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PATVIRTINTA 
Mažeikių rajono Židikų kultūros centro 

                                                                                              Laikinai einanti direktoriaus pareigas 
2019 m. kovo  16 d. įsakymu Nr. V- 

 
 
 

MAŽEIKIŲ RAJONO ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRAS 
 (Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

 

2019-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 Kultūros centras skirtas tirti ir tenkinti Židikų seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius, 
puoselėti krašto tradicijas, organizuoti mėgėjiško ir profesionaliojo meno renginius, rūpintis 
seniūnijos gyventojų laisvalaikio įprasminimu, teikti kultūros paslaugas, savo veikla puoselėti 
etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą, kad 
visi seniūnijos gyventojai galėtų dalyvauti kultūros centre veikiančiuose mėgėjų meno 
kolektyvuose pagal savo pomėgius ir gebėjimus. 

Židikų kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos  Respublikos įstatymais, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtais teisės aktais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 
sprendimais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei Židikų 
kultūros centro nuostatais. 

Mažeikių rajono Židikų kultūros centras įsteigtas 2006 m. balandžio 27 d. Mažeikių 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-108 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 
administracijos reorganizavimo ir biudžetinių įstaigų Šerkšnėnų, Židikų, Tirkšlių, Urvikių, 
Viekšnių, Laižuvos ir Sedos kultūros centrų steigimo“. 2009 m. Židikų kultūros centras pelnė 
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įsteigtą geriausio praėjusių metų trečios kategorijos 
kultūros centro premiją ir atminimo ženklą. Židikų kultūros centras, biudžetinė įstaiga, Lietuvos 
kultūros centrų asociacijos narė, kultūrinę veiklą vykdo Židikų seniūnijos teritorijoje, kurioje 
2019 metų pabaigoje gyveno apie 2104 gyventojų. 

Židikų kultūros centras patikėjimo teise naudoja patalpas: Židikuose bendras patalpų 
plotas – 687,57 kv. m, Ukrinuose bendras patalpų plotas – 798,14  kv.m ir pagal panaudos sutartį 
Pikeliuose – bendras patalpų plotas – 63,56 kv. m. Židikų kultūros centro žiūrovų salė talpina 
250 žiūrovų, Ukrinų kultūros namų žiūrovų salė talpina 250 žiūrovų ir Pikelių salė – 100  
žiūrovų. Taip pat renginiai vyksta Židikų M. Pečkauskaitės vardo parke bei Židikų Jaunimo 
aikštelėje prie pirties, Pikelių šaulių aikštėje bei prie Lūšės geležinkelio buvusios stoties. 

Įstaigoje patvirtinta 11,25 etatų. Per metus vidutiniškai dirbo 19 darbuotojų, iš jų – 9 
kūrybiniai darbuotojai. 

Židikų kultūros centras įgyvendino  2019 metų veiklos plano tikslus. Kultūros centro 
kolektyvas suorganizavo 123 renginių: valstybinių švenčių minėjimus, parodas, meno kolektyvų 
koncertus, programų mainus, išvykas Lietuvoje ir užsienyje, profesionalios ir pramoginės 
muzikos koncertus, seminarus, sportines varžybas, diskotekas, edukacines programas. 

Veikė 32 įvairūs meno kolektyvai, juos lankė apie 216 dalyvių, sporto ir rankdarbių 
būrelius – apie 72 dalyvius, edukacinėse programose dalyvavo per 250 lankytojų. Renginiai 
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organizuojami iš lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, laimėjus įvairius projektus bei gautus iš 
rėmėjų. Renginiai skirti mišriai auditorijai. 

Vyksta nuoširdus bendradarbiavimas su Židikų seniūnija, seniūnijos teritorijoje 
esančiomis 5 kaimo bendruomenėmis, seniūnaičiais, o taip pat ir Mažeikių bei aplinkinių rajonų 
kultūros centrais, bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis, verslininkais, įmonėmis. 
Glaudus ryšys palaikomas su Latvijos Respublikos Kalnu, Aucės ir Liepojos kultūros centrais. 
Vyksta koncertų programų mainai. 

