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I5orinds anlinkos analizd:

Politiniai-teisiniai veiksniai.
Pagrindines kultiiros sritis reglamentuoj

a atitinkami istatymai.
KultUrines veiklos organizavimqlabai apsunkina Vie5qjq pirkimo istatymo reikalavimai. Del sudetingq
ilgalaikiq vie5qiq pirkimq procedlrq sunku igyvendinti net ir paprastus projektus arba jq i5 viso
atsisakoma del per dideliq, lyginant su projekto verte, darbo s4naudq minetoms procediiroms atlikti.
Labai svarbu ivertinti miesto valdZios - Tarybos - veikl4 ir priimtus sprendimus,

Ekonominiai veiksniai.
Rinkos ekonomika itakoja visas gyvenimo sritis, o kultura tampavienijanti, konsoliduojanti
grandis, Analizuojant socialiniq ir ekonominiq veiksniq ftak4 kulturos pletrai Lietuvoje galima
neabejotinai teigti, kad Sie veiksniai daro didZiulg ltakqkultDrines veiklos formavimuisi.
Prie nepalankiq ekonominiq rodikliq reikia'pamineti kulttros ir meno darbuotojq atlyginimus.
Socialiniai veiksniai.
Del emigracijos ir visuomen6s senejimo gyventojq skaidius Lietuvoje maLeja. Statistikos departamento
duomenimis, 011 metq pradZioje Lietuvoje gyveno 3244.601gyventojq. Klaipedos gyventojq taip pat
maLdja (per 2010-201 1 m. sumaZejo nuo 182,8 tiikst. Iki 177,8 tiikst.). Klaipedos miesto kultUriniq
paslaugq poreikiq maZejimui didelg reik5mg turi ir sumenkusi gyventojq perkamoj i galia, bedarbyste,
Zmonh4kulturinius poreikius ir laisvalaikio pasirinkim4 itakojantys nauji veiksniai yra i5auggs
informacinis srautas, pasikeitusi vertybiq sistema. Negatyvls socialiniai veiksniai - Lemas pragyvenimo
lygis didina skaidiq Zmoniq, kuriems neaktualDs kultiiriniai poreikiai.
Prie neigiamq socialiniq tendencijq minetinas nepakankamas tautiniq maZumq kulturos
integravimas i socialiniq miesto bendruomenes problemq sprendim4, tvarios visuomenes kiirim4,
gyvenimo kokybes ugdym4.
Technologiniai veiksniai.
Naujrl informaciniq technologijq pletra, spartus tobulejimas lemia intensyvius informacines
visuomenes pokydius. Siuolaikines informacines technologijos sukuria palankias s4lygas visq
krirybiniq produktrl ir paslaugq rinkodarai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Tai sudaro prielaidas
Salyje sukurtq kultUriniq paslaugq ir produktq pasaulinei auditorijai.
Techninis modernumas itakoja pirmiausia jaunq Zmoniq domejim4si istaigos paslaugomis. Turi buti gera
garso, v aizdo, kompiuterin,E aparatur a.

Vidinds aplinkos analizil:
Organizacind strukttrra.
Savivaldybes biudZetines kult[ros istaigos yra savivaldybes paskirtq asignavimq vykdyojos, turindios
juridinio asmens teises, savaranki5kai planuojandios savo veikl4. Jq veiklos prieLiirqvykdo Savivaldybes
administraciios Kultiiros skyrius. t.v. kontroliuoia savivaldybes tarr'rbos sprendim

istaigq veikl4 ir teikia pasitilymus del jq veiklos gerinimo.
Tautiniq kultUrq centro aktualius klausimus sprgsti talkina taryba- patariamojo balso teisg turinti
institucija, susidedanti i5 5 nariq.

