PATVIRTINTA
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro
direktoriaus 2012 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. V- 29
KRAŽIŲ M. K. SARBIEVIJAUS KULTŪROS CENTRO
VEIKLOS PROGRAMA 2013 m.
Programos vykdytojas: Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras.

I.

BENDROJI DALIS

1.1. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras – tai daugiafunkcis kultūros centras, kurio pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas kultūros tęstinumui ir
plėtrai, skatinant įvairias kultūros sritis ir žanrus, savo veikla propaguojant etninę kultūrą, mėgėjų meną, gaivinant Kražių jėzuitų kolegijos tradicijas,
užtikrinant jų sklaidą lankytojams, vystant švietėjišką (edukacinę) veiklą, organizuojant profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines
programas; tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius, sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant
demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.
1.2. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras (toliau – kultūros centras) pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcis kultūros centras, kurio veikla
finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.
1.3. Pagrindiniai veiklos principai – darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė ir įvairovė, įvairių amžiaus grupių
bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajonui festivaliuose, konkursuose.
1.4. Kultūros centro veiklos programa – tai strateginė veiksmų ir priemonių visuma, apibendrinanti pagrindinius kultūros centro plėtros 2013 m.
tikslus ir uždavinius, išryškinanti prioritetus bei numatanti priemones išsikeltiems uždaviniams įgyvendinti.
1.5. Programa padės siekti pagrindinių kultūros centro tikslų: sudaryti sąlygas kultūros tęstinumui ir plėtrai, skatinant įvairias kultūros sritis ir žanrus,
savo veikla propaguojant etninę kultūrą, mėgėjų meną, gaivinant Kražių jėzuitų kolegijos tradicijas, užtikrinant jų sklaidą lankytojams, vystant švietėjišką
(edukacinę) veiklą, organizuojant profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas; tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius,

sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę. Kultūros centras
siekia savo veiklą vienyti su visomis organizacijomis, palaiko ryšį su seniūnija, kaimo bendruomenėmis, bažnyčia.
1.6. Programa remiasi Lietuvos Respublikos konstitucijos garantuojamomis žmogaus kultūrinėmis teisėmis laisvai kultūrinei raiškai ir laisvam
dalyvavimui bendruomenės kultūroje taip pat vadovaujasi kitais galiojančiais teisės aktais ir dokumentais.

II. MISIJA
2.1. Programos misija – sudaryti sąlygas Kražių seniūnijos, o kartu ir Kelmės rajono, kultūros tęstinumui ir plėtrai, atgaivinti buvusios Kražių jėzuitų
kolegijos tradicijas, užtikrinti jų sklaidą ir prieinamumą Lietuvos ir užsienio lankytojams, vystyti edukacinę veiklą, sudaryti sąlygas kiekvienam piliečiui
dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtoti ir ugdyti demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Eil.
Nr.

Vykdomos
Priemonės aprašymas
Vykdytojai
Vykdymo laikotarpis
Lėšų
Laukiami rezultatai
programos,
šaltinis
priemonės, veiklos,
projektai
ADMINISTRAVIMO IR SPECIALIOJI KULTŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA

1.
1.1.

Administracinė veikla
Pasitarimai kultūros
Pasitarimai veiklos
centro darbuotojams
organizavimo klausimais

1.2.

Kvalifikacijos kėlimas

1.3.

Metodinė pagalba

Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas – siūlymai
įvairių seminarų ir
programų.
Praktinė metodinė
pagalba Kražių
seniūnijos

Direktorius

Kiekvieną pirmadienį

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

nuolat

Direktorius,
kultūros ir
meno

nuolat

Užtikrinta informacijos sklaida
kultūros centre tarp darbuotojų,
kokybiškesnis darbas ir geresni
bendro darbo rezultatai.
Didėjanti darbuotojų profesinė
kompetencija, geresni darbo
rezultatai.
Parengti kokybiškesni
projektai, gerėjanti materialinė
bazė, užtikrintas glaudesnis

1.4.

Rėmėjų paieška.

1.5.

Informacijos sklaida,
reklama.

1.6. Bendradarbiavimas
1.6.1 Bendradarbiavimas su
.
vietinėmis
visuomeninėmis
organizacijomis ir
įstaigomis.
1.6.2 Bendradarbiavimas su
.
Vilniaus universitetu
ir Vilniaus
universiteto biblioteka
1.6.3 Bendradarbiavimas su
.
kitomis Lietuvos
įstaigomis,
asociacijom ir
institucijom, Kelmės

bendruomenėms, kitoms
įstaigoms ir
organizacijoms,
lankytojas ir
interesantams.
Kitų finansavimo
galimybių paieška.

darbuotojai.

