PA'TVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes administracij os
direktoriaus2014 m. rugpjudio 4 d.
isakymu Nr. AD1-2328

I b forma
PATVIRTINTA
(Bf vadovas)
(vardas, pavarde)

(Savivaldybds biudZetiniq istaigq* veiklos plano forma)

(biudZetines istaigos pavadinimas ir kodas)

20r6-2018-vJu METV VErr(LOS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS
Kulturos centras - tai visiems gyventojams prieinamas kult[ros Zidinys, skirlas jq kulttiriniq
poreikiq tenkinimui, dvasines kulturos bei tautines savimones, saviraiSkos ugdymui, kurybiniq
sugebejimq puoselejimui ir poilsiui.
Klaipedos miesto savivaldybes Tautiniq kulturq centro (toliau - TKC) veiklos programos
igyvendinimo sekme priklauso nuo skirtingq veiksniq: politiniq, ekonominiq, socialiniq ir kt. TKC

-

savivaldybes biudZetine kultDros istaiga, i5laikoma i5 Klaipedos miesto biudZeto (steigeja Klaipedos miesto savivaldybes Taryba). TKC savo veikla puoseleja etning kultUr4, megejq men4,
pletoja edukacing, pramoging veikl4, tenkina Klaipedos miesto tautiniq maZumq bendruomeniq,
organizacijq, Svietimo istaigq kultUrinius poreikius ir organizuoja jq sklaid4. TKC per ketverius
savo veiklos metus pilnai parode tautiniq bendrijq potencial4, inicijavo ir padejo ikurti
azerbaidlaniediq it totoriq sekmadienines mokyklas (Siuo metu Klaipedos mieste yra septynios
tautiniq maZumq sekmadienines mokyklos).

Kult[ros centras siekia savo veikla glaudLiai bendradarbiauti su ivairiomis organizacijomis.
Tautiniq kulttirq centro misija - padeti tautiniq maZumq bendruomenems integruotis I
miesto bei Salies gyvenim4, puoseleti gyventojq tauting tolerancij4 ir daugiataudio miesto ivairiq
kultury tradicijas.
Teigiamai vertinama: darbuotojq kvalifikacija,2015 m. sulaukta daugiau lankytojq centro
organizuotuose renginiuose, puikiai ivertinta renginiq kokybe, suformuotas patrauklus TKC ivaizdis
visuomeneje, kuris skatina nuolatini susidomejim4 Klaipedos miesto tautiniq bendruomeniq
vykdoma veikla ir jos bendradarbiavimo galimybemis. Klaipedos miesto tautiniq bendrijq ir Centro
vykdoma veikla kasmet apra5oma leidinyje, kuris 2015 m. jau trediasis. fstaigos veiklos pristatymui
ir vykdymui sukurta ir nuolat atnaujinama intemetine svetaine www.klaipedatkc.lt, socialinis
tinklapis Facebook.com bei kiti visi galimi bfldai informacijai skleisti.
Neigiamai vertinama: didelis darbo krtivis esamiems darbuotojams, del darbuotojq
tr[kumo nera galimybes nuolat dirbti savaitgaliais, Sventinemis dienomis, vakarais. Kadangi
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bendrijos savo veikl4 daZniausiai vykdo tik vakarais ar savaitgaliais, nuolat keidiami darbo grafikai
ir specialistai atlieka budindiojo funkcij4. Del didesniq patalpq trlkumo nera galimybes suteikti

