Patvirtinta
Žiežmarių kultūros centro direktoriaus
2019 m. sausio 19 d. Įsak. Nr.
Žiežmarių kultūros centro 2019–2021 m. strateginio veiklos plano priedas
ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRO
2019 METŲ VEIKLOS (PLANAS) PROGRAMA
Programos parengimo argumentai:
Programa parengta vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės 2019 metų kultūros
programos 03.01 tikslu „Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą“.
Veiklos programos tikslai yra tęstiniai, jais siekiama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę,
vykdant kultūros centro nuostatuose patvirtintas funkcijas ir 2019–2021 m. strateginiame plane
numatytus tikslus ir uždavinius.
Programoje numatytomis priemonėmis siekiama sudaryti sąlygas Žiežmarių, Žiežmarių
apylinkės ir Nemaitonių seniūnijų bendruomenėms dalyvauti tradicinių amatų ir mėgėjų meno
veiklose, vykdyti sociokultūrinę ir edukacinę veiklą, saugoti ir populiarinti etninę kultūrą ir
kultūros paveldą.
Biudžetiniai metai
2019
Programos
Irena Taukinaitienė, Žiežmarių kultūros centro direktorė
koordinatorė
Programos
Žiežmarių kultūros centras
vykdytojai
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Sudaryti sąlygas Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių
seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, formuoti ir
tenkinti Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių seniūnijų
bendruomenių kultūrinius poreikius
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Kultūros centras siekia tapti šiuolaikiniu, patraukliu kultūros židiniu. Tikslui pasiekti Kultūros
centras savo veikla siekia sudaryti palankias sąlygas bendruomenės meninei saviraiškai,
edukacinei veiklai, profesionalaus meno sklaidai ir kultūros paveldo puoselėjimui, socialinių ir
pilietinių gebėjimų ugdymui. Bendruomenės kultūriniai poreikiai tenkinami Žiežmarių kultūros
centre ir kultūros centro Pakertų ir Ringailių padaliniuose, Mičiūnų, Ringailių bendruomenių
namuose, kultūros paveldo objektuose: Žiežmarių centrinėje aikštėje, sinagogoje ir jos prieigose,
taip pat prie Strėvos upės, Švenčiaus ežero, Pakertų kaime.
Rezultato kriterijus:
Žiežmarių kultūros centro, Pakertų ir Ringailių padalinių organizuotuose kultūriniuose
renginiuose dalyvavusiųjų skaičiaus (be parodų lankytojų) pokytis, palyginus su 2018 m.
01.01. Uždavinys. Organizuoti profesionalaus meno sklaidos, etninės kultūros, mėgėjų
meno, edukacines ir sociokultūrines, kultūros paveldo populiarinimo, Mažosios kultūros
sostinės, Vietovardžių metams skirtas veiklas, skleisti informaciją apie kultūros centro
veiklą.
Produkto kriterijai:
Suorganizuotų renginių skaičius;
Mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų kultūros centro renginiuose, išvykose, skaičius;
Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių/ dalyvių juose skaičius;
Edukacinių programų/dalyvių jose skaičius;
Suorganizuotų renginių netradicinėse erdvėse skaičius.

