PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS
PLANO DERINIMO
2018 m. gegužės 8 d. Nr. A1-580
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2243 1 punktu, 68 punktu,
d e r i n u Palangos kultūros ir jaunimo centro 2018 metų veiklos planą
(pridedama).

Direktorė

Akvilė Kilijonienė

PATVIRTINTA
Palangos kultūros ir jaunimo centro direktoriaus
2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V1-14
PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRAS
2018 M. VEIKLOS PLANAS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I.

1. Palangos kultūros ir jaunimo centras (toliau PKJC) yra biudžetinė savivaldybės įstaiga puoselėjanti kultūrinę veiklą, Palangos gyventojų
kūrybinį užimtumą, profesionalaus ir mėgėjiško meno sklaidą, rūpinasi etninės kultūros išsaugojimu, valstybinių ir pramoginių švenčių
organizavimu, jaunimo įtraukimu į kūrybinių procesų valdymą, bei visuotinį aktualaus kūrybinio produkto vartojimą puoselėdama kultūrinio
turizmo idėją.
2. Palangos kultūros ir jaunimo centras rūpinasi patikėjimo teise perduotų Palangos kultūrinių objektų priežiūra.
II.

TIKSLAI, UŽDAVINIAI

3. TIKSLAS – Tenkinti visuomenės kultūrinius ir profesionalaus meno poreikius.
3.1. uždavinys – organizuoti įvairaus žanro ir formos renginius, skatinant aktyvią PKJC kūrybinę veiklą;
3.2. uždavinys – aktyvinti ir vykdyti profesionalaus meno sklaidą Kurhauzo koncertų salėje ištisus metus, pristatant garsiausius
šalies bei užsienio atlikėjus ir kolektyvus;
4. TIKSLAS – Skatinti domėjimąsi etninės kultūros išsaugojimu vykdant Palangos etninės kultūros plėtros programą.
4.1. uždavinys – formuoti vaikų ir jaunimo etninio, kultūrinio ir lokalinio tapatumo jausmus;
4.2. uždavinys – stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą visuomenėje ir šeimoje;
5. TIKSLAS – Užtikrinti Lietuvos istorijos įsimintinų datų minėjimą, puoselėti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą.
5.1. uždavinys – ieškoti naujų renginio pateikimo formų organizuojant valstybines šventes, atmintinų datų, kalendorinių švenčių
renginius ir Lietuvos vardo šimtmečiui skirtų renginių paminėjimą.
6. TIKSLAS – Plėtoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą vietos, respublikiniu ir tarptautiniu mastu, skatinant vietos bendruomenės kultūrinį
aktyvumą;

6.1. uždavinys – sudaryti sąlygas PKJC meno kolektyvams pasiruošti ir dalyvauti Lietuvos šimtmečio dainų šventės ,,Vardan tos...“
atrankose, vadovų seminaruose ir šventės renginiuose.
6.2. uždavinys – Sudaryti sąlygas meno kolektyvams dalyvauti tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose ir reprezentuoti
Palangos miestą.
7. TIKSLAS – Didinti projektinės veiklos apimtis, teikiant paraiškas įvairiems Lietuvos bei ES fondams;
7.1. uždavinys – kurti ir įgyvendinti ilgalaikius ir trumpalaikius projektus, apimančius menus, kultūrą ir kūrybišką mąstymą;
8. TIKSLAS – Jaunimo grupės įsitraukimo į miesto bendruomenę didinimas.
8.1. uždavinys – organizuoti atviro darbo su jaunimu principu paremtas veiklas ir jaunimo renginius;
9. TIKSLAS – Gerinti PKJC administracijos ir kolektyvų materialinę bazę ir kelti darbuotojų kvalifikaciją.
9.1. uždavinys – formuoti aktyvią ir kūrybingą meno kolektyvų vadovų ir administracijos darbuotojų komandą;
9.2. uždavinys – tenkinti meno kolektyvams būtinų instrumentų, dekoracijų, fonogramų kūrimo ir įsigijimo poreikį;
9.3 uždavinys – sudaryti sąlygas PKJC darbuotojams kelti kvalifikaciją;
10. TIKSLAS – PKJC nenutrūkstamos veiklos užtikrinimas;
10.1. uždavinys – įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio užtikrinimas;
10.2. uždavinys – materialinės darbo bazės gerinimas;
10.3 uždavinys – biudžetinės įstaigos išlaikymas.