bendrijq meno kolektyvams patalpas nuolat rengti repeticijas, susiburimus. Todel bendrijos
kreipiasi iKlaipedos miesto savivaldybg, kad skirtq jiems patalpas. Trtikstamas finansavimas
tautiniq bendrijq megejq meno kolektyvq vadovq etatams ir pletrai. Nustatyti Centro kvalifikuotg
darbuotojq Zemi darbo uzmokesdio koeficientai nekelia motyvacijos.
fgyvendinant 2015 metq istaigos tikslus, renginiai buvo nekomerciniai, nemokami,
orientuoti tenkinti ivairiq bendruomenes grupiq poreikius, aktyviai formuoti tauting tolerancij4,
kulturing visuomeng.
Vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes Tarybos strateginio planavimo patvirtinta
tvalka trijq metq laikotarpiui sudaromas strateginis veiklos planas. Bendradarbiaujant su tautinemis
bendrijomis ir visuomeninemis nevyriausybinemis organizacijomis sudaroma veiklos programa
(isirnintinq datq minejimai, koncertai, festivaliai, meno kolektyvq veikla, sekmadieniniq mokykh4
edukaciniai uZsiemimai, kalendorines Sventes, literattriniai susitikimai, parodos ir kt.)
Planuojami susitikimai su specialistais (psichologais, gydytojais) bus skirti pritraukti kuo
daugiau ivairaus amZiaus, i5silavinimo, socialiniq sluoksniq atstovq, ugdyti tautiniq maZumq
bendruomeniq nariq sveik4 gyvensen4, bei suteikti galimybes pletoti poreiki menui ir kult[rai
(renLginiai, projektai, parodos, koncertai, festivaliai, susitikimai, paskaitos). Labai svarbus aspektas
- visuomenes informavimas apie tautiniq maZumq bendruomeniq veikl4 bei nacionalini identitet4.
Apie bendrijq planuojamus, organizuojamus, vykdomus renginius nuolat skelbiama dienraSdiuose
,,Klaipeda", ,,Vakarq ekspresas", ,,Obzor" ir kulturiniuose leidiniuose, bei radijo stodiq ,,Raduga,, ir
,,Lalina" laidose, 2016-2018 m, 5i veikla bus tgsiama toliau.
2015 m. buvo sekmingai vykdomos partnerystes ir bendradarbiavimo sutartys su miesto
tautiniq maZumq bendruomenemis, Svietimo ir kultflros istaigomis. Pasira5ytq sutardiq kontekste
buvo vykdomi bendri susitikimai, renginiai ir projektai. Nuolat ieSkomi nauji partneriai. Todel
2016-2018 m. planuojama plesti partnerystes ir bendradarbiavimo veikl4, bendradarbiauti su
panasaus pobiidZio institucijomis Lietuvos ir uZsienio saliq miestuose.
Svarbu nuolat kelti istaigos darbuotojq kvalifikacij4, tuo uZtikrinant savalaiki darb6
optimizavimo ir renginiq bei paslaugqorganizavimo atlikim4 ir kokybg.
Vienas i5 centro prioritetiniq tikslq - konsultuoti tautiniq maZumq bendruomeniq atstovusi
ruo5iant projektinius dokumentus dalyvauti LR fondq konkursuose finansavimui gauti"
Siekdamas tinkamai organizuoti darbq ir atsiZvelgdamas i skiriamus asignavimus, centras
nuotrat ieSko optimaliq budq Zmogi5kiesiems ir finansiniams i5tekliams pritraukti. Centre patvirtinti
4 e1:"atai, iS jq 3,5 kultDros sferai (direktore, kulturiniq projektq vadove, kult[rines veiklos
vadybininkai), 0,5 - personalui (darbininkas).
Apibendrinant veiklos kontekst4, tenka palymeti, kad centro veikla reikalauja kvalifikuotq,
turindiq patirti specialistq, gebandiq uZtikrinti kompetentingq pagalbq organizuojant renginius,
projektus, koncertus; ruo5iant konferencijas, susitikimus, kursus, paskaitas; konsultuojant tautiniq
maZumq bendruomeniq atstovus rengiant projektus, vykdant bendr4 veiklq pritraukiant papildomus
finansavimo Saltinius.

-

Labai svarbu, kad Tautiniq kulturq centrui bDtq skiriami
asignavimai, kurie padetq sudaryti s4lygas efektyviai centro veiklai

jo poreikius atitinkantys
- uZtikrintq kokybi5kas,

profesionalias paslaugas, vystytq tautiniq maZumq bendruomeniq veikl4, ugdytq gyventojq
tauting
tolerancij4.
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planuojame kurti ir igyvendinti ivairias naujas edukacines programa$,
teminius uZsiemimus, naujus kultlrrinius projektus ir uZtikrinti tautiniq maZumq megejisko ir
2016-2018

m.

profesionalaus meno sklaid4.
Esamas ir galimai didejantis istaigos finansavimas leistq planuoti platesng ir kokybiSkesng
kiirybing veikl4, siekiant pristatyti Klaipedos miesto tautiniq bendruomeniq nacionalini identitetq,
megeji5kqj4 ir profesionalqjimen4 ne tik Klaipedos miesto, bet ir regiono, respublikos
gyventojams.

