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2017-2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 2017-IEMS METAMS
VEIKLOS KONTEKSTAS
2015 – 2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano (patvirtinto Šiaulių m.
savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T – 325 „Dėl 2015-2024 metų Šiaulių
miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“) „Šiauliai – Saulės miestas: atviras, veržlus ir saugus“
1 prioritetas – Atviras – „Aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė“. Šio prioriteto vienas iš
tikslų: „Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę“.
Vienas iš tikslui įgyvendinti suformuotų uždavinių: „Plėtoti įvairaus spektro kultūros paslaugas,
išnaudojant regiono ir metropolinio miesto potencialą“;
3 prioritetas – Saugus – „Draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka“. Šio prioriteto
vienas iš tikslų: „Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti,
tobulėti“. Vienas iš tikslui įgyvendinti suformuotų uždavinių: „Didinti kultūros įstaigų pastatų
energetinį efektyvumą“.
Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ yra biudžetinė Savivaldybės kultūros
įstaiga (toliau – Įstaiga), kurios veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto departamento Kultūros skyrius, todėl Įstaigos 2017 m. veiklos planas yra
integruotas į Savivaldybės 2017−2019 metų veiklos plano 2017 m. Kultūros rėmimo programą, kuri
padės įgyvendinti Šiaulių miesto strateginio plėtros plano prioritetus ir jiems pasiekti iškeltus
tikslus.
Įstaiga, siekdama strateginių tikslų, iškeltų pagal Šiaulių miesto strateginio plano prioritetus,
ir vadovaudamasi Įstaigos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d.
sprendimu Nr. T-346, įgyvendina šiuos Įstaigai keliamus tikslus, uždavinius ir priemones:

1. TIKSLAS. Organizuoti profesionaliojo meno sklaidą (kodas 01).
Šiuo tikslu siekiama supažindinti miesto bendruomenę su profesionaliu vizualiuoju menu,
muzika, scenos menu (teatro), literatūra.
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
Profesionaliojo meno parodų skaičius
Lankytojų skaičius parodose
Tarptautinio dailės plenero „Šiaulių Monmartro Respublika“ dalyvių skaičius
Tarptautinio dailės plenero „Šiaulių Monmartro Respublika“ žiūrovų skaičius
Profesionalios muzikos koncertų, spektaklių skaičius
Profesionalios muzikos koncertų, spektaklių lankytojų skaičius
Literatūrinių renginių skaičius
Literatūrinių renginių lankytojų, dalyvių sk.

2017-ųjų metų planas
24
5000
50
6200
13
2000
12
1500

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Rengti vizualiojo meno parodas ir kitus dailės renginius (kodas 01.01).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
parodos (01.01.01., atsakingi asmenys – renginių organizatorius Ričardas Jakutis,
direktorė Janina Ališauskienė, salių administratorė Inta Stulginskienė):
1. Rimanto Tomo Buivydo kūrybos darbų paroda – sausio 6 d.;
2. Sauliaus Saladūno fotografijos paroda – sausio 12 d.;
3. Vitos Žabarauskaitės tapybos paroda – vasario 3 d.;
4. Alvydo Šalkausko fotografijos paroda – vasario 23 d.;
5. Algirdo Vadoklio(Klaipėda) tapybos paroda – kovo 3 d.;
6. Marijos Čičirkienės (Panevėžys) fotografijų paroda – kovo 17 d.;
7. Lietuvos dailininkų kūrybos paroda „25x25“ – kovo 31 d.;
8. Asociacijos „Foto-Šiauliai“ fotografijų paroda – balandžio 7 d.;
9. Vaidoto Geriko (UK) fotografijų paroda – balandžio 21 d.;
10. Adomo Jacovskio tapybos darbų paroda galerijos gimtadieniui – balandžio 27 d.;
11. Remigijaus Venckaus fotografijų paroda – gegužės 12 d.;
12. Henrikos Bartkutės (Kaunas) tapybos darbų paroda – gegužės 19 d.;
13. Andriaus Makarevičiaus (Vilnius) tapybos paroda – birželio 9 d.;
14. Ritos Dainienės ir grupės kūrybos darbų paroda – birželio 16 d.;
15. Adolfo Sinkevičiaus (Utena) fotografijų paroda – birželio 30 d.;
16. Kazio Bimbos kūrybos darbų paroda – liepos 15 d.;
17. Paroda „Lietuvos arsininkai“ iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų –
rugpjūčio 2 d.;
18. Tarptautinio plenero „Šiaulių Monmartro Respublika 2017“ darbų paroda – rugpjūčio mėn.;
19. Gražinos Arlauskaitės–Vingrienės tapybos paroda, skirta Šiaulių dienoms – rugsėjo 7 d.;
20. Živilės Jasutytės (Vilnius) tapybos paroda – rugsėjo 29 d.;
21. Šiaulių m. dailės mokytojų kūrybos darbų paroda „XII“, skirta tarptautinei Mokytojų dienai
– spalio 4 d.;
22. Arūno Vasiliausko kūrybos darbų paroda – spalio 27 d.;
23. Janio Spalvinš akvarelių paroda, skirta Latvijos Nepriklausomybės dienai – lapkričio 17 d.;
24. 25-oji Kalėdinė miniatiūrų paroda „Jau atvažiuoja Šv. Kalėda“ – gruodžio 8 d. (III a. salė).