III.

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

PRIEMONĖ

RODIKLIAI
ASIGNAVIMAI

VYKDYM
ATSAKINGI
O
VYKDYTOJAI
Pavadinimas
Paaiškinimas
TERMIN
AI
TIKSLAS . Tenkinti visuomenės kultūrinius ir profesionalaus meno poreikius.
UŽDAVINYS. organizuoti įvairaus žanro ir formos renginius, skatinant aktyvią PKJC kūrybinę veiklą;
UŽDAVINYS - aktyvinti ir vykdyti profesionalaus meno sklaidą Kurhauzo koncertų salėje ištisus metus, pristatant garsiausius šalies bei užsienio atlikėjus
ir kolektyvus;
3.2.1.8 Švenčių, kultūros ir meno
2018
Suorganizuotų
Meno kolektyvų koncertai
L. Pudžiuvelytė,
27 000 (B)
renginių organizavimas
renginių skaičius (7) Šventojoje ir Palangoje
M. Jarulytė,
(sausio–gruodžio mėn.)
R. Jonaitytė,
Kodas

Pavadinimas

Lėšos skirtos
Palangos miesto
savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2018
m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. A1386 ,,Dėl lėšų
skyrimo Palangos
kultūros ir jaunimo
centrui“.

3986 (SP)
Lėšos surinktos už
teikiamas mokamas
paslaugas,
patvirtintas
Palangos miesto
savivaldybės
tarybos 2017 m.
lapkričio 2 d.
sprendimu Nr. T2229

„Grubiojo“ teatro 25 – metis
(kovo–lapkričio mėn.)
Renginių ciklas
„Palangos dienos“ (kovo 30–
balandžio 2 d.)
Socialinė akcija
„Pasveikink jūrą Palangoje“
(liepos 28–29 d.)
Jūros diena (rugsėjo 15 d.)

R. Juozapavičiūtė,
D.Rekašienė

Senjorų diena (spalio 1 d.)
„Spindinčios Kalėdos“
(gruodžio 1–gruodžio 31 d.)
Suorganizuotų
renginių iš SP lėšų
skaičius (2 vnt.)

Teatro diena „Laikykis,
Vydūne“ (kovo 27 d.)
Vaikų teatro festivalis
,,Kurhauzo nykštukas“
(kovo 21–22 d.)

TIKSLAS – Skatinti domėjimąsi etninės kultūros išsaugojimu vykdant Palangos miesto etninės kultūros plėtros programą.
UŽDAVINYS – formuoti vaikų ir jaunimo etninio, kultūrinio ir lokalinio tapatumo jausmus;
UŽDAVINYS – stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą visuomenėje ir šeimoje;
1.4.3.3 Etninės kultūros bei
2018
Suorganizuotų
Mokomųjų stovyklų-kūrybinių
1450 (B)
tradicijų išsaugojimas ir
renginių skaičius (2) laboratorijų organizavimas
sklaida
(rugsėjo 10 d.)
Edukacinių programų ir
praktinių seminarų
organizavimas (rugsėjo 20 d.)

