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20r5-20r7-vJu METU VETKLOS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS
Kult[ros centras - tai visiems gyventojams prieinamas kulturos Zidinys, skirtas jq kultrlrinitl
poreikiq tenkinimui, dvasines kulturos bei tautines savimones, saviraiSkos ugdymui, k[rybinitl
sugebejimq puoselejimui ir poilsiui.
Klaipedos miesto savivaldybes Tautiniq kultUrq centro (toliau - TKC) veiklos programos
lgyvendinimo sekme priklauso nuo skirtingq veiksniq: politiniq, ekonominiq, socialiniq ir kt. TKC
- savivaldybes biudZetine kultiiros istaiga, iSlaikoma i5 Klaipedos miesto biudZeto (steigeja Klaipedos miesto savivaldybes taryba). TKC savo veikla puoseleja etning kultur4, megejq men4,
plet,oja edukacing, pramoging veikl4, tenkina Klaipedos miesto tautiniq maZumq bendruomeniq,
organizacijq, Svietimo istaigq kulturinius poreikius ir organizuoja jq sklaid4. KultDros centras siekia

veikla vienyti su visomis organizacijomis.
Tautiniq kulttrrq centro misija - padeti tautiniq maZumq bendruomenems integruotis i
miesto bei Salies gyvenim4, puoseleti glventojq tauting tolerancij4 ir daugiataudio miesto ivairiu
kulturq tradicijas.
Teigiamai vertinama: darbuotojq kvalifikacija,2014 m. sulaukta daugiau lankyojq 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.
Neigiamai vertinama: didelis darbo kruvis esamiems darbuotojams, specialistq trukumas,
skatinimo galimybiq nebuvimas, trlkstamas finansavimas tautiniq bendrijq megejq meno kolektyvq
vadovq etatams ir pletrai.
savcr

fgyvendinant 2014 metq istaigos tikslus, renginiai buvo nekomerciniai, nemokami,
orientuoti tenkinti ivairiq bendruomenes grupiq poreikius, aktyviai formuoti tauting tolerancij4,
kultiiring visuomeng.
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2015'2017 m. planuojama sudaryti s4lygas itraukti i bendruomeniq veikl4 kuo daugiau
jaunq Zmoniq. Siekiant Sio tikslo daug clemesio bus skirta Klaipedos sekmadieninems mokykloms
(edukaciniai uZsiemimai, susitikimai, kalendoriniq Svendiq rengimas). Planuojami kinolektoriumai,
susitikimai su specialistais (psichologais, gydytojais) bus skirti pritraukti kuo daugiau ivairaus
atnZiaus, i5silavinimo, socialiniq sluoksniq atstovq, ugdyti tautiniq maZumq bendruomeniq narir.l
sveik4 gyvensen4, bei suteikti galimybes pletoti poreiki menui ir kultDrai (renginiai, projektai,
parodos, koncertai, festivaliai, susitikimai, paskaitos). Labai svarbus aspektas
visuomenes
informavimas apie tautiniq maZumq bendruomeniq veikl4 bei nacionalini identitet4.

-

Tautiniq kultrirq centras aktyvus ir internetineje erdveje. Centro tinklapis
www.klaipedatkc.lt kas savaitg atnaujinamas ir papildomas tautiniq maZumq bendruomeniq bei
istaigos vykdoma bendra veikla. Per savaitg tinklapi aplanko apie 500-600 lankytojq. Apie centro
planuojamus, organizuojamus, vykdomus renginius nuolat skelbiama dienra5diuose ,,Klaipeda.,,
,,Vekary ekspresas", ,,Obzor" ir kultUriniuose leidiniuose, bei radijo stoties ,,Raduga" laidose.
2015-2017 m. 5i veikla bus vystoma toliau.
2014 m. buvo sekmingai vykdomos partnerystes ir bendradarbiavimo sutartys su miesto
tautiniq maZumq bendruomenemis, Svietimo ir kultlros istaigomis. PasiraSytq sutardiq kontekste