Aktyviai dalyvauta projektinėje veikloje. Per 2019 m. įgyvendinti 6 Mažeikių rajono 
savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus ,,Kultūros veiklos ir sporto plėtros“ programos dalinai 
finansuoti projektai   už 10665,00 Eur:  

1. M.Pečkauskaitės–Šatrijos Raganos premijos įteikimo šventei organizuoti - 900,00 Eur. 
2. ,,Šiandien madam pareis vėliau“ – 600,00 Eur.; 
3. ,,Pri žemaičių atminteis opės“ – 500,00 Eur; 
4. „Su daina ir gyvenimas linksmesnis” – 500,00 Eur; 
5. „Širdies melodija” – 565,00 Eur; 
6. ,,Pagauk ryšį su kultūra“ – 700,00 Eur; 
7. Leidinys ,,Didžiausia verpimo ratelių paroda“ – 500,00 Eur; 
8. ,,Laiko tiltai“ – 1000,00 Eur; 
9. ,,Volungė – 2019“ – 350,00 Eur. 
10.Pikelių miestelio gimtadienio šventės išlaidoms dalinai padengti – 850,00 Eur; 
11.Išvykimo į Kauną transporto išlaidoms padengti – 200,00 Eur; 
12.,,Oninės Židikuose 2019“ – 1000,00 Eur; 
13.Kalėdiniams  renginiams – 3000,00,00 Eur. 
Iš rėmėjų gauti 7976,00 Eur panaudoti  renginių organizavimui. 

 
               Židikų kultūros centro biudžetas ir jo vykdymas. 
2019 m. kultūros centro asignavimų planas, gautos ir panaudotos lėšos (Eur) 

Asignavimų 
šaltinis 

Asignavimų 
planas 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Nepanaudo-
ti 

asignavimai 

Įgyvendinimas, 
procentai nuo 

plano 
Pajamos 
savarankiškoms 
funkcijoms  
vykdyti 

131400,00 131391,84 
 

131391,84 
 

8,16 
 

99,99 

Biudžetinių įstaigų 
ir specialųjų 
programų pajamos 

1800,00 
 

1800,00 1800,00 
0,00 

 
100 

Iš viso 133200,00 133191,84 133191.84 8.16 99,99 

 
Pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti: darbo užmokesčiui – 112699.92 Eur,  

socialiniam draudimui 2597.58 Eur. Prekėms ir paslaugoms panaudota 15000.00 Eur, iš jų: 
ryšiams 900.00 Eur, komunalinėms paslaugos 9800,00 Eur, kvalifikacijos kėlimui – 200.00 Eur, 
informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui – 300,00 Eur, kitų prekių ir paslaugų 
įsigijimui 3800,00 Eur., darbdavių socialinė parama pinigais  - 1094,34 Eur,   
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Biudžetinių įstaigų ir specialųjų programų panaudojimas: pajamos už teikiamas 
paslaugas – 1800,00 Eur. 

 
II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS 

TOBULINIMO 
 

 2019 m. kultūros centro organizuoti renginiai buvo skirti visuomenės kultūriniams 
poreikiams tenkinti. Kultūros centro darbuotojai puoselėjo senovines tradicijas, organizavo 
teatralizuotas šventes: Užgavėnes, Jonines, Adventinius vakarus, aktyviai dalyvavo socialinėse 
akcijose, Kalėdiniame ir Naujametiniame renginiuose, organizuojamuose festivaliuose. Ypač 
populiari, daug lankytojų kasmet sulaukianti tradicinė, autentiška šventė „Oninės“, rašytojos 
M.Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos minėjimai muziejuje ir Šv. Onos koplyčioje. Lietuvos 
Valstybės Atkūrimo dienai paminėti renginys vyko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Buvo 
rengiamos įvairios parodos, mugės, susitikimai, pramoginiai, sportiniai renginiai, propaguojamas 
profesionalus menas. Sėkmingai kasmet vykdomos edukacinės programos su Latvijos 
Respublikos kolektyvais ir tautodailininkais. Sėkmingas bendradarbiavimas vyksta su kitais 
rajono ir regiono kultūros centrais meninių kolektyvų ir spektaklių mainais. 