01.01.01. Priemonė. Užtikrinti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklą ir ją pristatyti
bendruomenei, rengti mėgėjų meno kolektyvų, etninės kultūros, valstybės dienų, atmintinų
datų minėjimų, Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirtus, tradicinius ir pramoginius,
edukacinius, profesionalaus meno renginius, parodas, skleisti informaciją apie veiklą viešose
informacijos priemonėse.
a) mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veikla, jos pristatymas bendruomenei, renginiai.
PAKERTŲ PADALINYS
Pakertų moterų vokalinis ir kameriniai ansambliai koncertuos Valstybės atkūrimo dienos
minėjimuose Pakertuose, Gedulo ir vilties dienos minėjime, Mojavoje Pakertuose, dalyvaus
vokalinių ansamblių šventėje „Rudens žydėjimas“ Žiežmarių KC, surengs liaudies dainų popietę,
organizuos koncertines išvykas, rengs šventes, skirtas ansambliečių jubiliejams pažymėti.
Aktyviai įsijungs į sakralinės muzikos festivalio „Giesmių vainikas“ organizavimą.
Klubas „Amatų kraitė“ surengs savo darbų parodas, organizuos kūrybinius-edukacinius
užsiėmimus Tradiciškai ruoš sveikinimo atvirukus, suvenyrus Pakertų kaimo gyventojams,
mamos ir močiutėms Motinos dienos šventei, ruoš renginių scenografijas.
RINGAILIŲ PADALINYS
Ringailių folkloro ansamblis atnaujins savo repertuarą, parengs naują programą
Vietovardžių metams, pagal poreikį koncertuos rajono kultūros įstaigose ir pagal pakvietimus
Užuguosčio, Stakliškų ir kitose Prienų rajono kultūros įstaigose, su kuriomis bendradarbiauja.
Rengs koncertus, kalendorines šventes, Mojavą Ringailių ir Mičiūnų bendruomenės namuose,
pagal iškvietimus dalyvaus respublikiniuose folkloro festivaliuose, koncertuos Valstybės
atkūrimo dienos minėjimuose Ringailėse.
Ringailių moterų ansamblis paruoš naujų dainų programą, dalyvaus seniūnijos
šventėse, koncertuos Valstybės atkūrimo dienos minėjime. Savo repertuarą papildys naujomis
dainomis. Surengs ansamblio krikštynų renginį.
Dailiųjų amatų būrelis dalyvaus Kaziuko mugėje Elektrėnuose, organizuos kūrybiniusedukacinius užsiėmimus, rengs parodas, ruoš renginių scenografijas, atvykstantiems kolektyvams
paruoš dovanas- suvenyrus.
ŽIEŽMARIUOSE
Floristikos būrelio nariai tradiciškai ruošis dalyvauti konkurse „Sidabro vainikėlis“,
būrelio vadovė ves edukacinės programos „Naujas augalų gyvenimas“ užsiėmimus Žiežmarių
gimnazijos mokiniams, suaugusiųjų mokymui skirtus du etninio paveldo (verbos ir sodai)
gamybos edukacines popietes.
Vaikų folkloro ansamblis, veikiantis trečius metus, mokysis folkloro dainavimo
ansamblyje, ruošis „Tramtatulio“ ir „Tautosakos malūnas“ konkursuose, balandžio mėn.
pabaigoje organizuos „Mažųjų velykėlių“ šventę Žiežmariuose.
Jaunimo Pop muzikos vokalinis ansamblis parengs šešių dainų programą, kurią atliks
Motinos dienos minėjimuose Žiežmariuose, Pakertuose, dalyvaus Gatvės muzikos dienos
renginyje.
Šokių kolektyvas „Skaisgija“ organizuos tautinių šokių festivalį „Žiežmarių kviestinis“
pagal poreikį dalyvaus renginiuose, taip pat mokysis naujų šokių, su antruoju sąstatu paruoš du
šokius. , dalyvaus Žiežmarių vasaros šventėje.
Teatro studija dalyvaus Laisvės gynėjų dienos, kovo 11 minėjimuose, parengs etiudų
spektaklį „Kaip močiutė pasakys“, suaugusiųjų grupė pakvies į poezijos ir dainų kompoziciją „ ir
visa tai – gyvenimas“.
Dailės studija padės įgyvendinti Žiežmarių gimnazijos Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimui skirtą akciją „Laiškas Lietuvai“, surengs savo dalyvių autorines ir grupines parodas,
dalyvaus piešinių konkurse „Gimtinės spalvos“.
Liaudiškos muzikos kapela ir vyrų vokalinis ansamblis „Žiežmara“ parengs naują
patriotinių dainų programą „Taip niekas tavęs nemylės“, liaudiškos muzikos programas, skirtas
Užgavėnėms ir Joninėms, taip pat surengs koncertus Lietuvos valstybės dienos minėjimuose
Ringailėse, liaudiškos muzikos kapelų festivalyje, regioninėje kapelų šventėje „Susigrokim,
kaimynėliai“ ir rajoninėje vokalinių ansamblių šventėje „Rudens žydėjimas“ taip pat ir kituose
renginiuose.