buvo vykdomi bendri susitikimai, renginiai ir projektai. Nuolat ieskomi nauji partneriai. Todel
2015'2017 m. planuojama plesti partnerystes ir bendradarbiavimo veikl4, bendradarbiauti su
pana5aus pobldZio institucijomis Lietuvos ir uZsienio Saliq miestuose. AtsiZvelgiant Klaipedos
i
miesto tautiniq maZumq bendruomeniq planuojam4 bendrq veikl4 ir poreikius, 2015 m. centre bus
ruoiiiami lietuviq kalbos kursai, valstybiniq Svendiq, isimintinq datq minejimai.
Siekiant uZtikrinti efektyvi4 Tautiniq kulturq centro veikl4, labai svarbu, kad centrui b[tr1
skirtas pakankamas finansavimas. Asignavimq maZinimas didina rizikq,, kad gali kilti sunkumq
siekiant kvalifikuotai vykdyti centro funkcijas - Klaipedos miesto tautiniq maZumq bendruomenirl
visuomening, kulturinE, proj ekting, edukacing, mening veikl4.
Svarbu nuolat kelti istaigos darbuotojq kvalifikacij4, tuo uZtikrinant savalaiki darbo
optimizavimo ir renginiq bei paslaugq organizavimo atlikim4 ir kokybg.
Vienas i5 centro prioritetiniq tikslq - konsultuoti tautiniq maZumq bendruomeniq atstovus
ruoiiiant projektinius dokumentus dalyvauti LR fondq konkursuose finansavimui gauti.
Siekdamas tinkamai organizuoti darbq ir atsiZvelgdamas i skiriamus asignavimus, centras
nuolat ie5ko optimaliq bldq ZmogiSkiesiems ir finansiniams iStekliams pritraukti. Centre patvirtinti
4 etatai, i5 jq 3,5 - kulturos sferai (direktore, kulturiniq projektq vadove, kulttrines veiklos
vadybininkai), 0,5 - personalui (darbininkas).
Apibendrinant veiklos kontekst4, tenka palymeti, kad centro veikla reikalauja kvalifikuotq,
turirrdiq patirti specialistq, gebandiq uZtikrinti kompetentingq pagalbq, organizuojant renginius,
projektus, koncertus; ruoSiant konferencijas, susitikimus, kursus, paskaitas; konsultuojant tautiniq
maZumq bendruomeniq atstovus rengiant projektus, vykdant bendr4 veikl4; pritraukiant papildomus
finansavimo 5 altinius.
Labai svarbu, kad Tautiniq kultiirq centrui bDtq skiriami jo poreikius atitinkantys
asignavimai, kurie padetq sudaryti s4lygas efektyviai centro veiklai
- uZtikrintq kokybiSkas,
profesionalias paslaugas, vystytq tautiniq maZumq bendruomeniq ir jq atstovq veikl4, ugdytq
gyventoj q tauting tolerancij 4.

2015-2017

m. planuojame kurti ir igyvendinti ivairias naujas edukacines

teminius uZsiemimus, naujus kultflrinius projektus
profesionalaus meno sklaida.

ir

programas,

uZtikdnti tautiniq maZumq megejq ir
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ir galimai didejantis istaigos finansavimas leistq planuoti platesng ir kokybiskesnE
kiirybing veikl4, siekiant pristatyti I(aipedos miesto tautiniq bendruomeniq nacionalini identitet4,
megejq ir profesionalqjimen4 ne tik Klaipedos miesto, bet ir regiono, respublikos gyventojams"
Esamas

MaLi atlyginimai riboja veiklos pletr4.