L. Pudžiuvelytė,
Z. Baniulaitytė

TIKSLAS – Užtikrinti Lietuvos istorijos įsimintinų datų minėjimą, puoselėti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą.
UŽDAVINYS – ieškoti naujų renginio pateikimo formų organizuojant valstybines šventes, atmintinų datų, kalendorinių švenčių renginius ir Lietuvos
vardo šimtmečiui skirtų renginių paminėjimą.
Valstybinių, kalendorinių
2018
Trys karaliai (sausio 6 d.)
M. Jarulytė,
10 000 (B)
švenčių, minėtinų datų
R.Jonaitytė,
Laisvės gynėjų diena
renginių organizavimas
R.Juozapavičiūtė,
(sausio 12 d.)
Z. Baniulaitytė,
Užgavėnės Palangoje
mėgėjų meno
(vasario 13 d.)
kolektyvų vadovai
Šventojoje (vasario 10 d.)
Jurgi, paduok raktus Mėguvai
(balandžio 21–22 d.)
Gedulo ir vilties diena
(birželio 24 d.)
Lietuvos kariuomenės diena
(lapkričio 24 d.)
Juodojo kaspino diena
(rugpjūčio 23 d.)
Ilgių vakaras su ,,Mėguva“
(lapkričio 2 d.)
2018
Lietuvos valstybės
Margučių alėja Lietuvos
M. Jarulytė,
4 000 (B)
atkūrimo šimtmečio valstybės atkūrimo šimtmečiui
R. Jonaitytė,
minėjimo Palangoje (kovo 9–balandžio 8 d.)
T. Lubys,
2017–2019 m.
Z.Baniulaitytė,
Koncertas ,,Palanga Lietuvai“
2000 (B)
programos
mėgėjų meno
(vasario 16 d.)
įgyvendinimas
(3
kolektyvų vadovai
Projektas ,,Meistrų kalvė“
5000 (B)
vnt.)
(rugsėjo 15 d.)
TIKSLAS – Plėtoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą vietos, respublikiniu ir tarptautiniu mastu, skatinant vietos bendruomenės kultūrinį aktyvumą;
UŽDAVINYS – sudaryti sąlygas PKJC meno kolektyvams pasiruošti ir dalyvauti Lietuvos šimtmečio dainų šventės ,,Vardan tos...“ atrankose, vadovų
seminaruose ir šventės renginiuose.
UŽDAVINYS – sudaryti sąlygas meno kolektyvams dalyvauti tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose ir reprezentuoti Palangos miestą.
3.2.1.8 Švenčių, kultūros ir meno
2018
Mėgėjų meno
L. Pudžiuvelytė,
3 000 (B)
renginių organizavimas
Lėšos skirtos
kolektyvų atranka į
meno kolektyvų
Palangos miesto
Dainų šventę
vadovai
savivaldybės
administracijos

direktoriaus 2018
m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. A1386 ,,Dėl lėšų
skyrimo Palangos
kultūros ir jaunimo
centrui“
3.2.2.4
2018
Mėgėjų meno
Ansamblio „Mėguva“ koncertai
15 000 (B)
Lėšos skirtos
kolektyvų
Gruzijoje
Palangos miesto
dalyvavimas
(spalio) 24 –29 d.)
savivaldybės
tarptautiniuose
Šokių kolektyvų „ Bočiai“ ir
administracijos
renginiuose,
„Banguolis“ dalyvavimas
direktoriaus 2018
atstovaujant
festivalyje Rygoje (Latvija)
m. balandžio 13 d.
Palangai (3 vnt.)
(gegužės 20 d.)
įsakymu Nr. A1Kamerinio choro dalyvavimas
469 ,,Dėl lėšų
festivalyje- konkurse Prahoje
skyrimo Palangos
(Čekija)
kultūros ir jaunimo
(lapkričio 1–5 d.)
centrui“
TIKSLAS – Didinti projektinės veiklos apimtis, teikiant paraiškas įvairiems Lietuvos bei ES fondams
UŽDAVINYS – kurti ir įgyvendinti ilgalaikius ir trumpalaikius projektus, apimančius menus, kultūrą ir kūrybišką mąstymą;
1.4.3.2 Kultūros projektų
2018
1 Projektas
„Išgirsk šimtmečio jūrą –
4 000 (V)
skatinimas, rėmimas
Lietuvos kultūros
neofolkloras jaunimui pajūryje“
tarybos dalinis
projekto vykdymo
finansavimas (2018
m. balandžio 6 d.
sutartis Nr. S
ETN-36 (6.21)
TIKSLAS – Jaunimo grupės įsitraukimo į miesto bendruomenę didinimas
UŽDAVINYS – organizuoti atviro darbo su jaunimu principu paremtas veiklas ir jaunimo renginius
3.2.1.8 Švenčių, kultūros ir meno
2018
Suorganizuotų
Šeimų bėgimas (liepos 6 d.)
680 (B)
renginių organizavimas
veiklų skaičius
Palangos jaunimo savaitė
3000 (B)
(8 vnt.)
(rugpjūčio 6–12 d.)
Mobilus darbas su jaunimu nuo
600 (B)
Palangos nutolusiose
gyvenvietėse (birželio 15–spalio

