Forma patvirtinta Kauno miesto savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus vedėjo
2016 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 69-55

KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Įstaigos pavadinimas

VEIKLOS PRIORITETAI
Prioriteto pavadinimas (1-2 veiklos prioritetai)

1.
Eil.nr.

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

Svarbiausi darbai

1.

Tenkinti viešuosius, socialinius ir kultūrinius bendruomenės poreikius, kurti naujas jaunimo laisvalaikio praleidimo formas, bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis ir
asociacijomis

I-IV

2.

Kauno kultūros centro vidaus patalpų ir įrangos modernizavimas

I-IV

Eil. nr.

Planuojama reikšmė 2017-iesiems m.

Vertinimo kriterijai

1.

Teiktų/ finansuotų meno projektų skaičius

6/5

2.

Renginių skaičius/iš jų nemokamų renginių skaičius

250/225

3.

Kultūrinių veiklų (renginių) lankytojų skaičius

182000

4.

Uždirbtos lėšos

55 000

n-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

Eil. Nr.

1

Tikslo, priemonės
pavadinimas

2

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas

Vertinimo
Vertinimo kriterijaus pavadinimas kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

4
5
6
7
STRATEGINIS TIKSLAS „KAUNAS – ŠIAURĖS IR BALTIJOS REGIONO KULTŪROS LYDERIS“
PROGRAMA TVARIOS EKONOMINĖS RAIDOS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS
1.2.1. UŢDAVINYS DIDINTI KULTŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PIEINAMUMĄ

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

iš jų
išlaidoms

iš viso
iš viso

8

iš jų darbo
užmokesčiu
i

9

turtui
įsigyti

Tikslas

Kultūros centre
apsilankančio jaunimo
skaičiaus didinimas

Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su jaunimo organizacijomis, sukurti
naujus meninius ir socialinius projektus, pritraukiančius jaunimą:
asociacijos "Teatronas" koordinuojamą menų "HUB-ą", kuriame bus
pristatoma alternatyvaus scenos meno atstovų kūryba. Parengti 4 naujus
meninius projektus, skirtus jaunimui naujoje rūsio erdvėje.

Naujų sutarčių skaičius ir
projektų skaičius per metus

5

Neįgaliųjų integracijos į
visuomenę skatinimas

Kurti specializuotus ir pritaikyti vykstančius renginius įvairią negalią
turintiems asmenims - versti spektaklius ir koncertus į gestų kalbą ir kt.
Sudaryti sąlygas neįgaliųjų organizacijų renginiams vykti.

Specializuotų renginių
skaičius per metus

4

Meninio lavinimo formų
įvairovės plėtra

Pasiūlyti naujas tęstinės mėgėjų meno veiklos programas, praplėsti meno
kolektyvų žanrų pasirinkimo galimybes, informuoti visuomenę apie jas,
kas leistų pritraukti didesnį lankytojų skaičių, sudaryti sąlygas meno
kolektyvų veiklai ir jos pristatymui šalyje bei užsienyje. Sukurti
edukacinių programų paketą, skirtą Tautinių kostiumų metams, pasiūlyti
mokykloms 2 edukacines menines programas.

Bendras tęstinės meno veiklos
programų skaičius per metus,
meno kolektyvų išvykų
skaičius per metus,
edukacinių programų skaičius

Renginių pagal sudarytą
metinį planą
organizavimas

Informacijos apie kultūros
centro organizuojamus
renginius ir meno
kolektyvų veiklą sklaida

1.

2.

3.

4.

5.

Tenkinti viešuosius, socialinius ir kultūrinius bendruomenės poreikius, kurti naujas jaunimo laisvalaikio praleidimo formas, bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis ir
asociacijomis
Mėgėjų meno skyriaus
vadovė A.Vandytė,
kultūrinės veiklos
vadybininkė
J.Lakštinienė, kultūros
projektų vadovė
L.Praškevičienė
Kultūros projektų vadovė
L.Praškevičienė,
kultūrinės veiklos
organizatorė
L.Gudauskienė

I-IV

20

Mėgėjų meno skyriaus
vadovė A.Vandytė,
kultūrinių renginių
kuratorė L.Raudonikienė,
kultūros projektų vadovė
L.Praškevičienė

I-IV

Sudaromas kultūros centre vykstančių renginių planas, kuriame
Renginių skaičius per metus
atsižvelgiama į kalendorines ir valstybines šventes, tradicinius projektus ir
renginius, užtikrinama žanrų įvairovė ir renginių pasiūla visoms amžiaus
grupėms (pridedama).