1. TIKSLAS
fstaigos veiklos tikslas

-

sudaryti s4lygas ivairiq tautiniq kulturq paZinimui, tautinig
mailumq savitumo iSsaugojimui, jq kultrlrinei veiklai ir meninei saviraiskai.
Tautiniq kulturq centras vykdo ivairias paslaugas: organizuoja susitikimus, kalbq mokymo
kursus ivairiq am1iq grupiq Zmondms, konferencijas, parodas, paskaitas. Propaguoja tautiniq
maZumq bendruomeniq megejiSkq meno kolektyvq veikl4, sudaro sqlygas dalyvauti
ivairiose
Sventese ir renginiuose ivairaus amZiaus ir socialiniq grupiq bendruomenes nariams; organizuoja
atmintinq datq, kalendoriniq Svendiq paminejimus; kuria ir iprasmina Siuolaikines meno veiklos
fornnas. Renginiai vyksta ne tik darbo valandomis, bet ir vakarais bei savaitgaliais.
Centre sudarytos s4lygos repetuoti Klaipedos miesto tautiniq bendrijq megejq kolektyvams.
Vyksta azerbaidlaniediu sekmadienines mokyklo s uZsiemimai.

Rezultato vertinimo kriterij aus
pavadinimas ir mato vienetas
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1.

Asignavimai istaigos i5laikymui
(darbuotojq samda ir kvalifikacijos
kelimas, pastato eksploatacija, darbo
sqlygq gerinimas, inventorius, ilgalaikis
turtas). %.
2. Surengta kalendoriniq, atmintinq datq,
Svendiq, sk.

8. ParuoSta ir i5leista bukletq su tautiniq
trumpu
apra5ymu ir kontaktais, skaidius.

maZumq bendruomeniq
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O1.OT.

TIKSL,T IGYVENDINANTYS UZU.q.VTNIAI IR PRIEMONES

01 uZdavinys. Sudaryti s4lygas pagrindinei istaigos veiklai vykdyti, personalo bei pastato
iSlaikymas.

Tautiniq kulttrq centrui, istaigos nuostatuose patvirtintoms funkcijoms vykdyi,2014 metams
pat'virtinti 4 etatai.
LeSos 46310 Eur. skirta i5 savivaldybes biudZeto le5q (151): darbuotojq i5laikymui (darbo
uZnrokesdiui, socialinio draudimo i5mokoms moketi)
37896 Eur, pastato (22g,96 kv.m)
eksploatacijai (elektros energijai, vandeniui; Dkio prieZiurai, saugos paslaugoms), darbo s?lygq

-

-

uZtikrinimui (telekomunikaciniq rySiq

ir

interneto paslaugoms, kompiuterines technikos
aptarnavimui), kanceliarinems ir Dkinems i5laidoms
8414 Eur, kultUrines veiklos vykdvmui
8689 Eur; ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto
isigijimui 1245 Ew.
Viso 2015 m. Tautiniq kulturq centrui buvo skirta 56244Eur.

-

-

-

02 uZdavinys. Tautinig maZumq savitumo i5saugojimas, sudarant sqlygas
veiklai ir meninei savirai5kai.

jq kulturinei

Siekiama puoseleti Svendiq tradicijas, organizuojant renginius vie5osiose miesto erdvese,
koncertus, vakarones; skatinti kitataudiq mening savirai5k4, dalyvaujant meno kolektyvq veikloje;
reprezentuoti Klaipedq, kaip multikultUrini miest4, pristatant tautiniq maZumq koncertines
programas svarbiausiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje;

ugdyti gyventojq tauting tolerancij4, formuoti vertybines ir pilietines ypad vaikq ir jaunimcr
orientacijas, itraukiant juos i projektus, sudarant galimybg pahinti tautiniq maZumq kult1r4,
tradicijas, mokytis dainavimo, muzikavimo; organizuoti edukacines programas
ivairaus amZiaus
klaipediediams; rengti seminarus, diskusijas ir kitus renginius, susijusius su tautiniq maZumu
problemq sprendimu ir integracija imiesto kulturini ir visuomenini gyvenim4.
[gyvendinimo formos:

r

c

Koncertai, mindjimai, skirti Lietuvos Respublikos valstybin$ms 5vent6ms.
Laisves gynejq dienai, Lietuvos Valstybes atkurimo dienai, Lietuvos Nepriklausomybes
atkDrimo dienai, valstybes (Mindaugo Karaliaus kar[navimo) dienai.