kiti dailės renginiai (01.01.02., atsakingi asmenys – direktorė Janina Ališauskienė,
renginių organizatorius Ričardas Jakutis):
organizuoti tarptautinį dailės plenerą „Šiaulių Monmartro Respublika 2017“ (rugpjūčio
mėn.).
Rengti profesionalios muzikos koncertus, teatro meno renginius (kodas 01.02.,
atsakingi asmenys – renginių organizatorius Ričardas Jakutis, direktorė Janina Ališauskienė).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
koncertai ir teatro renginiai:
teatralizuotų muzikos ir poezijos vakarų ciklas – festivalis „Verbum musicale“:
3 Valstybinio Vilniaus kvarteto ir solistų koncertai – kovo, balandžio ir lapkričio mėn.,
dalyvauja A. Bialobžeskis, E. Stancikas;
kamerinės muzikos ansamblio „Musica humana“ koncertas – rugpjūčio mėn., dalyvauja D.
Michelevičiūtė;
ansamblio „Regnum musicale“ koncertas – liepos mėn., dalyvauja M. Šaltytė;
VU giedojimo mokyklos Schola Cantorum Vilnensis koncertas – gruodžio mėn., dalyvauja
A. Bialobžeskis.
Edukacinis Lietuvos kamerinio orkestro koncertas – gegužės mėn.;
edukacinis ansamblio „Regnum musicale“ koncertas – gegužės mėn.;
Klaipėdos muzikinio teatro kolektyvo „Klaipėdos nonetas“ koncertas – rugpjūčio mėn.;
2 kamerinio ansamblio „Ars Vivo“ koncertai – rugpjūčio, gruodžio mėn.;
2 džiazo muzikos koncertai koncertai – spalio, lapkričio mėn.
Rengti literatūrinius renginius, vakarus-susitikimus (kodas 01.03., atsakingi asmenys –
renginių organizatorius Ričardas Jakutis, direktorė Janina Ališauskienė).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
literatūriniai vakarai, susitikimai, knygų pristatymai:
projektas-renginių ciklas „Literatūrinis žiemkelis 2017“ – sausio-gruodžio mėn.:
projekto-leidinio „Miesto istorijos“ pristatymas, „Laiptų galerijos“ bičiulių bibliotekos
ir„Nemokamos mažos bibliotekėlės“ atidarymas – sausio 12 d.;
literatūrinė akcija „Poezijos maršrutai“ miesto maršrutiniuose autobusuose, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės dienai – vasario 16 d.;
Vakaras-susitikimas su kunigu Algirdu Toliatu, knygos „Žmogaus ir Dievo metai“
pristatymas – vasario 22 d.
Rašytojos Marijos Pečkauskaitės (Šatrijos Raganos) kūrybos vakaras – data tikslinama;
vakaras „Prisiminti vakar, žinoti šiandien ir nepamiršti rytoj“ su Liutauru Degėsiu – data
tikslinama;
vakaras su rašytoja, filosofe Rasa Aškinyte – data derinama;
vakaras su rašytoja Danute Kalinauskaite – data derinama;
2 literatūrinių bičiulystės skaitymų popietės – kovo ir spalio mėn.;
naktinių literatūrinių skaitymų vakaras „P. Bugailiškio sodo pilnatis“ – gegužės mėn.;
Šiaulių krašto literatų kūrybos vakaras „Poezijos ir muzikos puota“ – data tikslinama;
Antano Vienuolio kūrybos vakaras „Girdžiu vienuolį“ – rugsėjo mėn.;