Dailiųjų amatų, klubo „Močiutės kraitė“, floristikos, keramikos, dailės studijos būreliai surengs
savo darbų parodas kultūros centre, Žiežmarių bibliotekoje, Pakertų ir Ringailių padaliniuose,
savo darbus pristatys kapelų šventės „Susigrokim, kaimynėliai“ mugėje, Rudens šventėje
Pakertuose, Ringailėse, Mičiūnuose.
Visi kolektyvai, pagal galimybes,
dalyvaus rajoniniuose, regioniniuose,
respublikiniuose renginiuose.
b) etninės kultūros veikla, renginiai, edukacija
Tęsiamas etninių renginių ciklas „Metų ratu“, apimantis etninius, kalendorinius,
tradicinius renginius bei veiklą centre ir padaliniuose.
PAKERTUOSE - Užgavėnės, Velykų šventė „Margučių rytas“, Sekminės, Mojava (Gegužinės
pamaldos), Joninės, Mirusiųjų pagerbimas senose Pakertų kapinėse, Advento renginiai: „Advento
giesmės“ „Kūčių papročiai ir valgiai“, parengta edukacinė lopšinių programa „Tu, saulute,
vakaran“.
RINGAILĖSE - Gegužinės pamaldos [,,Majavos‘‘] Nemaitonių seniūnijos kaimuose, Mirusiųjų
dienos pagerbimas Mičiūnų bendruomenės namuose. Dainų, papročių, prisiminimų rinkimas ir
užrašymas. Išvykos pas Nemaitonių seniūnijos kaimų gyventojus, fiksuojant vietovardžius,
pasakojimus apie čia gyvenusius žmones, taip pat tęsiamas renginių ciklas „Sugrįžimai“
ŽIEŽMARIUOSE – Užgavėnės, Joninės, Advento renginiai. Edukaciniai užsiėmimai „Folkloras
vaikams“, Etninės folkloro valandėlės vaikams, Mažųjų velykėlių koncertas kartu su ansambliu
„Dūzguonėlis“, etninio paveldo užsiėmimai „Naujas augalų gyvenimas“
c) valstybės dienų, atmintinų datų minėjimų, Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirta
programa
Renginių ciklo „Lietuva – mūsų bendras lopšys“, skirto valstybės dienų ir atmintinų datų
minėjimams renginiai – Laisvės gynėjų, Vasario 16, Kovo 11, Partizanų pagerbimo, kariuomenės
ir visuomenės vienybės diena, Gedulo ir vilties dienos minėjimas, Valstybės dienos – Tautiškos
giesmės giedojimo renginiai centre ir padaliniuose, protmūšis.
Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirta programa. PAKERTUOSE: Vasario 16- osios šventinis
minėjimas, Vaikų kraštotyros išvyka „Mano kaimas“, renginiai, skirti Lietuvių kalbos,
vietovardžių metams.
RINGAILĖSE: Ekspedicija po seniūnijos kaimus, [išnykusių kaimų ir vietovardžių užrašymas,
fotografuojami esantys gamtos paminklai, akmenys, kryžiai, senosios sodybos, užrašomos
legendos ir padavimai]. Ciklas renginių, skirtų susitikimams su kraštiečiais ,,Sugrįžimai‘‘
ŽIEŽMARIUOSE: Parengta 2019 m. Žiežmarių – Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių
ir veiklų programa, užtikrintas jos vykdymas. Renginių ciklo „Lietuva – mūsų bendras lopšys“,
skirto valstybės dienų ir atmintinų datų minėjimams renginiai.
d) tradiciniai ir pramoginiai, edukaciniai, kultūros paveldą puoselėjantys, profesionalaus
meno renginiai, parodos, informacijos apie veiklą viešose informacijos priemonėse sklaida.
PAKERTUOSE ir RINGAILĖSE Rudens šventės, bendrai su seniūnija ir bendruomene
organizuojami renginiai.
Teikiama informacija apie kiekvieną mėnesį planuojamus renginius Žiežmarių kultūros centrui.
Teikiama informacija apie Pakertų padalinio kultūrinę veiklą internetinėje svetainėje
http://pakertai.blogspot.com
Žiežmarių kultūros centro informacija talpinama facebook profilyje, nuolat atnaujinama
informacija interneto svetainėje, vedami kultūrinės veiklos metraščiai, spausdinami skelbimai ir
kita informacija apie renginius rajono žiniasklaidoje, interneto svetainėse,
Profesionalaus meno sklaidos užtikrinimui bus surengti Pažaislio muzikos festivalio,
ir kiti profesionalių atlikėjų koncertai Žiežmariuose, ciklo „Muzika Gyvai“ koncertai-susitikimai.
ir Kultūros centre ir padaliniuose organizuojami tradiciniai renginiai: kapelų šventė, vokalinių
ansamblių šventė „Rudens žydėjimas“ Žiežmariuose, Rudens ir seniūnijų šventės Ringailėse,
Pakertuose. Taip pat Žiežmariuose, Ringailėse, Pakertuose rengiamos parodos ir jų pristatymai,
edukaciniai amatų, kūrybiniai seminarai ir programos, informacija skelbiama internetinėje
svetainėje.
01. 02. Uždavinys. Organizuoti administracines ir ūkines veiklas.