Dėl lėšų stokos kultūros  įstaigos aprūpinimas kompiuteriais ar kitomis naujomis 
technologijomis per metus pajudėjo iš sąstingio taško.  

Įgyvendinant įstaigos 2019-ųjų metų veiklos planą ir siekiant tikslų bei rezultatų, kilo 
šios problemos: 

 Rengiant projektus, kultūros įstaiga dažnai yra netinkamas pareiškėjas paramai gauti, 
arba projektai finansuojami dalinai ar visai negaunamas finansavimas.  

 Meninei veiklai trūksta garso ir šviesos aparatūros, kuri leistų kokybiškai gaminti 
muzikinius įrašus, teikti kitas kultūrines paslaugas, labiau į veiklas įtraukti jaunimą, pasyvią ir 
skeptiškai nusiteikusią visuomenės dalį, socialinės atskirties asmenis. Turima aparatūra yra dar 
sovietmečio laikų ir sunkiai bepataisoma. Intensyviai naudojama ji pakankamai greitai dėvisi. 
Aparatūros priežiūra ir atnaujinimas atliekamas tik esant labai būtiniems atvejams. 

 Sudėtinga vykdyti profesionalaus meno skaidą, programos ir koncertai brangūs, o 
žiūrovai nėra mokūs ir renkasi mažesnės meninės vertės koncertus bei atlikėjus, žiūrovo 
ugdymui ir meninių programų finansavimui trūksta lėšų. 

 Didelės problemos kyla dėl diskotekų organizavimo. Įstaiga neturi galimybių be 
bendruomenių ir kitų organizacijų pagalbos bei papildomo  finansavimo užtikrinti saugumą, o 
taip pat ir tokių renginių kokybę. Šiuo metu vietos bendruomenės pasyvios, nerodo iniciatyvos 
budėti renginių ar diskotekų metu. 

 Meno vadovai, norėdami su kolektyvais dalyvauti programų mainuose, festivaliuose, 
už keliones turi susimokėti patys, naudodami asmeninius automobilius, o tai neskatina veiklos 
intensyvumo, motyvacijos kolektyvų narius aktyviau dalyvauti kultūrinėje veikloje, nėra 
galimybių tikėtis tarptautinių kelionių, išvykų, nes projektai mažai finansuoja kelionių išlaidų. 

 Pikelių kultūros namų patalpų vidus neremontuotas nuo 1995 m.: išpelijusios sienos, 
lubos, patalpose visiškai nėra ventiliacijos, visiškai susidėvėjusi elektros instaliacija, šildo 
vietinis pečiukas. Organizuojant šventes, vykdant projektus, priimant svečius, profesionalius 
kolektyvus, kultūros namams būtina palaikyti reprezentacinę išvaizdą bei sąlygas, tačiau dėl lėšų 
stokos ši problema labai aktuali. Pikelių kultūros namų  pastatas beveik avarinės būklės. 

