PATVIRTINTA
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro
direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d.
įsakymu Nr.(1.2) V-18
JIEZNO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO
2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
Programa parengta siekiant užtikrini kultūros įstaigos teikiamų paslaugų įvairovės plėtrą, kultūrinių
paslaugų kokybę, kultūros įstaigos aplinkos kūrimą bei palaikymą. Etninės kultūros bei mėgėjų meno
tradicijų išsaugojimo ir tęstinumo užtikrinimą, bendruomeninių kultūrinių iniciatyvų palaikymą ir
kūrybinių veiklų poreikio skatinimą.
Veiklos programos tikslai yra ilgalaikiai ir tęstiniai, jais siekiama tobulinti teikiamų paslaugų
kokybę, kad būtų tinkamai įgyvendinami Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro nuostatuose patvirtinti
punktai. Siekiama sudaryti sąlygas Jiezno miesto ir seniūnijos gyventojams susipažinti su įvairių
žanrų profesionaliu ir mėgėjų menu; vykdyti sociokultūrinę veiklą; saugoti ir populiarinti etninę
kultūrą, kultūros paveldą. Siekiama tobulinti virtualių renginių, edukacijų kokybę, nuotolinio darbo su
meno mėgėjais specifiką.

Biudžetiniai metai

2021 m.

Programa

Tęstinė

Programos vykdytojai

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras

Etatai:

5,5

Programos koordinatorė

Dalia Vertinskienė, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro direktorė

Programos tikslo pavadinimas: Į renginių planą įtraukti ir vykdyti renginius, skirtus Seimo
paskelbtiems atmintiniems metams. Išskirtinį dėmesį suteikti kardinolo Vincento Sladkevičiaus
metams minėti. Užtikrinti įstaigos teikiamų paslaugų įvairovės plėtrą, kultūrinių paslaugų kokybės
gerinimą ir patrauklios kultūros įstaigos aplinkos kūrimą bei palaikymą.
Atsižvelgiant į Jiezno miesto ir seniūnijos bendruomenės kultūrinius poreikius, Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centras organizuoja kultūrines bei sociokultūrines veiklas ir paslaugas, sudaro sąlygas
pažinti bei puoselėti savo krašto tradicijas, etninę kultūrą ir istorinį paveldą.
Šiuo programos tikslu siekiama užtikrinti seniūnijos gyventojams įvairią profesionalios ir
mėgėjų meno veiklos pasiūlą; skatinti kultūrinį išprusimą; suteikti galimybes aktyviai dalyvauti
kultūrinėje veikloje; administruoti kultūrinį darbą. Esant pandemijai tikslus įgyvendinti veiklas
pateikiant kultūros ir laisvalaikio centro internetiniame puslapyje ir fb.paskyroje.
Priemonė. Skatinti kultūros plėtrą gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir profesionalumą.
Mažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį suteikiant galimybes nemokamai dalyvauti ir lankytis
profesionalaus ir mėgėjų meno renginiuose, parodose, koncertuose, edukacinėje ir meninėje veikloje
skirtingų socialinės padėties, amžiaus, išsilavinimo kultūros vartotojų grupėms, organizuojant jų
laisvalaikio užimtumą. Supažindinti bendruomenę su profesionaliuoju ir šiuolaikiniu scenos menu,
sudaryti sąlygas jo raiškai.
Kriterijai:
 Profesionalaus meno renginių skaičius – 2
 Profesionalios parodos – 7
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Meno mėgėjų kolektyvų skaičius – 8, dalyvių juose skaičius – 90
Kultūros ministerijai teikiamų projektų skaičius – 2