1. TIKSLAS
fstaigos veiklos tikslas

-

sudaryti s4lygas ivairiq tautiniq kulturq paZinimui, tautiniq
rnaZumq savitumo i5saugojimui, jq kulturinei veiklai ir meninei savirai5kai"
Tautiniq kulturq centras vykdo ivairias paslaugas: organizuoja susitikimus, kalbq mokymo
kursus ivairiq amLir.q grupiq Zmonems, konferencijas, parodas, paskaitas. Propaguoja tautinir.l
maZumq bendruomeniq megejq meno kolektyvq veikl4, sudaro s4lygas dalyvauti
ivairiose Sventese
ir renginiuose ivairaus amZiaus ir socialiniq grupiq bendruomenes nariams; organizuoja atmintinq

datq, kalendoriniq Svendiq paminejimus; kuria ir lprasmina Siuolaikines meno veiklos formas.
Renginiai vyksta ne tik darbo valandomis, bet ir vakarais bei savaitgaliais.
Centre sudarytos s4lygos repetuoti Klaipedos miesto tautiniq bendrijq megejq kolektyvams.
Vyksta azerb aidlaniediq sekmadienines mokykl o s uZsiemimai.
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Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

l.

Asignavimai istaigos iSlaikymui
(darbuotojq samda ir kvalifikacijos
kelimas, pastato eksploatacija, darbo
s4lygq gerinimas, inventorius, ilgalaikis
turtas), Yo.
2. Surengta kalendoriniq, atmintinq datq,
Svendiq, sk.

8. ParuoSta

ir i5leista bukletq

su tautiniq

maZumq bendruomeniq
apra5ymu ir kontaktais, skaidius.
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TIKSLA IGYVENDINANTYS UZDAVINIAI IR PRIEMONES

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

Tautiniq kultfirq centrui, istaigos nuostatuose patvirtintoms funkcijoms vykdyti,2014 metams
pat'virtinti 4 etatai.

17l,l t[ks. Lt. skirtos i5 savivaldybes biudZeto le5q (151): darbuotojq islaikymui
(darbo uZmokesdiui, socialinio draudimo i5mokoms moketi)
109,7 t[ks. Lt., pastato (22g,96
kv.rm) eksploatacijai (elektros energijai, vandeniui; flkio prieZitirai, saugos paslaugoms), darbo
Le5os

-

-

s4lygq uZtikrinimui (telekomunikaciniq rySiq

ir interneto paslaugoms, kompiuterines technikos
aptarnavimui), kanceliarinems ir [kinems i5laidoms - tDks. Lt., kulturines veiklos vykdymui 30,0
ttiks. Lt.; ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto isigijimui - 2,5 t1ks. Lt.
Le5os - 8,4 tlks. Lt skirtos iS apyvartiniq le5q kreditiniam
isiskolinimui dengti (155): istaigos
i5laikymui - 1,4 ttks. Lt; kulttirines veiklos vykdymui - 7,0 t[ks. Lt.
Viso 2014 m. Tautiniq kultUrq centrui buvo skirta 179,5 tUks. Lt.
Tautiniq kulturq centro pastatas buvo renovuotas 2011 metais. Pirmame auk5te yra sale,
kuriioje nuolat vyksta ivair[s Sventiniai ir kulturiniai renginiai. Sioje saleje
irengta paveikslq
demonstravimo iranga suteikia galimybg eksponuoti parodas. Bendradarbiaujant su Klaipedos
miesto menininkais, nevyriausybinemis tautiniq maZumq oryanizacijomis, centre nuolat vyksta
meno klriniq parodos. Ekspozicijos tampa Klaipedos miesto tautiniq bendruomeniq tradicija, tadiatr
esalnos stacionarios lempos, imontuotos sales lubose, menkai ap5viedia patalpas renginiq ir parodrl
metu. Norint pagerinti sales ap5vietim4, pra5ome suteikti galimybg isigyti ir stacionariai
irengtr
nauj4, specialiai pritaikytq ap5vietimo irangq 1-ojo aukSto saleje.
02 uZdavinys. Tautiniq maZumq savitumo i5saugojimas, sudarant s4lygas
veiklai ir meninei saviraiSkai.