Renginių reklamavimas,
informaciniai pranešimai,
straipsnių publikavimas,
informacijos skelbimas
internetinėje svetainėje,
afišų, plakatų,
lankstinukų spauda,
atributikos gamyba.

Direktoriaus
nuolat
pavaduotojas,
projektų
vadovas

Glaudesnių
bendradarbiavimo ir
bendravimo ryšių
plėtojimas kultūrinės
veiklos organizavimo
klausimais.
Bendrų projektų
rengimas

Direktoriaus
nuolat
pavaduotojas,
meno
vadovai

direktorius

nuolat

Kultūrinių mainų
skatinimas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

nuolat

Direktorius,
projektų
vadovas

bendradarbiavimas tarp vietos
įstaigų ir organizacijų.

Be privataus kultūros rėmimo,
kultūros reiškiniai vyktų daug
sunkiau. Verslininkai, remdami
kultūrinę veiklą – remia
visuomenei naudingus siekius.
Atliktas įvaizdžio formavimas,
ryšių su visuomene plėtojimas
ir sklaida apimant kuo platesnę
auditoriją, skatinimas
bendruomenę domėtis
kultūriniais produktais.

nuolat

Kartu rengiami renginiai,
koncertai, pagalba
bendruomenėms organizuojant
renginius.
Projektinės
lėšos

Kartu organizuojamos
stovyklos vaikams ir jaunimui,
rengiamos parodos.
Mėgėjų meno kolektyvų
programų kultūriniai mainai,
bendri projektai, kursai.

rajono ir kitais
Lietuvos kultūros
centrais.
1.6.4 Bendradarbiavimas su Muziejaus veiklos
kitais Kelmės rajono ir skatinimas
Lietuvos muziejais
1.6.5 Bendradarbiavimas su
Lietuvos leidyklomis
1.7.

Projektinė veikla

1.8.

Kultūrinio paveldo
aktualizavimas,
pažinimas ir sklaida

2.
2.1.

Ūkinė veikla
Ūkio funkcionavimo
pavestų funkcijų
vykdymo užtikrinimas

2.2.

Materialinės bazės
gerinimo programos
įgyvendinimas.

Biudžeto
lėšos,
projektinės
lėšos

Muziejaus
vedėjas

nuolat

Bibliotekos fondo
atnaujinimas

Bibliotekos
vedėjas

nuolat

Pritrauktos papildomos
lėšos, projektų
įgyvendinimas,
materialinės bazės
gerinimas
Projekto „Kultūros
paveldo objekto, Kražių
kolegijos, vertybių
saugojimas ir priežiūra“
įgyvendinimas,
atributikos lankytojams
gamyba, Kražių
kolegijos aktualizavimas.

Direktorius,
projektų
vadovas

nuolat

Projektinės
lėšos

Direktorius,
ūkio dalies
vedėjas,
muziejaus
vedėjas.

2012 - 2013

Projektinės
lėšos

Kultūros centro pastato
išlaikymo išlaidos,
privalomų funkcijų
vykdymo išlaidos.
Naujo inventoriaus
įsigijimas.

Direktorius,
ūkio dalies
vedėjas.

nuolat

Asignavimų Užtikrintas ūkio
lėšos
funkcionavimas.

Direktoriaus
Lapkritis – gruodis.
pavaduotojas,
ūkio dalies
vedėjas.

Spec. lėšos

Muziejaus ekspozicijos
atnaujinimas, muziejinių
parodų rengimas, muziejaus
lankytojų sudominimas.
Leidyklų parama bibliotekai
knygomis tokiu būdu
atnaujinant bibliotekos fondą.
Įgyvendinti kultūrinės veiklos
projektai, sustiprinta
materialinė bazė.
Didesni turistų ir lankytojų
srautai, papildomai pritrauktos
lėšos, restauruota Kolegijoje
esanti freska, įrengta išorės
vaizdo stebėjimo sistema.
vieninga kultūros, meno,
turizmo informacijos vietos,
regiono gyventojams bei
atvykstantiems turistams
paslaugų teikimo sistema.

Sudarytos geresnės darbo
sąlygos, pagerės kultūros centro
materialinė bazė.

2.3.

Įstaigos aprūpinimas
būtiniausiomis darbo
priemonėmis

Naujų darbo priemonių
įsigijimas

Ūkio dalies
vedėjas

nuolat

2.4.

Teikiamų paslaugų
analizė ir plėtra.
Mokamų paslaugų
spektro plėtra.

Jau teikiamų paslaugų
įvertinimas atsižvelgiant
į jų paklausą ir naujų
siūlymas.