2. TIKSLAS. Puoselėti, kurti ir plėtoti etninę kultūrą ir mėgėjų meną, rengti menines
programas (kodas 02).
Šiuo tikslu siekiama vystyti ir plėtoti folkloro ansamblio „Salduvė“ veiklą.
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
Programų skaičius
Etninės kultūros renginių skaičius
Žiūrovų, dalyvių skaičius

2017-ųjų metų planas
3
38
4000

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Organizuoti folkloro ansamblio „Salduvė“ veiklą ir respublikinę folkloro šventę
„Atvažiuoja žolynai“ (kodas 02.01., atsakingi asmenys – folkloro ansamblio vadovas Darius
Daknys, renginių organizatorius Ričardas Jakutis).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
programų paruošimas:
parengti 3 naujas folkloro ansamblio „Salduvė“ programas (per metus);
parengti įrašus naujai folkloro ansamblio „Salduvė“ plokštelei ( per metus);
organizuoti respublikinę folkloro šventę „Atvažiuoja žolynai“;
dalyvavymas renginiuose, festivaliuose, varžytuvėse:
dalyvauti programoje-varžytuvėse „ Duokim garo !“ Vilniuje 2 kartus – kovo, lapkričio
mėn.;
dalyvauti respublikiniame folkloro festivalyje „Jurginės“ Palangoje – 2 koncertai balandžio
mėn.;
dalyvauti koncerte Šiaulių miesto visuomenei – 1 koncertas gegužės mėn.;
dalyvauti respublikiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje – 2
koncertai gegužės mėn.;
dalyvauti folkloro festivalyje „Ant rubežiaus“ Šiauliuose – 2 koncertai birželio mėn.;
dalyvauti liaudiens instrumentinės muzikos festivalyje „Rėktingiausė mozėkonta“ Telšiuose
– 2 koncertai birželio mėn.;
dalyvauti tarptautiniame folkloro festivalyje-konkurse „Saulės žiedas“ Šiauliuose – 3
koncertai liepos mėn.;
dalyvauti Šiaulių miesto gimtadienio šventėje – 2 koncertai rugsėjo mėn.;
dalyvavauti Aukštaitijos regiono folkloro šventėje , Kleboniškių buities muziejus – 2
koncertai rugsėjo mėn.;
pristatyti naują muzikinį albumą Šiauliuose – 1 koncertas spalio mėn.;
dalyvauti romansų vakare Vilniuje – 1 koncertas lapkričio mėn.;
dalyvauti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ kalėdiniuose renginiuose – 2
koncertai gruodžio mėn.
naujų programų pristatymas:
surengti 10 folkloro ansamblio koncertų Šiauliuose – sausio-gruodžio mėn.;
surengti 6 koncertus, miesto ir šalies renginiuose kalendorinių švenčių metu (Užgavėnės,
Joninės, Jurginės, Šv. Kalėdos) – vasario, balandžio, birželio, gruodžio mėn.

