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VEIKLOS KONTEKSTAS
Kultūros centras – tai visiems gyventojams prieinamas kultūros židinys, skirtas jų kultūrinių
poreikių tenkinimui, dvasinės kultūros bei tautinės savimonės, saviraiškos ugdymui, kūrybinių
sugebėjimų puoselėjimui ir poilsiui.
Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras yra daugiafunkcinė kultūros įstaiga,
kurios veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.
Tautinių kultūrų centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoja edukacinę,
pramoginę veiklą, tenkina Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenių, organizacijų, švietimo
įstaigų kultūrinius poreikius ir organizuoja jų sklaidą. Kultūros centras siekia savo veiklą vienyti su
visomis organizacijomis.
Tautinių kultūrų centro misija – padėti tautinių mažumų bendruomenėms integruotis į
miesto bei šalies gyvenimą, puoselėti gyventojų tautinę toleranciją ir daugiataučio miesto įvairių
kultūrų tradicijas.
Įstaigos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas įvairių tautinių kultūrų pažinimui, tautinių
mažumų savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei veiklai ir meninei saviraiškai.
Tautinių kultūrų centras vykdo įvairias paslaugas: organizuoja susitikimus, kalbų mokymo
kursus įvairių amžių grupių žmonėms, konferencijas, parodas, paskaitas. Propaguoja tautinių
mažumų bendruomenių mėgėjų meno kolektyvų veiklą, sudaro sąlygas dalyvauti įvairiose šventėse
ir renginiuose įvairaus amžiaus ir socialinių grupių bendruomenės nariams; organizuoja atmintinų
datų, kalendorinių švenčių paminėjimus; kuria ir įprasmina šiuolaikines meno veiklos formas.
Renginiai vyksta ne tik darbo valandomis, bet ir vakarais bei savaitgaliais.
2014-2016 m. planuojama sudaryti sąlygas ugdyti tautinių mažumų bendruomenių narių
sveiką gyvenseną (susitikimai su specialistais – psichologais, gydytojais) bei suteikti galimybes
plėtoti poreikį menui ir kultūrai (renginiai, projektai, parodos, koncertai, festivaliai, susitikimai,
paskaitos). Labai svarbus aspektas – visuomenės informavimas apie tautinių mažumų
bendruomenių veiklą bei nacionalinį identitetą.