Direktorius,
bibliotekos ir
muziejaus
vedėjai

nuolat

Spec. lėšos

Užtikrintas įstaigos
administravimo ir kultūrinės
veiklos programos kokybiškas
vykdymas.
Įvertinus 2012 m. ataskaitas bus
sprendžiama kurias paslaugas
teikti ir toliau, ko atsisakyt, ką
naujo pasiūlyti.
Gaunamos papildomos lėšos
kultūrinei veiklai vystyti ir
materialinei bazei gerinti.

KULTŪRINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO PROGRAMA
Įvairių renginių,
Meno
nuolat
Organizuoti kultūriniai
valstybinių švenčių,
vadovai,
renginiai
paminėtinų datų,
režisierius.
koncertų, spektaklių ir kt.
organizavimas
2.
Meninės saviraiškos ir Mėgėjų meninės veiklos Vadovai
nuolat
Suburti nauji mėgėjų meno
meninių poreikių
skatinimas, naujų
mėgėjų meno
kolektyvai, sukurtos meninės
ugdymas ir tenkinimas programų kūrimas
kolektyvų,
programos, pastatyti nauji
meno
spektakliai, inscenizacijos ir kt.
vadovai,
režisieriai.
Metinis renginių planas patvirtinamas iki vasario 1 d. kultūros centro direktoriaus, o kiekvieną mėnesį patikslintas planas teikiamas Kelmės r.
savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
3.
Edukacinių programų Edukacinės programos.
Projektų
Iki rugsėjo 1 d.
Sukurtos naujos edukacinės
kūrimas
vadovas,
programos vaikams ir jaunimui,
muziejaus
kurias galima užsisakyti vietoje
vedėjas,
arba išvykoje.
režisierė
4.
Profesionalaus meno
nuolat
Projektinės Organizuotas Kražių festivalis,
Profesionalaus teatrinio, Direktorius,
sklaida
projektų
lėšos
profesionalios muzikos
muzikos, šokio
vadovas
koncertai, intensyvūs operos
pristatymas, meno
atlikėjų kursai, dailininkų
1.

Kultūrinių renginių
organizavimas

kūrinių pateikimas
visuomenei.
Kaupti, saugoti, tirti,
konservuoti ir eksponuoti
Kražių krašto kultūros
istoriją atspindinčius
muziejinių vertybių
rinkinius muziejinių
ekspozicijų pristatymą ir
edukacinę veiklą
Rinkti, komplektuoti ir
saugoti bibliotekos
fondą, laikantis kokybės,
visumos ir aktualumo
principų

5.

Muziejinė veikla

6.

Bibliotekinė veikla

7.

Etninės kultūros
apsaugos ir tęstinumo,
vietos tradicijų
išsaugojimo
užtikrinimas

renginių organizavimas,
įvairaus amžiaus žmonių
dalyvavimas folkloro
programose, jaunimo
pažintis su etnine kultūra.

8.

Aktyvaus laisvalaikio
organizavimas

Fizinio aktyvumo
skatinimas: sporto
renginiai, aktyvaus
laisvalaikio praleidimo
organizavimas

profesionalų parodos,
spektakliai.
Muziejaus
vedėjas

nuolat

Atnaujintos muziejinės
ekspozicijos, padidėjęs
lankytojų srautas, kultūrinio
paveldo aktualizavimas ir
Kražių istorijos pristatymas bei
aktualizavimas.

Bibliotekos
vedėja, vyr.
bibliotekinin
kė

nuolat

Meno
vadovė,
režisierė,
mėgėjų meno
kolektyvų
vadovai.
Vyr.
specialistas

nuolat

Organizuotas gyventojų
informacinis aptarnavimas,
sudarytos galimybės
nemokamai naudotis
paslaugomis, teikiama
informacija, prisidėta prie kitų
skyrių veiklų.
Nuosekliai ir kryptingai
puoselėjamos Žemaitijos krašto
istorinės ir kultūrinės tradicijos

nuolat

skatinama sveika gyvensena ir
fizinis aktyvumas,
organizuojamos aktyvaus
laisvalaikio praleidimo formos,
sporto renginiai

IV.

ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS, LAUKIAMI REZULTATAI

4.1. Organizacinės priemonės, veiklos programos vykdymui:
4.1.1. ieškoti papildomų finansavimo šaltinių;
4.1.2. sekti naują informaciją apie Lietuvoje vykdomus kultūrinius projektus;
4.1.3. skelbti informaciją apie veiklą interneto svetainėje www.kraziai.lt kultūros centro svetainėje;
4.1.4. ruošti informacinius pranešimus spaudai apie organizuojamus projektus;
4.1.5. užtikrinti kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų tobulinimosi programos vykdymą;
4.1.6. užtikrinti etninės kultūros, jaunimo kultūrinės veiklos ir profesionalaus meno sklaidos programos įgyvendinimą;
4.2.7. nuosekliai ir kryptingai puoselėti Žemaitijos krašto istorines ir kultūrines tradicijas, propaguoti europines humanizmo ir krikščioniškosios kultūros
estetines ir menines vertybes;
4.2.8. kaupti, saugoti, tirti, konservuoti ir eksponuoti Kražių krašto kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius;
4.2.9. rinkti, komplektuoti ir saugoti bibliotekos fondą, laikantis kokybės, visumos ir aktualumo principų;
4.2. Laukiami rezultatai:
4.2.1. Kražių krašto gyventojų įtraukimas į renginių organizavimą, sudarys sąlygas bendruomenės nariams pasijusti aktyviais kultūrinio proceso dalyviais;
4.2.2. geros kokybės renginiai sulauks didesnio žiniasklaidos dėmesio, bendruomenės atsiliepimai apie veiklą įtakos teigiamam miesto įvaizdžio formavimui;
4.2.3. originalios formos renginiai, įvairios edukacinės programos, atnaujintos ekspozicijos ir fondai pritrauks daugiau lankytojų ir turistų;
4.2.4. kruopščiai paruošta profesionalaus meno sklaidos programa ir tinkamai parinkti atlikėjai, leis gyventojams pamatyti geros kokybės renginius ir tai
paskatins juos daugiau domėtis profesionaliu menu bei ugdyti meninį skonį;
4.2.5. gerai organizuota meno mėgėjų kolektyvų veikla, padės formuotis aktyvios bendruomenės branduoliui.
4.2.6. sukurta vieninga kultūros, meno, turizmo informacijos vietos, regiono gyventojams bei atvykstantiems turistams paslaugų teikimo sistema;
4.2.7. moderni Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro materialinė bazė, o darbuotojams sukurtos palankios darbo sąlygos;
4.2.8. dažni turistiniai srautai, organizuojamos konferencijos, paskaitos, nuomojamos patalpos;
4.2.9. pagerės teikiamų paslaugų kokybė, mažės kaimiškų vietovių gyventojų socialinė atskirtis;

4.2.10. pakils kultūros darbuotojų kvalifikacija ir profesiniai įgūdžiai;
4.2.11. skatinama sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas, organizuojamos aktyvaus laisvalaikio praleidimo formos, sporto renginiai;
4.2.12. respublikinis pripažinimas.
V. PRIEMONĖS (PROJEKTAI)
451. Sėkmingas dalyvavimas ES, respublikiniuose ir regioninių fondų programose;
5.2. Verslo atstovų parama;
5.3. Lėšos, skirtos kultūros darbuotojų kvalifikacijai kelti;
5.4. Kražių seniūnijos kultūros, švietimo, verslo ir NVO institucijų glaudus bendradarbiavimas, bendrai įgyvendinami projektai.
5.5. Aktyvus darbas su turizmo agentūromis ir interneto panaudojimas kuriant kultūros centro veiklos įvaizdį ir propaguojant Kražius.
5.6. Materialinės bazės gerinimas.
VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSAKOMYBĖ
6.1.Programa bus įgyvendinama 2013 m.
VII. GALIMI PROGRAMOS VYKDYMO IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI
7.1. Numatomos lėšos:
7.1.1.Savivaldybės skirtos biudžeto lėšos;
7.1.2.tikslinės lėšos, gautos kaip parama iš Lietuvos ir tarptautinių fondų;
7.1.3.kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.

VIII. SUSIJĘ ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI
Programa remiasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu (Žin., 2004, Nr.120-4435), Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymu
(Žin., 2004, Nr.120-4431), Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2003, Nr.59-2638), Regionų kultūros plėtros programa, Kelmės
rajono bendruoju planu, Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus funkcijomis ir kompetencijomis, Kražių turizmo ir amatų plėtros
planu 2007-2013 m. ir kitais teisės aktais.
Eil. Nr.

Priemonės (projekto pavadinimas) / ekonominės klasifikacijos grupės
Iš viso: (1+2+3)
Išlaidoms (1):
Iš jų: darbo užmokesčiui
Sodra
Turtui įsigyti (2)
Finansavimas: (3)
Kitos išlaidos

Poreikis lėšų, tūkst. lt.
671,4
358,6
111,1
9,0
192,6

Parengė:
direktorė Lina Mikalajūnaitė
___________________________________________________