250

I-IV

Nuolatinis tinklalapio www.tautosnamai.lt ir "Tautos namai" profilio
informacinių priemonių
socialiniame tinklapyje www.facebook.lt atnaujinimas, informacijos
(taškų) skaičius
skelbimas spaudoje, lauko ekranuose, televizijoje, radijuje ir kt. Savalaikis
informacijos pateikimas informuoja visuomenę ir užtikrina renginių
lankomumą. Ieškoma naujų formų informacijai peteikti, kas pritrauktų
naujus lankytojus.

70

Mėgėjų meno skyriaus
vadovė A.Vandytė,
Kultūrinės veikos
vadybininkė
J.Lakštinienė, kultūrinių
renginių organizatorė
L.Gudauskienė
Kultūros projektų vadovė
L.Praškevičienė,
kultūrinės veiklos
vadybininkė
J.Lakštinienė, kultūrinių
renginių organizatorė
R.Gudkovienė

I-IV

I-IV

STRATEGINIS TIKSLAS „KAUNAS – ŠIAURĖS IR BALTIJOS REGIONO KULTŪROS LYDERIS“
PROGRAMA TVARIOS EKONOMINĖS RAIDOS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS
1.2.2. UŢDAVINYS PLĖTOTI VIEŠĄJĄ KULTŪROS INFRASTUKTŪRĄ

Kauno kultūros centro "Tautos namai" vidaus patalpų ir įrangos modernizavimas

260

1.

Numatomi atlikti: Pastato III aukšto patalpų ir kitų bendrų erdvių
kapitalinio remonto darbai; Kiemo rūsio perdangos ir patalpų kapitalinio
remonto darbai; Pastato vėdinimo sistemos įrengimo darbai; Pastato
fasadų tvarkybos darbai.
Atlikti pastato infrastruktūros atnaujinimo darbai pagerins įstaigoje šiuo
metu jau veikiančių meno kolektyvų ir kitų kultūrinės veiklos grupių
Kapitalinis remontas ir
darbo sąlygas.
rekonstravimas
Patalpos įvairių renginių ir repeticijų organizavimui yra skiriamos
nemokamai arba už minimalią kainą, todėl bus sudarytos sąlygos ir
socialinės atskirties grupių dalyvavimui kultūros veiklose.
Pastatas yra kultūros vertybė - pagerinus jo ne tik estetinę būklę, bet ir
funkcines charakteristikas, didės patrauklumas vietos gyventojams ir
miesto svečiams.

2.

Patalpų pritaikymas
neįgaliesiems

3.

Renginių kokybės
gerinimas

4.

Esamų ir naujų erdvių
renginiams pritaikymas

Atlikti darbai

eur.

Direktorė J. Rudgalvienė,
Ūkio skyriaus vadovas
G.Slušnys

II-IV

900

Lifto įrengimo darbai. Tai įgyvendinus visame pastate bus užtikrintas
žmonių su negalia judėjimas.

Atlikti darbai

eur.

Direktorė J.Rudgalvienė,
Ūkio skyriaus vadovas
G.Slušnys

II-IV

74

Didžiosios salės akustinės sistemos įrengimo darbai. Modernizavus salę
atsiras galimybė rengti įvairesnius profesionalaus meno renginius.

Atlikti darbai

eur.

Direktorė J.Rudgalvienė,
ūkio skyriaus vadovas
G.Slušnys

II-IV

67

Įsigyta įranga

eur.

Direktorė J. Rudgalvienė,
Ūkio skyriaus vadovas
G.Slušnys

II-IV

317

Įrangos, skirtos lauko renginiams, interaktyviai ekspozicijai įsigyjimas.
Įrengus interaktyvią ekspoziciją, pastato kiemelį pritaikius renginių
organizavimui atsiras galimybė išplėsti veiklų įvairovę

1.Įstaigos lėšų poreikis planuojamųveiklų įgyvendinimui
1.2. Numatomi finansavimo šaltiniai:
1.2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

671 000 390 000

1.2.3. Fondų lėšos

20 000

1.2.3. Privačių rėmėjų lėšos

30 000

1.2.4. Kitos lėšos
1.2.5. Įstaigos uždirbtos lėšos

Direktorė

55 000

Parašas

Jolita Rudgalvienė

24 000