Tautinių kultūrų centras aktyvus ir internetinėje erdvėje. Centro tinklapis
www.klaipedatkc.lt kas savaitę atnaujinamas ir papildomas tautinių mažumų bendruomenių bei
įstaigos vykdoma bendra veikla. Per savaitę tinklapį aplanko apie 600-700 lankytojų. Apie centro
planuojamus, organizuojamus, vykdomus renginius nuolat skelbiama dienraščiuose: „Klaipėda“,
„Vakarų ekspresas“, „Obzor“ ir kultūriniuose leidiniuose, bei radijo stoties „Raduga“ laidose. 2014
- 2016 m. ši veikla bus vystoma toliau.
2013 m. buvo vykdomos partnerystės ir bendradarbiavimo sutartys su miesto tautinių
mažumų bendruomenėmis, švietimo ir kultūros įstaigomis. Pasirašytų sutarčių kontekste buvo
vykdomi bendri susitikimai, renginiai ir projektai. Nuolat ieškomi nauji partneriai. Todėl 2014-2016
m. planuojama plėsti partnerystės ir bendradarbiavimo veiklą, bendradarbiauti su panašaus
pobūdžio institucijomis Lietuvos ir užsienio šalių miestuose. Atsižvelgdami į Klaipėdos miesto
tautinių mažumų bendruomenių planuojamą bendrą veiklą ir poreikius 2014 m. centre bus ruošiami
lietuvių kalbos kursai, valstybinių švenčių, įsimintinų datų minėjimai.
Siekiant užtikrinti efektyvią Tautinių kultūrų centro veiklą, labai svarbu, kad centrui būtų
skirtas pakankamas finansavimas. Asignavimų mažinimas didina riziką, kad gali kilti sunkumų
siekiant kvalifikuotai vykdyti centro funkcijas – Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenių
visuomeninę, kultūrinę, projektinę, edukacinę, meninę veiklą.
Vienas iš centro prioritetinių tikslų – konsultuoti tautinių mažumų bendruomenių atstovus
ruošiant projektinius dokumentus dalyvauti LR fondų konkursuose finansavimui gauti. 2013
metams centras kartu ruošė projektus su: Klaipėdos totorių bendrija „NUR“, Pabaltijo ukrainiečių
asociacija, Klaipėdos azerbaidžaniečių bendruomene. Taip pat centro darbuotojai rašė projektus ir
dėl papildomo tautinių kultūrų centro finansavimo. Iš viso 2013 metams buvo gauta projektinių lėšų
centrui ir tautinių mažumų bendruomenėms 13500.00 lt (trylika tūkstančių penki šimtai litų).
Svarbu kelti įstaigos darbuotojų kvalifikaciją, tuo užtikrinant savalaikį darbo optimizavimo
ir renginių, paslaugų organizavimo atlikimą ir kokybę.
Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus asignavimus, centras
nuolat ieško optimalių būdų žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams pritraukti. Centras
veikdamas darbo dienomis, vakarais ir per išeiginės pilnai atlieka jam pavestos funkcijas.
Darbuotojams sustatomas darbo grafikas atsižvelgiant į metų kultūrinės veiklos planą, tačiau darbo
krūvis labai didelis.
Centre patvirtinti 4 etatai, iš jų 3,5 – kultūros sferai (direktorė, projektų vadovė, kultūrinės
veiklos vadybininkė), 0,5 – personalui (darbininkas).
Labai svarbu, kad Tautinių kultūrų centrui būtų skiriami jo poreikius atitinkantys
asignavimai, kurie padėtų sudaryti sąlygas efektyviai centro veiklai – užtikrintų kokybiškas,
profesionalias paslaugas, vystytų tautinių mažumų bendruomenių ir jų atstovų veiklą, ugdytų
gyventojų tautinę toleranciją.
01. TIKSLAS
Įgyvendinant šį tikslą, siekiama sudaryti reikiamas sąlygas įstaigos pagrindinei veiklai
vykdyti (personalo išlaikymas ir jo kvalifikacijos kėlimas, pastatų eksploatacija ir išlaikymas,
materialinės-techninės bazės gerinimas), puoselėti švenčių tradicijas, atmintinų datų paminėjimus,
formuoti ir puoselėti gyventojų tautinę toleranciją, rengti seminarus, diskusijas, konferencijas ir
kitus renginius, susijusius su tautinių mažumų identiteto išsaugojimu, problemų sprendimu ir
integracija į miesto kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą.
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2. Suorganizuota įvairių renginių, Lietuvos
valstybinių švenčių minėjimų, skaičius.

7. Surengta seminarų, skaičius.
8. Suorganizuota parodų, skaičius.
9. Suorganizuota kalbos kursų, skaičius.
10. Suorganizuota edukacinių užsiėmimų,
skaičius.
11. Paruošta ir išleista bukletų su tautinių
mažumų bendruomenių trumpu aprašymu ir
kontaktais, skaičius.

0.1.01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
01 uždavinys. Sudaryti sąlygas pagrindinei įstaigos veiklai vykdyti, personalo bei pastato
išlaikymas.
Tautinių kultūrų centrui, įstaigos nuostatuose patvirtintoms funkcijoms vykdyti, 2014 metams
patvirtinti 4 etatai.
Lėšos – 168,7 tuks. lt. skirtos: centro veiklai, darbuotojų išlaikymui (darbo užmokesčiui,
socialinio draudimo išmokoms mokėti) – 109,7 lt., pastato (228,96 kv.m) eksploatacijai (elektros
energijai, vandeniui; ūkio priežiūrai, saugos paslaugoms), darbo sąlygų užtikrinimui
(telekomunikacinių ryšių ir interneto paslaugoms, kompiuterinės technikos aptarnavimui),
kanceliarinėms ir ūkinėms išlaidoms – 29,0 lt., kultūrinės veiklos vykdymui – 30,0 lt. Ilgalaikio
materialaus ir nematerialaus turto įsigijimui – 2,5 lt. Viso 2014 m. Tautinių kultūrų centrui
savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 171,2 lt.
Efektyviai įstaigos veiklai, siekiant viešumo ir informacinės sklaidos reikėtu įsigyti
reklaminį stendą, kuriame būtu skelbiama informacija apie būsimus renginius bei jame vykdomą
veiklą.
02 uždavinys. Tautinių mažumų savitumo išsaugojimas, sudarant sąlygas jų kultūrinei
veiklai ir meninei saviraiškai.
Puoselėti švenčių tradicijos, organizuojant renginius viešosiose miesto erdvėse, koncertus,
vakarones; skatinama kitataučių meninė saviraiška, dalyvaujant meno kolektyvų veikloje;
reprezentuojama Klaipėda, kaip multikultūrinis miestas, pristatant tautinių mažumų koncertines
programas svarbiausiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

