų datų minėjimą, puoselėjant tautiškumo ir pilietiškumo jausmą 

1. valstybinių 
švenčių ir 
atmintinų datų, 
kalendorinių 
švenčių 
organizavimas, 
naujų formų 
paieška 

1.4.3.7 2017 - 
2019 

5,7 5,7 5,7 Renginių skaičius 
5 

Renginių 
skaičius 5 

Renginių 
skaičius 

5 

Kultūrinės 
veiklos 

vadybininkai, 
režisieriai, 

studijų 
vadovai, 

kolektyvų 
vadovai 

2. Lietuvos vardo 
šimtmečio 
paminėjimas 

1.4.3.2 2017-2018 10.0 12,0 - 1 Padėkos žygis 
dviračiu šalims, 
pirmosioms 
pripažinusioms 

Lietuvos 
nepriklausomybę 
 

J. 
Basanavičiaus 
gatvės 
papuošimas 

šviesinėmis 
Lietuvos 
menininkų 
instaliacijomi
s. Tema: „Iš 

praeities Tavo 
sūnūs te 
stiprybę 

- Kultūrinės 
veiklos 

vadybininkai, 
Jaunimo 

studijos 
vadovas 
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semia“ Kiekis 
10 skulptūrų. 

 TIKSLAS Gerinti PKJC kolektyvų materialinę bazę ir kelti darbuotojų kvalifikaciją 

1. koncertinių 
rūbų komplektų 
atnaujinimas ir 
įsigijimas 

1.4.2.4 2017-2019 22,5 15,0 22,0 Kolektyvų: 
"Banguolis“ 

(18,0) Palangos 
jūros šaulių 
choras (4,5) 

Poreikis pagal 
faktą (2 

kolektyvų 
aprūpinimas 

rūbais) 

Poreikis 
pagal faktą; 
(2 kolektyvų 
aprūpinimas 

rūbais) 

Kolektyvų 
vadovai, 

Pavaduotojas 
ūkio reikalams 

2. instrumentų, 
dekoracijų 
restauravimas, 
fonogramų 
kūrimas, 
įsigijimas 

1.4.2.4 2017-2019 10,0 6,0 6,0 Repeticijų 
fortepijono 

restauravimo 
darbai (4000) 
premjerinio 
spektaklio 
dekoracijų 

gamyba (3000), 
fonogramų 

gamyba 10 vnt. 
(3000)  

premjerinio 
spektaklio 
dekoracijų 
gamyba 
(3000), 

fonogramų 
gamyba 10 
vnt. (3000) 

premjerinio 
spektaklio 
dekoracijų 
gamyba 
(3000), 

fonogramų 
gamyba 10 
vnt. (3000) 

Kolektyvų 
vadovai, 

Pavaduotojas 
ūkio reikalams 

3. tobulinti 
darbuotojų 
kvalifikaciją 

(seminarai, 
plenerai, 
mokymai) 
 

4.2.1.3.1 2017-2019 1,0 1,4 1,6 10 darbuotojų  12 darbuotojų  14 
darbuotojų  

Direktorius 

 TIKSLAS Jaunimo grupės įsitraukimo į miesto bendruomenę didinimas 

1. organizuoti 
atviro darbo su 

 2017 - 
2019 

8,6 9,0 9,0 100 į veiklas 
įtraukiamo 

110 į veiklas 
įtraukiamo 

120 į veiklas 
įtraukiamo 

Jaunimo 
studijos 
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jaunimu 
principu 
paremtas veiklas 

jaunimo jaunimo jaunimo vadovas 

2. skatinti 
savanorystę 

 2017 - 
2019 

5,9 6,1 6,1 1 ilgalaikės 
savanorystės 
sutartis, ne 

mažiau kaip 100 
trumpalaikės 
savanorystės 

atvejų 

2 ilgalaikės 
savanorystės 
sutartis, ne 
mažiau kaip 

150 
trumpalaikės 
savanorystės 

atvejų 

2 ilgalaikės 
savanorystės 
sutartis, ne 
mažiau kaip 

150 
trumpalaikės 
savanorystės 

atvejų 

Jaunimo 
studijos 
vadovas 

3. organizuoti 
jaunimo 
renginius 

 2017 -
2019 

9,2 9,2 9,2 8 renginiai 
pritrauks 1000 
žmonių 

8 renginiai 
pritrauks 
1100 žmonių 

8 renginiai 
pritrauks 
1200 žmonių 

Jaunimo 
studijos 
vadovas 

 TIKSLAS PKJC nenutrūkstamos veiklos užtikrinimas 

1. įstaigos 
darbuotojų 
darbo 
užmokesčio 
užtikrinimas 

4.2.1.3 2017 - 
2019 

26894
5 

26894
5 

26894
5 

29,5 etatai 29,5 etatai 29,5 etatai Direktorius, 
vyriausias 
buhalteris 

2. materialinės 

darbo bazės 
užtikrinimas ir 
gerinimas 

1.4.2.4 2017 - 

2019 

10,0 10,0 10,0 2 Kompiuterių 

darbo vietose 
atnaujinimas, 1 
komplektas 
nešiojamos garso 
aparatūros, 
valdymo pultas, 
laidai, mikrofonai, 
stovai, natų dėklai 

2 

Kompiuterių 
darbo vietose 
atnaujinimas, 
1 komplektas 
nešiojamos 
garso 
aparatūros, 
valdymo 

2 

Kompiuterių 
darbo vietose 
atnaujinimas, 
apšvietimo 
aparatūros 
komplektas, 
stovai, laidai, 
prailgintuvai. 

Direktorius; 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ūkio reikalams 
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50 vnt.  
 

pultas, laidai, 
2 mikrofonai, 
stovai  

3. biudžetinės 
įstaigos 
išlaikymas 

4.2.1.3.1 2017 - 
2019 

30,0 32,0 34,0 Elektros, 
komunalinių 
paslaugų, 
vandentiekio 
išlaidos  

Elektros, 
komunalinių 
paslaugų, 
vandentiekio 
išlaidos 

Elektros, 
komunalinių 
paslaugų, 
vandentiekio 
išlaidos 

Direktorius 

 
 
 
 

 

________________________   _________   _________________ 
(Įstaigos vadovo pareigos)    (parašas)     (Vardas, Pavardė) 