3. TIKSLAS. Plėtoti šviečiamąją (edukacinę) ir pramoginę veiklą (kodas 03).
Šiuo tikslu siekiama plėtoti šviečiamąją ir pramoginę veiklą dailės ir etno kultūros srityse
vaikams ir jaunimui, mažinti kultūrinę-socialinę atskirtį tarp įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių
grupių žmonių.
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
Edukacinių-integracinių dailės projektų skaičius.
Lankytojų, dalyvių skaičius
Edukacinių folkloro projektų skaičius. vaikams ir jaunimui
Lankytojų, dalyvių skaičius

2017-ųjų metų planas
9
280
4
300

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Organizuoti dailės edukacines programas, projektus vaikams ir jaunimui (kodas
03.01., atsakingi asmenys – renginių organizatorius Ričardas Jakutis, direktorė Janina
Ališauskienė).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
edukaciniai projektai moksleiviams „Teorija ir praktika“ žymiausių Lietuvos
dailininkų parodų bazėje (atsakingi asmenys – renginių organizatorius Ričardas Jakutis,
specialistė Marytė Ruzgytė):
Vitos Žabarauskaitės tapybos paroda – vasario mėn.;
Algirdo Vadoklio (Klaipėda) tapybos paroda – kovo mėn.;
Adomo Jacovskio tapybos paroda – balandžio mėn.
Henrikos Bartkutės (Kaunas) tapybos paroda – gegužės mėn.;
Andriaus Makarevičiaus (Vilnius) tapybos paroda – birželio mėn.;
Paroda „Lietuvos arsininkai“ iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų –
rugpjūčio mėn.;
Gražinos Arlauskaitės-Vingrienės tapybos paroda – rugsėjo mėn.;
Živilės Jasutytės (Vilnius) tapybos paroda – rugsėjo mėn.;
Janio Spalvinš (Ryga) akvarelių paroda – lapkričio mėn.;
organizuoti etninius-edukacinius projektus vaikams ir jaunimui (atsakingi asmenys –
renginių organizatorius Ričardas Jakutis, folkloro ansamblio vadovas Darius Daknys):
užsiėmimas „Užgavėnių kaukės“ – vasario mėn.;
užsiėmimas „Lietuvių liaudies šokiai“ – rugsėjo mėn.;
užsiėmimas „Atvelykis Lietuvos kaime“ – balandžio mėn.;
užsiėmimas „Kalėdų papročiai ir giesmės“ – gruodžio mėn.

4. TIKSLAS. Ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius (kodas 04).
Šiuo tikslu siekiama ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą dailės ir muzikos srityse, tenkinti
sociokultūrinius poreikius senjorams ir mažinti kultūrinę atskirtį globos namuose gyvenantiems ir
laisvės apribojimus turėjusiems žmonėms.
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
Vaikų ir jaunimo vizualaus meno parodų skaičius.
Vaikų ir jaunimo vizualaus meno dalyvių ir lankytojų skaičius.
Jaunųjų atlikėjų koncertų skaičius.
Jaunųjų atlikėjų koncertų dalyvių skaičius.
Renginiai socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms
Renginių socialinės atskirties žmonėms dalyvių skaičius
Renginių senjorams skaičius
Renginių senjorams dalyvių skaičius

2017-ųjų metų planas
8
900
5
500
8
350
5
600

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Organizuoti vaikų ir jaunimo kūrybos parodos (kodas 04.01., atsakingi asmenys –
renginių organizatorius Ričardas Jakutis, specialistė Marytė Ruzgytė).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
parodos:
2 Dainų progimnazijos Naujųjų medijų mokyklos vyresniųjų klasių moksleivių kūrybos
darbų paroda – sausio ir vasario mėn. (III a. salė);
Dailės studijos „Koloritas“ narės Godos Katkutės kūrybos darbų paroda – kovo mėn. (III a.
salė);
Dainų progimnazijos Naujųjų medijų mokyklos moksleivių kūrybos darbų paroda – kovo
mėn. (III a. salė);
Lopšelio/darželio „Žiogelis“ kūrybos paroda – balandžio mėn.;
Šiaulių universiteto absolventės Lauros Baltijutės grafikos paroda – balandžio mėn. (III a.
salė);
Dailės studijos „Koloritas“ kūrybos darbų paroda – gegužės mėn. (III a. salė);
J. Janonio gimnazijos moksleivės Kamilės Čėsnaitės kūrybos darbų paroda – birželio mėn.
(III a. salė).
Organizuoti jaunųjų atlikėjų koncertus (kodas 04.02., atsakingas asmuo – Ričardas
Jakutis).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
koncertai:
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos moksleivių pučiamųjų instrumentų koncertas – gegužės
mėn.;
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos moksleivių styginių instrumentų muzikos koncertas –
gruodžio mėn.;
Šiaulių universiteto gimnazijos moksleivių dainuojamosios poezijos koncertas – spalio
mėn.;
Šiaulių 1-os muzikos mokyklos choro koncertas – lapkričio mėn.;
berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ koncertas – gruodžio mėn.