Priemonė. Esant sudėtingai epidemiologinei situacijai, organizuoti renginius platesnėse
erdvėse, tai:Jiezno seniūnijos istorinėse, kultūrinėse ir kitose vietose. Pvz.: Jiezno Šv.Mykolo
arkangelo bažnyčioje, Pacų rūmų išlikusioje dalyje, ant piliakalnių, prie Jiezno ežero, miesto aikštėje.,
Pelekonių regioninio parko teritorijoje.
Kriterijai:
 Renginiai netradicinėse erdvėse – 12
Priemonė. Valstybės dienų, atmintinų datų, jubiliejų minėjimų, pramoginių
ir tradicinių, profesionalaus meno renginių, premjerų, pristatymų ir kitų renginių organizavimas, dalį
renginių perkeliant į virtualią erdvę:
Kriterijai:
 Profesionalaus meno renginių skaičius – 2
 Kitų renginių skaičius – 5
 Renginių dalyvių skaičius – 2000
Priemonė. Organizuoti tradicines, jubiliejines, sakralines, valstybines, kalendorines šventes,
profesionalaus meno renginius, jaunimo bei vaikų kūrybinį, meninį ir pramoginį užimtumą, parodas,
įvairią edukacinę, mėgėjų meno ir kitą su kultūrinėmis paslaugomis susijusią veiklą, laimėjus kultūros
pasą rengti edukacines programas, dalį renginių perkeliant į virtualią erdvę:
Kriterijai:
 Seniūnijos gyventojų, dalyvavusių kultūriniuose renginiuose skaičiaus pokytis
palyginus su 2020 metais.
 Organizuotų renginių skaičiaus pokytis palyginus su 2020 metais.
Priemonė. Kultūrinės veiklos viešinimas.
Informacijos apie vykdomą Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro veiklą viešinimas, renginių
sklaidos ir reklamos didinimas pasitelkiant socialinius tinklus, internetines rajono spaudos svetaines.
Kriterijai:
 Straipsnių rajono laikraščiuose ir kultūros centro internetinėje svetainėje skaičius – 30
 Informacijos apie renginius teikimas kultūros centro internetinėje svetainėje –
reklamuoti kiekvieną vyksiantį renginį, viešinti vykusį renginį.
 Informaciją apie veiklą viešinti feisbuko paskyroje, internetinėje svetainėje.
Priemonė. Veiklos organizavimas, koordinavimas ir rezultatų analizė.
Didžiųjų Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro renginių aprašymas ir teikimas spaudai, rėmėjų
paieška, informacijos viešinimas. Veiklos ir statistinių ataskaitų ruošimas ir teikimas, rezultatų
analizė.
Kriterijai:
 Mėnesio veiklos planų teikimas – 12
 Veiklos ataskaitų teikimas – 2
 Metinės veiklos programos rengimas – 1
 Metų strateginio plano analizė ir rengimas – 1
Priemonė. Materialinės bazės gerinimas.
Kriterijus:
 Įsigyti darbo kompiuterį su operacine sistema
 Atlikti basetlės derinimo darbus
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Priemonė. Kvalifikacijos kėlimas.
Suteikti galimybes Jiezno KLC darbuotojams dalyvauti nuotoliniuose seminaruose,profesinio
tobulėjimo tikslais.
Kriterijai:
Kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius – 30 ak. val.
Programos tikslo pavadinimas: Etninės kultūros bei mėgėjų meno tradicijų išsaugojimas ir
tęstinumo užtikrinimas.
Siekiama vietos etnokultūrinio identiteto išsaugojimo ir ugdymo, skatinant papročių laikymosi,
pabrėžiant jų aktualumą vietos bendruomenės kultūriniame ir socialiniame gyvenime.
Tenkinant etninės kultūros paveldo ir tradicijų puoselėjimo poreikį, organizuojama edukacinė
bei mėgėjų meno veikla etninės kultūros tematika. Rengiami seminarai, mokymai. Fiksuojama etninės
kultūros medžiaga: kultūros centro folkloro kolektyvų vadovai užrašo dainas, pasakojimus.
Įgyvendinat mėgėjų meno kolektyvų veiklą siekiama gyvosios tradicijos išsaugojimo bei tęstinumo
vietos gyvenime.
Priemonė. Etnokultūrinių renginių organizavimas.
Bus organizuojama , Užgavėnių kaukių gamybos nuotolinės edukacinės programos, Joninių
šventė, Kraštiečių meno darbų parodos, tautodailininkų parodos, Padėkos šventė, folklorą
puoselėjančių šeimų koncertai.
Kriterijai:
 Etninės kultūros renginių skaičius – 20
 Dalyvių skaičius – 1000
 Vietos tautodailininkų parodų skaičius – 5
Priemonė. Edukacinių užsiėmimų vykdymas.
Bus organizuojamos edukacinės programos, mokymai Velykų, Kalėdų, Advento ir Užgavėnių
temomis, kitų etnokultūrinių švenčių pagrindais, siekiant propaguoti papročius ir tradicijas, skatinti
domėjimąsi kaimo ir krašto istorija.
Kriterijai:
 Etninės kultūros edukacinių užsiėmimų skaičius – 3
 Dalyvių skaičius – 800
Programos tikslo pavadinimas:Bendruomeninių kultūrinių iniciatyvų palaikymas ir kūrybinių
veiklų poreikio skatinimas bendradarbiavimo pagrindais.
Formuojant ir tenkinant bendruomenių sociokultūrinius poreikius, organizuojant renginius bei
edukacines veiklas skatinamas bendradarbiavimo veiksnys, kurio pagrindu miesto ir seniūnijos
gyventojai telkiami dalyvauti priimant bendrus sprendimus kultūriniame gyvenime, stiprinant
bendruomeniškumą, atstovaujant bendruomenės narių kultūrinius interesus. Siekiama kultūrinio,
socialinio ir žmogiškojo kapitalo stiprinimo.
Priemonė. Sudaryti bendruomenės nariams galimybes dalyvauti vietos kultūrinės veiklos
formavime, sprendimų priėmimo procese.
Planuojant Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro veiklas atsižvelgiama į vietos gyventojų
kultūrinius lūkesčius ir poreikius, kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojai glaudžiai
bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, patys yra bendruomenių nariai, todėl yra gerai
informuotos apie lokalios vietovės kultūrinės veiklos reikmes. Organizuojant ir planuojant renginius
aktyviai keičiamasi informacija. Inicijuojant, planuojant, vykdant ir įvertinant renginį ar projektą
kultūros darbuotojai dalyvauja bendruomenių susirinkimuose, taip pat susitinka neformalioje
aplinkoje. Esant sudėtingai epidemiologinei situacijai bendravimą vykdyti naudojantis ZOOM
programa.
Kriterijus:
 Ataskaitų partneriams skaičius – 2
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Priemonė. Bendradarbiauti su meno, mokslo, kultūros, švietimo institucijomis, nevyriausybinėmis ir
religinėmis bendruomenėmis, kaimyninių rajonų kultūros darbuotojais ir kolektyvais.
Kartu su partneriais numatyta organizuoti tradicines, kalendorines, valstybines ir jubiliejines
šventes ir kitus renginius, skatinti dalintis gerąja darbo patirtimi, vykdyti partnerystę projektinėje
veikloje.
Kriterijai:
 Bendrų projektų skaičius – 3
 Veikloje dalyvavusių organizacijų skaičius – 10
 Koncertai kitų rajono kultūros centre –12

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro direktorė

Dalia Vertinskienė
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