Produkto kriterijai:
kvalifikaciją kėlusių specialistų skaičius;
susitikimų su socialiniais partneriais skaičius;
parengtų projektų skaičius;
biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas.
01.02.01. Priemonė. Rengti darbuotojų susirinkimus, susitikimus su socialiniais partneriais,
teikti veiklos ir kitas ataskaitas.
Bus organizuojami darbuotojų susirinkimai, vyks meno kolektyvų programų įgyvendinimo
aptarimai birželio ir gruodžio mėn. pabaigoje; tikrinama kolektyvų veikla ir vedamas kolektyvų
ir būrelių veiklos tikrinimo žurnalas. Bus surengti susitikimai su socialiniais partneriais dėl
svarbiausių Žiežmarių kultūros centro ir miestelio renginių, taip pat Žiežmarių bendruomenei bus
pristatyta 2019 m. veiklos programa, parengta bendra su partneriais 2020 m. veiklos programa.
01.02.02. Priemonė. Organizuoti ir skatinti kultūros centro specialistų kvalifikacijos kėlimą.
Kvalifikacijos kėlimo seminarai Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos, Kaišiadorių rajono
švietimo ir kultūros paslaugų centruose.
01.02.03. Priemonė. Organizuoti projektinę veiklą.
Vykdomi projektai LKT „Muzika visai šeimai“, koncertų susitikimų su Nacionalinės premijos
laureatais ciklas „Muzika gyvai“,
Rengiami projektai 2019 m. ir 2020 m. veiklų vykdymui.
01.02.04. Priemonė. Aprūpinti kultūros centro darbuotojus būtiniausiomis darbo
priemonėmis, inventoriumi. Žiežmarių kultūros centre atlikti remonto darbus.
Bus atliekami pagal poreikį būtiniausi patalpų, instrumentų ir kito inventoriaus remonto darbai,
remontuojami kapelos muzikos instrumentai, derinamas fortepijonas ir pianinai, pateikta paraiška
tautinių rūbų vaikų folkloro ansamblio ir „Skaisgijos“
kolektyvo tautinio kostiumų, bei
instrumentų kolektyvams įsigijimui.
01.02.05. Užtikrinti kultūros centro veiklos vadybą. Bus numatytos išlaidos infrastruktūros
išlaikymui, ryšių, transporto, komunalinėms, informacinių technologijų paslaugoms,
komandiruočių, reprezentacinės, ūkio inventoriaus, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos,
socialinės išmokos, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos, rengiami darbuotojų
susirinkimai, darbuotojų veiklos vertinimas, kolektyvų, būrelių veiklos ir programų aptarimai.