Klaipddos miesto tautiniq maZumq kalendoriniq, tradiciniq Sveniiq, atmintinq datq
pamin6jimas.
Kiekviena Klaipedos miesto tautiniq maZumq bendruomene tures galimybg surengti
atmintinq datq minejim4, kalendorines, tradicines Sventes, vakarones. Bendruomends
pristatys savo tautos paveld4, istorij4, tradicijas, tautinius drabuZius, virtuves ypatumus,
ivairiatauti men4 miesto gyventoj ams.

o

Festivalis,,Draugyst6svainikas,,.
Tradicinis kasmetinis renginys, kuriame dalyvauja miesto tautiniq maZumq meno kolektyvai
ir svediai. Kolektyvai ruo5ia koncerting programQ, repetuoja, kuria menines kompo zicijas,
scenografijq ir pavasarituri galimybg pristatyti savo tautos kultur4 Sioje graZioje Sventeje.

)
5vent6,,Seimos diena".
Tradicinis renginys, kuriame dalyvauja ivairitl tautiniq maZumq atstovai ir jq Seimos, miesto
gyventojai ir svediai. Renginys skatina saugoti ir puoseleti Seimos tradicijas, nacionalini
Seimos paveld4.

Festivalis,,Tautiniq kulttirq diena,,.
Svente, i kuri4 kviediami miesto bendruomeniq atstovai, aptafiami metq pasiekimai, praejg
ir naujai planuojami renginiai. RuoSiama bendra programa. Renginio tikslai: l) pletoti
tautiniq maZumq kulttr4 - neatskiriam4 Lietuvos kultfiros dali; 2) siekti i5saugoti tautiniq
maZumq kultDrq ivairovg, tapatum4 ir nacionalini identitet4. Renginio uZdaviniai: l) skatinti
tautiniq maZumq bendruomeniq dalyvavim4 kultflriniame gyvenime; 2) pristatyti
visuomenei tautiniq maZumq bendruomeniu ivairiq tautq proteviq kultiir4, nacionalini
paveld4, paprodius ir tradicijas.

Kultiiriniai renginiai:
Susitikimai su idomiais Zmonemis, poezijos vakarai, atmintinq datq paminejimai, parodos,
kinolektoriumai.
Konferencijq, seminarq, paskaitq ir kt. organizavimas, skirtas tautiniq maZumu kult[rai.
istorijai, etnologijai tirti ir pristatyti.

Projektas,,Kalendorinds Sventds('.
Sio projekto tikslas - iSsaugoti kalendoriniq Svendiq tradicijas ir paprodius. Projekto eigoje
bus vykdomi teoriniai-praktiniai seminarai vaikams ir jaunimui, paskaitq ciklas lvairioms
suaugusiqiq grupems, parodos, renginiai. Igyvendintas projektas tures itakos ivairiq
socialiniq sluoksniq pilietines ir tautines savimones formavimui, skatins domejim4si
ivairiq
tautq tradicijomis bei formuos pozityvq poZitiri i etning kultUr4.
Kalbq ir edukaciniai kursai, konferencijos, seminarai, paskaitos ir kt. organizuota
veikla.
Bus organizuojami kalbos ir istorijos kursai jaunimui, nacionaliniq tradicijq pamokos. Sios
veiklos igyvendinimui bus kviediami lektoriai, tautiniq maZumq bendruomeniq nariai"

Kvalifikacii4 meno, administraciniq Ziniq srityse planuoja kelti 5 centro
darbuotoiai.

o

MedZiagos apie tautiniq maZumq kultur4 ir tradicijas kaupimas, sisteminimas,
platinimas.
Spaudoje (dienraSdiuose ,,Klaipdda", ,,Vakarq ekspresas", ,,Obzor", Tautiniq bendrijq namq
periodiniame leidinyje), intemetineje svetaineje www.klaipedatkc.lt, Facebook paskyroje, radijo
transliacij ose, bukletuose, lankstinukuose ir kt.
Veiklos plano priedai

1

Bendras le5q poreikis ir numatomi finansavimo Saltiniai.
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2.

Bf

2016-2018-qjq metq veiklos plano tikslq, uZdaviniq, priemoniq, priemoniq i5laidq ir
produkto kriterijq suvestine.

direktorius

para5as

Vardas, pavarde

Specialistas,
atsakingas uZ veiklos plano parengim4

SUDERINTA:
Asignavimq

valdytojas

Parasas

vardas, pavarde