siekiama puoselėti gyventojų tautinę toleranciją, taip formuoti vertybines ir pilietines ypač vaikų ir
jaunimo orientacijas, įtraukiant juos į projektus, sudarant galimybę pažinti tautinių mažumų kultūrą,
tradicijas, mokytis dainavimo, muzikavimo; organizuojamos edukacinės programos įvairaus
amžiaus klaipėdiečiams; rengiami seminarai, diskusijos ir kiti renginiai, susiję su tautinių mažumų
problemų sprendimu ir integracija į miesto kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą.
Įgyvendinimo formos:
 Koncertai, minėjimai, skirti Lietuvos Respublikos valstybinėms šventėms:
Laisvės gynėjų dienai, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai, Valstybės (Mindaugo Karaliaus karūnavimo) dienai.
 Klaipėdos miesto tautinių mažumų kalendorinių, tradicinių švenčių, atmintinų datų
paminėjimas.
Kiekviena Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenė turės galimybę surengti
atmintinų datų minėjimą, kalendorines, tradicines šventes, vakarones. Bendruomenės
pristatys savo tautos paveldą - istoriją, tradicijas, tautinius drabužius, virtuvės ypatumus,
meną miesto gyventojams.
 Projektas „Tautų vainikas“.
Tai yra tradicinis kasmetinis renginys, kuriame dalyvauja miesto tautinių mažumų meno
kolektyvai ir svečiai. Kolektyvai ruošia koncertinį repertuarą, repetuoja, kuria menines
kompozicijas, scenografiją ir pavasarį turi galimybę pristatyti savo tautos kultūrą šioje
gražioje šventėje.
 Projektas - šventė "Šeimos diena".
Projektas bus rengiamas trečią kartą, jame dalyvauja įvairių tautinių mažumų atstovai ir jų
šeimos, miesto gyventojai ir svečiai. Renginys skatina saugoti ir puoselėti šeimos tradicijas,
nacionalinį šeimos paveldą. Planuojama rengti jį kiekvienais metais.
 Projektas "Tautinių kultūrų diena".
Rudens šventė, į kurią kviečiami miesto bendruomenių atstovai, aptariami metų pasiekimai,
pravesti ir naujai planuojami renginiai. Ruošiama bendra programa. Renginio tikslas –
vienyti miesto tautinių mažumų bendruomenių narius, skatinti jų bendravimą ir
bendradarbiavimą.
Kultūriniai renginiai:
Susitikimai su įdomiais žmonėmis, poezijos vakarai, atmintinų datų paminėjimai, parodos,
kinolektoriumai.
Konferencijų, seminarų paskaitų ir kt. organizavimas, skirtas tautinių mažumų kultūrai,
istorijai, etnologijai tirti ir pristatyti.
Šią priemonę įgyvendinant bus vykdoma tokia veikla:
 Projektas „Kalendorinės šventės“.
Šio projekto tikslas - išsaugoti kalendorinių švenčių tradicijas ir papročius. Projekto eigoje
bus vykdomi teoriniai-praktiniai seminarai vaikams ir jaunimui, paskaitų ciklas įvairioms
suaugusiųjų grupėms, parodos, renginiai. Įgyvendintas projektas įtakos įvairių socialinių
sluoksnių pilietinės ir tautinės savimonės formavimą, skatins domėjimąsi įvairių tautų
tradicijomis bei formuos pozityvų požiūrį į etninę kultūrą.
 Kalbų ir edukaciniai kursai, konferencijos, seminarai, paskaitos ir kt. organizuota
veikla.
Bus organizuojami kalbos ir istorijos kursai jaunimui, nacionalinių tradicijų pamokos. Šios
veiklos įgyvendinimui bus kviečiami lektoriai, tautinių mažumų bendruomenių nariai.
Kvalifikaciją meno, administracinių, buhalterinių žinių srityse planuoja kelti 3 centro
darbuotojai.
 Medžiagos apie tautinių mažumų kultūrą ir tradicijas kaupimas, sisteminimas,
platinimas.
Spaudoje (dienraščiuose „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, „Obzor“, Tautinių bendrijų namų
periodiniame leidinyje), internetinėje svetainėje www.klaipedatkc.lt, radijoje, bukletuose,
lankstinukuose ir kt.

Veiklos plano priedai
1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai.
2. 2014-2016-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir
produkto kriterijų suvestinė.
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