L. Pudžiuvelytė,
Z. Baniulaitytė
L. Pudžiuvelytė,
J. Serapinienė

L. Pudžiuvelytė,
E. Jucevičius

L. Pudžiuvelytė,
Z. Baniulaitytė,

T. Lubys,
M.Jarulytė,
L. Pudžiuvelytė

15 d.)
Vizitai į jaunimo užimtumo
centrus (kovo–gruodžio mėn.)
Stalo futbolo žaidynės (lapkričio
720 (B)
18 d.)
Draugo diena (lapkričio 28 d.)
530 (B)
Savanorių diena
2010 (B)
(gruodžio 5 d.)
Akcija „Keliaujantis šimtmečio
1660 (B)
laiškas“ (kovo 11d.)
TIKSLAS – Gerinti PKJC administracijos ir kolektyvų materialinę bazę ir kelti darbuotojų kvalifikaciją
UŽDAVINYS – formuoti aktyvią ir kūrybingą meno kolektyvų vadovų ir administracijos darbuotojų komandą
UŽDAVINYS – tenkinti meno kolektyvams būtinų instrumentų, dekoracijų, fonogramų kūrimo ir įsigijimo poreikį
UŽDAVINYS – sudaryti sąlygas PKJC darbuotojams kelti kvalifikaciją
4.2.1.3 Darbuotojų kvalifikacijos
2018
Mokymų ir
10 darbuotojų
200 (B)
kėlimas
kvalifikacijos kėlimo
programos.
1.4.2.4. Sąlygų kultūrinei
2018
Materialinės bazės
Dekoracijos, garso takeliai
12 014 (SP)
(sociokultūrinei) veiklai
turtinimas iš gautų
teatrui(20);
gerinimas ir materialinės
lėšų už teikiamas
Fonogramos chorams (10);
bazės turtinimas
mokamas paslaugas
Koncertiniai dėklai chorams
pagal Palangos
(30); meno kolektyvams
miesto savivaldybės kanklės, skudučiai, smuiko
tarybos 2017 m.
dėklas, strykas, stygos.
lapkričio 2 d.
sprendimu Nr. T2229 patvirtintą
mokamų paslaugų
sąrašą
TIKSLAS – PKJC nenutrūkstamos veiklos užtikrinimas
UŽDAVINYS – įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio užtikrinimas
UŽDAVINYS – materialinės darbo bazės gerinimas
UŽDAVINYS – biudžetinės įstaigos išlaikymas
4.2.1.3 Įstaigos darbuotojų darbo
2018
29,5 etatai
29,5 etatai
193 800 (B)
užmokesčio užtikrinimas;
1.4.2.4 Materialinės darbo bazės
2018
Materialinės darbo
Užuolaidų komplektas
5000 (B)
800 (B)

V. Petrauskienė,
A. Jankauskienė
L. Pudžiuvelytė,
V. Steponavičius

V. Petrauskienė,
A. Jankauskienė
V. Steponavičius

gerinimas;

4.2.1.3

biudžetinės įstaigos
išlaikymas.

bazės gerinimas
pagal prioritetus

136 300 (B)

2018

Ryšių, komunalinių
paslaugų, pastatų
techninės priežiūros
išlaidos

Kurhauzo koncertų salei, IT
įrangos atnaujinimas (3
kompiuteriai), darbo baldai (3
stalai, 20 kėdžių, 4 kėdės prie
darbo stalo, Kamerinio choro
sceniniai rūbai etno motyvais.
V. Steponavičius

IV. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
2018 metų veiklos plano priežiūrą vykdo kultūrinės veiklos vadybininkė Monika Jarulytė, paskirta Palangos kultūros ir jaunimo centro
direktoriaus. Metinio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama nuolat, rezultatai aptariami 2 kartus metuose (07-01; 12-29), pasiūlymai teikiami
Palangos kultūros ir jaunimo centro direktoriui, planas koreguojamas atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus. Pasibaigus kalendoriniams metams ataskaita
teikiama Palangos kultūros ir jaunimo centro vadovui ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui.
____________________________________

SUDERINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. gegužės 8 įsakymu Nr. A1-580