jq kulttirineri

Siekiama puoseleti Svendiq tradicijas, organizuojant renginius vie5osiose miesto erdvese,
konr:ertus, vakarones; skatinti kitataudiq mening savirai5k4, dalyvaujant meno kolektyvq veikloje;
reprezentuoti Klaiped4, kaip multikultUrini miest4, pristatant tautiniq maZumq koncertines
programas svarbiausiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje;
ugd'Jti gyventojq tauting tolerancij4, formuoti vertybines ir pilietines ypad vaikq ir jaunimo
orientacijas, itraukiant juos projektus, sudarant galimybg paLinti tautiniq maZumq kultrir4,
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:

i

o

Koncertai, mindjimai, skirti Lietuvos Respublikos valsfybin€ms Sventems.
Laisves gynejq dienai, Lietuvos Valstybes atk[rimo dienai, Lietuvos Nepriklausomybes
atkDrimo dienai, Valstybes (Mindaugo Karaliaus kartinavimo) dienai.
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Iflaipddos miesto tautiniq maiumq kalendoriniq, tradicinir; Sveniig, atmintinq datq
pamindjimas.
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,
men4 miesto gyventojams.

Svent6,,Draugystds vainikas,,.
Tradicinis kasmetinis renginys, kuriame dalyvauja miesto tautiniq maZumq meno kolektyvai
ir svediai. Kolektyvai ruoSia koncerting program4, repetuoja, kuria menines kompozicijas,
scenograf,rj4 ir pavasari turi galimybg pristatyti savo tautos kultUr4 Sioje graZioje Sventeje.

Svent6 "Seimos diena".
Tradicinis renginys, kuriame dalyvauja ivairiq 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, aptariami metq pasiekimai, praejg
ir naujai planuojami renginiai. Ruo5iama bendra programa. Renginio tikslai: 1) pletoti
tautiniq maZumq kultlr4 - neatskiriam4 Lietuvos kulttiros dali;2) siekti iSsaugoti tautiniq
maZumq kulttiry ivairovg, tapatum4 ir nacionalini identitetq. Renginio uZdaviniai: l) skatinti
tautiniq maZumq bendruomeniq dalyvavim4 kultUriniame gyvenime; 2) pristatyti
visuomenei tautiniq maZumq bendruomeniq ivairiq tautq proteviq kult[r4, nacionalini
paveld4, paprodius ir tradicijas.

Kulttiriniai renginiai:
Susitikimai su idomiais Zmonemis, poezijos vakarai, atmintinq datq paminejimai, parodos,
kinolektoriumai.
Konferencijq, seminarq, paskaitq ir kt. organizavimas, skirtas tautiniq maZumq kultUrai,
istorijai, etnologijai tirti ir pristatyti.
fgyvendinant 5i4 priemong bus vykdoma tokia veikla:

Projektas,,Kalendorinds 5vent6s6(.
Sio projekto tikslas - iSsaugoti kalendoriniq Svendiq tradicijas ir paprodius. projekto eigoje
bus vykdomi teoriniai-praktiniai seminarai vaikams ir jaunimui, paskaitq ciklas
ivairioms
suaugusiqiq grupems, parodos, renginiai. [gyvendintas projektas tures
itakos ivairiq
socialiniq sluoksniq pilietines ir tautines savimones formavimui, skatins domejim4si
ivairiq

tautq tradicijomis bei formuos pozityvq poZirlri 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 bendruomenirl nariai.
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Kvalifikacii4 meno, administraciniq iiniq srityse planuoia kelti 5 centro
darbuotoiai"
MedZiagos apie tautiniq maiumq
platinimas.

kulttir4

ir

tradicijas kaupimas, sisteminimas,

Spaudoje (dienra5diuose ,,Klaipeda", ,,Vakarq ekspresas", ,,Obzor", Tautiniq bendrijq namq
periodiniame leidinyje), internetineje svetaineje www.klaipedatkc.lt, Facebook paskyroje, radijo
transliacij o se, bukletuo se, lankstinukuo se ir kt.

Veiklos plano priedai

1"

2.

Bendras le5q poreikis

ir numatomi finansavimo Saltiniai.
20I5-20I6-qjq metq veiklos plano tikslq, uZdaviniq, priemoniq, priemoniq i5laidq ir
produkto kriterijq suvestine.
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SUDERINTA:
Asignavimq valdytojas
Vardas, pavarde

Para5as