 Pagal 2011 m Mažeikių rajono savivaldybės administracijos pateiktą ŠVLVVG 
įgyvendintas projektas „Kultūros namų pastato, M. Pečkauskaitės g. 28, Židikų mstl., Mažeikių 
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r. sav. paprastasis remontas“, atliktas Židikų kultūros centro einamasis remontas (apšiltintas 
stogas, sudėti nauji langai, durys, naujai įrengta katilinė), tačiau vidinių patalpų remonto 
būtinybės problema išliko, nes po remonto liko atviri visi vamzdynai. Reikalingas laiptinės 
remontas. Reikalinga sutvarkyti apie kultūros centrą nuogrindas, apšiltinti ir nudažyti pastatą. 
Pastatas stovi pačiame miestelio centre ir neteikia atvykstantiems svečiams estetinio ir malonaus 
vaizdo.  Kultūros centre dar veikia Mažeikių V. Klovos muzikos filialo Židikų skyrius ir 
biblioteka. Kasdien būna vaikų ir jaunimo, kuriems reikalinga šiluma, o  pakankamai prikūrenti 
nėra galimybių. 

 2013 m. atlikus Ukrinų kultūros namuose remonto darbus, reikaliga pilnai įrengti 
katilinę pastato apšildymui, be to vandentiekio vamzdynas yra senas ir dažnai trūkinėja vandens 
tiekimo linijos. 

 Reikalinga nuolatinė rėmėjų ir papildomų finansavimų šaltinių paieška, organizuojant  
renginius ir šventes. Laikui bėgant mažėja jų nuolatinė motyvacija remti kultūros centrą. 
Demografinė tendencija įtakoja ir kitus finansuotojus atsisakyti kultūros centrui teikiamos  
paramos, nes patys emigruoja. Sunku išlaikyti esamus bei pritraukti naujus rėmėjus  paramos 
teikimui. 
               Esant stabiliam finansavimui ir tokiai visų Mažeikių rajono kultūros centrų būklei, 
jaučiasi kultūrinė atskirtis tarp miesto ir kaimo. 
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III.  PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS 

 

Prie-
mo-
nės 

kod-
as 

Priemonės 
pavadini-mas 

Veiklos 
pavadinimas 

Priemonės 
atsakingi  

vykdytojai 

Asignavimai 2019-tiesiems metams, 
Eur 

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai 
 

Nukrypimų nuo plano 
paaiškinimai, priežastys, 

dėl kurių planuotos 
reikšmės, nepasiektos 
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pavadinimas, mato 
vnt. 

p
la

nu
ot

a 
re

ik
šm

ė 
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04 programa. Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa 

04
-0

1-
02

-0
2 

Įstaigų 
išlaikymas ir 
darbuotojų 
samda 

Kultūros centro 
veiklos 
užtikrinimas 

Direktorius 

 
 5 

(SFA) 
117900 

 
115297,5

0 
97,8 

Užtikrinama veikla ir 
darbuotojų etatų sk. 

11,25 11,25 

Dėl darbuotojų sirgimo 
sutaupytas darbo 

užmokesčio fondas ir  
tarybos sprendimu 

sumažintas asignavimų 
planas, lėšos iškeltos į 
kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimą.  
Profesionalių ir kitų 
gastroliuojančių 
kolektyvų koncertų. 
Spektaklių 
organizavimas Direktorius, 

kultūrinės 
veiklos 
organizatoriai, 
meno vadovai 

Suorganizuota 
profesionalių ir kt. 
gastroliuojančių 
kolektyvų koncertų, 
spektaklių vnt. 

12 12 Įvykdyta pagal planą 

Festivalių, renginių, 
parodų, minėjimų, 
koncertų 
organizavimas 

Židikų kultūros centro 
parengtų  renginių 
skaičius, vnt. 

37 37 Įvykdyta pagal planą 

Edukacinių 
užsiėmimų, 
mokymų 
organizavimas 

Suorganizuota 
edukacinių užsiėmimų, 
mokymų dalis nuo visų 
renginių, proc. 

45 45 Įvykdyta pagal planą 

Siūloma naudotis 
teikiamomis Židikų 
kultūros centro 
paslaugomis 

Direktorius, 
kultūrinės 
veiklos 
organizatoriai 

Siūlomų  naudotis 
teikiamų paslaugų 
skaičius, vnt. 