2019 m. veiklos programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-01

P-01-01-01
P-01-01-02
P-01-01-03
P-01-01-04
P-01-01-05
P-01-02-01
P-01-02-02
P-01-02-03
P-01-02-04

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2018 metų

Sudaryti sąlygas Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių
seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, formuoti ir
tenkinti Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių seniūnijų
bendruomenių kultūrinius poreikius
Žiežmarių kultūros centro, Pakertų ir Ringailių padalinių
organizuotuose kultūriniuose renginiuose dalyvavusiųjų skaičiaus
pokytis, palyginus su 2018 m.
Organizuoti profesionalaus meno sklaidos, etninės kultūros, mėgėjų
meno, edukacines ir sociokultūrines, kultūros paveldo populiarinimo,
Mažosios kultūros sostinės, Vietovardžių metams skirtas veiklas,
skleisti informaciją apie kultūros centro veiklą

Skaičiaus
pokyčiai
palyginus

Suorganizuotų renginių skaičius
Mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų kultūros centro renginiuose,
išvykose, skaičius
Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių/ dalyvių juose skaičius
Edukacinių programų/dalyvių jose skaičius
Suorganizuotų renginių netradicinėse erdvėse sk.
Organizuoti administracines ir ūkines veiklas
Kvalifikaciją kėlusių specialistų skaičius
6
Susitikimų su socialiniais partneriais skaičius
7
Parengtų projektų skaičius
3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas
1

2019 metų

2020 metų

13038

13039

13 000

147
63

148
63

148
63

15/208
3/200
4

14/200
4/220
4

14/200
4/225
4

6
7
3
1

6
7
3
1

SAVIVALDYBĖS 2 priedas. Kultūros programos (03) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2019-ųjų metų

2020-ųjų metų

2021-ųjų metų

1,3

1,3

1,3

20 proc.

20 proc.

20 proc.

100

100

100

Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą
R-03-01-01

Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų, dalyvavusių mėgėjų meno kolektyvuose, procentas nuo bendro
savivaldybės gyventojų skaičiaus

R-03-01-02

Savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo bibliotekose buvo sutelkta gyventojų, proc.
Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičiaus augimas, lyginant su 2018 m.

R-03-01-03

Plėtoti kultūros paslaugas, mėgėjų meno veiklą, populiarinti profesionalųjį meną.
P-03-01-02-01

Vykdomų edukacinių programų skaičius, dalyvių juose skaičius

20/2000

20/2000

20/2000

P-03-01-02-02

Mėgėjų meno kolektyvų, dalyvių juose skaičius

40/600

40/600

40/600

200

200

200

20/350

20/350

20/350

35

35

35

Mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų skaičius
P-03-01-02-04 Studijų, būrelių, klubų, populiarinančių senąsias kultūros tradicijas, papročius bei teatrinį meną,
skaičius, dalyvių juose skaičius
P-03-01-02-05 Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“ ir lietuvių liaudies kūrybos
atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ dalyvavusiųjų asmenų skaičius
P-03-01-02-03

Plėtoti informacines paslaugas, kultūros sklaidą, tenkinti gyventojų informacinius poreikius
P-03-01-03-01

Viešosios bibliotekos skaitytojų skaičius

6200

6200

6200

P-03-01-03-02

Viešosios bibliotekos lankytojų skaičius

100000

100000

100000

P-03-01-03-03

Suorganizuotų renginių skaičius

150

150

150

7/700

7/700

7/700

2

2

2

2300/1200000

2000/1200000

2000/1200000

5

5

5

570

570

570

40

40

40

6

6

6

1

1

1

Kaupti ir populiarinti regiono kultūros dvasines ir materialines vertybes
P-03-01-04-01

Edukacinių programų ir dalyvių juose skaičius

P-03-01-04-02

Parengtų kilnojamųjų parodų skaičius

P-03-01-04-03

Muziejaus lankytojų ir apsilankymų „Kaišiadorių enciklopedijoje“ skaičius

P-03-01-04-04

Organizuotų renginių skaičius
Užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą

Organizuotų renginių skaičius
P-03-01-06-02 Profesionaliojo meno renginių skaičius
P-03-01-06-03 Kultūros projektų, gavusių finansavimą, skaičius
P-03-01-06-01

P-03-01-07-01

Remti valstybės pripažįstamas savivaldybėje veikiančias tradicines ir netradicines religines
bendruomenes ir bendrijas
Konkursų skaičius