Zmogi5kieji i5tekliai.
Tautiniq kultiirq centre dirba 3 darbuotojai: direktore, buhaltere ir darbininkas.
Kiekvienas centro darbuotojas atlieka konkredi4 funkcij4: direktore atsakinga uZ centro veikl4, darbo
administravim4, strateginiq planq rengim4, projektq organizavim4 ir bendradarbiavim4 su ivairiomis
institucijomis. Buhaltere veda finansine apyskait4, Darbininkas tvarko aplink4 ir priZi[ri Nark4centre,
Tautiniq kultlrq centre nustatlrtas didZiausias leistinas etatq skaidius - 3 etatai
Planavimo sistema.
Klaipedos miesto pletros strateginiame plane iki 2013 metq viena i5 prioritetiniq krypdiq - Svietimo ir
kult[ros vyst5zmas, kurios vienas i5 tikshl - stiprinti Klaipedos miesto, kaip kultiiros centro ivaizdi,
formuoti patraukli4 kDrybing aplink4 ir skatinti miesto bendruomenes kultrtrini akgvum4.
Finansiniai i5tekliai.
2011 m, i5 savivaldybes biudZeto tautiniq kultDros centro funkcijoms (veiklos pradliai) uZtikrinti skirta
tiikst.. Lt.
BiudZeto finansavimo apimtys nustatomos fvertinus biudZetines istaigos i5laikymui reikalingas i5laidas:
pastato eksploatacijos i5laidos ir kulturinei veiklai uZtikrinti reikalingas le5as. I5 esmds finansavimas yra
orientuotas i istaigos i5laikym4, o ne i teikiamq paslaugq gyventojams ivairovg ir kokybg.
Ry5iq sistema, informacin6s ir komunikavimo sistemos.
Vidiniai ry5iai: Tautiniq kultDrq centre kiekvien4 savaitg organizuojami pasitarimai su centro darbuotojais,
kas menesi - su tautiniq maZumq tarybos nariais, kuriq tikslas - aptaftirenginius, padeti sprgsti problemas,
informuoti apie artimiausiu metu planuojamus atlikti darbus.
I5oriniai veiksniai: Tai - sukurli informacinius ry5ius ir komunikacijas tarp institucijq ir gyventojq,
Centras neturi darbuotojo, atsakingo uZ rySius su visuomene, tadiau vienas i5 darbuotojq tures atlikti
kultlrines informacijos sklaid4 ir darb4 su visuomeninemis organizacijomis.
Informacines sklaidos tikslui ruo5iamas internetinis centro puslapis.

Vidaus darbo kontrold.
Strateginiai centro darbai yra planuojami, rengiant metini centro veiklos plan4, numatant ivykdymo
terminus ir atsakingus asmenis.

SSGG (stiprybiu, silpnybiu. ealimybiu ir er6smiu) analiz6,:
Stiprybds.
Nuoseklios investicijos i kulturos istaigq pastatq renovacij4 ir materialaus turto atnaujinim4 leidLia
pagerinti savivaldybes istaigos materialing bazg.
Stabilus kultDros istaigq finansavimas
Puikiai dirbantis kolektwas

Silpnyb6s.
Nusistovejusios tradicijos, nepakankama meninds kDrybos kritika, maZo miesto sindromas daZnai lemia
meniniq-kDrybiniq procesrl uLdarum4
Vaikq bei jaunimo kultlrinio uZimtumo i kiirybing veikl4 stokai itakos turi per menkas kulturos ir Svietimo
istaigq bendradarbiavimas
Atsitiktiniai, neplanuoti istaigos isikurimo darbai trukdo laiku vykdyi kitus planuotus darbus bei

rensinius.
Galimybds.
Skatinti istaigos darbuotojus kelti kvalifikacijE, idiegti naujus projekto vadovo, direktores asistentds,
pagalbiniq darbuotojq etatus
fgyvendinti vie5qjq ry5iq kampanij 4, internetinio puslapio suklrim4
Siekiant visapusi5kos tautiniu maZumu kulturos intesraciios i miesto swenima. aktwiai bendradarbiauti

su ivairiomis Klaipedos miesto istaigomis: mokyklomis, gimnazijomis, universitetq, laisvalaikio klubais,
itraukti i 5i4 veikl4 kuo daugiau ivairaus amZiaus Zmones.

ir

Grdsm6s.
Menkas gyventojq kiirybi5kumas bei nepatraukli ekonomine padetis gali lemti nesekmes vis didejandio
miestq konkurencingumo aspektu
Per siauras kultfiros supratimas, nesiejant jo su kitomis gyvenimo sritimis (socialine aplinka, Svietimu),
stabdo normalius kulttiros pletros procesus, neaprepia bendrqjq visuomends poreikiq.

Strateginio tikslo pavadinimas: Siekti Klaipedos miesto tautiniq maZumq kurybos pletros bei
integravimosi i miesto kultur4

(suformuluotas / pakoreguotas) savivaldybes, padalinio arba istaisos stratesinis tikslas)

Strateginio tikslo apra5ymas:
[gyvendinant 5i strategini tikst4 vykdoma programa(-os):
Miesto kulttrrinio savitumo puoseldjimo bei kultiiriniq paslaugq gerinimo programa

Kodas