5 8 
Pasiūlyta didesnė 

paklausa 
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Projektų rengimas Direktorius 
Židikų kultūros centro 
parengtų projektų 
skaičius 

5 7 
Pasiūlyta didesnė 

paklausa 

Darbuotojų 
kvalifikacijos 
kėlimas ir 
bendrosios 
kompetencijos 
augimas 
 
 
 
 

Direktorius, 
vyr. buhalteris 

5 
(SFA) 

300,00 
 
 
 
 

200,00 
 
 
 
 

66,7 
 
 
 
 

Keliama kvalifikacija, 
darbuotojų skaičius, 
vnt. 

2 2 

Darbuotojai kėlė 
kvalifikaciją 

nemokamuose 
seminaruose ir 

mokamuose kursuose  

Komandiruočių 
išlaidos 
 
 

Direktorius, 
vyr. buhalteris 

5 
(SFA) 

100 0,00 0 
Darbuotojų vykimas į 
komandiruotes 

4 0 

Metų eigoje direktoriaus 
įsakymu patikslintas 

asignavimų planas, lėšos 
perkeltos paslaugų 

įsigijimui apmokėti. 

Atsisikaitymas su 
tiekėjais už prekes 
ir atliktas paslaugas 

Direktorius, 
vyr. buhalteris 

5 
(SFA) 

900,00 4100 
 
455,6 

Prekių, paslaugų 
pirkimas, Eur 

900  
 
 
 
     

1500 

 
 
 

4100  
 
 
    

1800 
 
 
 

 

Kanceliarinių prekių 
įsigyta daugiau negu 

planuota, nes sutaupius 
pinigų iš  darbo 

užmokesčio fondo ir 
komunalinių paslaugų 

išlaidų metų eigoje 
tarybos sprendimu, taip 
pat direktoriaus įsakymu 
patikslintas asignavimų 

planas 
 

5 (SP) 1500,00 1800,00 120 

Atsiskaitymas už 
komunalines, ryšių 

Direktorius, 
vyr buhalteris 

5 
(SFA) 

11200 10700,00 95,5 
Naudojamų telefonų 
skaičius, vnt. 

1 1 
Šildymui sunaudota 

mažiau lėšų, nes Pikelių 
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paslaugas 

Elektros, šalto vandens 
paslaugų skaičius, 
šildymas vnt. 
 
 

3 3 

kultūros namams malkas 
kūrenimui paruošė 

užimtumo programos 
vykdymo  atlikę  

darbininkai. Metų eigoje 
direktoriaus įsakymu 

lėšos perkeltos kitų prekių 
ir paslaugų įsigijimui 

 
 
 

Darbdavių socialinė 
parama pinigais 

Direktorius, 
vyr buhalteris 

5 
(SFA) 

200 1094,34 
547,1

7 

Nedarbingumo pašalpų 
mokėjimas iš įstaigos 
lėšų 
 

5 7 

Išmokėtos nedarbingumo 
pašalpos iš įmonės lėšų, 
išmokėta pašalpa mirus  

darbuotojos mamai. Metų 
eigoje tarybos sprendimu, 

taip pat direktoriaus 
įsakymu patikslintas 
asignavimų planas  

 
 

Kiti šaltiniai 

  
Paramos 
panaudojimas 

Direktorius, 
vyr buhalteris 

6 (KT)  183,30  
Panaudotos lėšos 
gautos iš VMĮ 2 proc 

  Renginių organizavimui 

  
Paramos 
panaudojimas 

Direktorius, 
vyr buhalteris 

6 (KT)  7976,00  
Panaudotos lėšos 
gautos iš rėmėjų 

  Renginių organizavimui 

 
 
         Laikinai einanti direktorės pareigas                                                                                                                           Vida Abrasonienė 

(Vadovo pareigų pavadinimas)     (Parašas)      (Vardas ir pavardė) 
 
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 
 
Apolinaras Stonkus 
2020-    
 

________________________ 