Organizuoti kultūros bei sociakultūrinius renginius įvairaus amžiaus ir socialinės
atskirties žmonėms (kodas 04.03., atsakingi asmenys – renginių organizatorius Ričardas
Jakutis, direktorė Janina Ališauskienė).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
renginiai senjorams:
3 mokytojų senjorų klubo „Šviesa“ renginiai – balandžio, spalio, gruodžio mėn.;
2 renginiai Trečiojo amžiaus universiteto kultūros fakulteto klausytojams – gegužės,
lapkričio mėn.;
renginiai socialinės atskirties žmonėms:
8 renginiai Šiaulių ir Kuršėnų vaikų globos namų auklėtiniams bei „Motinos Teresės šeimų
namų“ vaikams – edukacinis projektas „Art for Youth“ – balandžio – birželio mėn.
5. TIKSLAS. Modernizuoti kultūros centrą „Laiptų galerija“ (kodas 05).
2015 – 2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano 3 prioritetas – Saugus –
„Draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka“. Šio prioriteto vienas iš tikslų: „Vystyti ir
puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti“. Vienas iš tikslui
įgyvendinti suformuotų uždavinių: „Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą“.
Šiuo tikslu siekiama įgyvendinti prioritetą – sukurti modernią, patrauklią kultūros įstaigą,
skirtą miesto visuomenės kultūros poreikiams tenkinti, kultūros paslaugas teikti įvairaus amžiaus ir
skirtingų socialinių grupių žmonėms.
Eur
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
Etatų skaičius
Seminarų darbuotojų kvalifikacijai kelti skaičius
Dalyvių seminaruose skaičius
Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda
Pajamos gautos už teikiamas mokamas paslaugas
Š. m. k. c. „Laiptų galerija“ naujojo pastato šildymo ir vėdinimo
sistemos bei P. Bugailškio pastato šildymo sistemos renovacijos
investicinio projekto įgyvendinimas
Š. m. k. c. „Laiptų galerija“ senojo pastato rekonstrukcija (P.
Bugailiškio namas, Žemaitės g. 83)

2017-ųjų metų planas
14,75
8
7
145.700
5.700
82.100

2017-ųjų metų faktas
14,75

126.400
5.000
10.000

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Užtikrinti įstaigos veiklą (kodas 05.01., atsakingas asmuo – direktorė Janina
Ališauskienė).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda:
išlaikyti 14,75 etatų (per metus);
dalyvauti seminaruose-stažuotėse kultūros darbuotojams (4 žmonės per metus);
dalyvauti seminaruose-mokymuose administracijai ir techniniam personalui (3 žmonės per
metus);
materialinės techninės bazės atnaujinimas:
kėdžių (200 vnt.) įsigijimas (per metus);
garso (1 komplektas) ir šviesos (1 komplektas) aparatūros įsigijimas (per metus);
nešiojamo kompiuterio įsigijimas.

Inicijuoti P. Bugailiškio namo renovaciją (kodas 05.02., atsakingas asmuo – Janina
Ališauskienė).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
rengti dokumentus dėl P. Bugailiškio namo renovacijos;
rengti ir įgyvendinti „Laiptų galerijos“ naujojo pastato šildymo ir vėdinimo sistemos bei P.
Bugailškio pastato šildymo sistemos renovacijos investicinį projektą;
tvarkyti P. Bugailiškio namo teritoriją (sodą).
Asignavimų valdytojas / BĮ direktorius

___________

Specialistas,
atsakingas už veiklos plano parengimą
SUDERINTA*:

Janina Ališauskienė
Kristina Alseikė

_____________

Asignavimų valdytojas
____________________________________

*BĮ parengtą planą suderina asignavimų valdytojas arba jo įgaliotas asmuo.

_______________

