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Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A-1475
(Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojo / biudžetinių įstaigų veiklos plano 1 a forma)
ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS „LAIPTŲ GALERIJA“, kodas 190541679
(Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojo pavadinimas / biudžetinės įstaigos pavadinimas ir kodas)

(Asignavimų valdytojo / BĮ vadovo
tvirtinimo žyma)

2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
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 2018 m. veiklos planas yra
integruotas į Savivaldybės 2018−2020 metų veiklos plano 2018 m. Kultūros rėmimo programą, kuri
padės įgyvendinti Šiaulių miesto strateginio plėtros plano prioritetus ir jiems pasiekti iškeltus
tikslus.
2020 metais į planą įtraukiamas Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatų
rekonstravimas. 2017 m. Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ atliktas energijos
vartojimo pastatuose auditas. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatų rekonstravimo
investicinis projektas įtrauktas į Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų investicijų programos
projektą.
Įstaiga, siekdama strateginių tikslų, iškeltų pagal Šiaulių miesto strateginio plano prioritetus,
ir vadovaudamasi Įstaigos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d.
sprendimu Nr. T-321, įgyvendina šiuos Įstaigai keliamus tikslus, uždavinius ir priemones:

II SKYRIUS
1. TIKSLAS. Organizuoti profesionaliojo meno sklaidą (kodas 01).
Šiuo tikslu siekiama supažindinti miesto bendruomenę su profesionaliu vizualiuoju menu,
muzika, scenos menu (teatro), literatūra.
2017-ųjų
2018-ųjų
2019-ųjų 2020-ųjų metų
metų faktas metų planas metų planas
planas
Profesionaliojo meno parodų skaičius
24
24
24
Lankytojų skaičius parodose
5000
5000
5000
Tarptautinio dailės plenero „Šiaulių Monmartro Respublika“
54
56
56
dalyvių skaičius
Tarptautinio dailės plenero „Šiaulių Monmartro Respublika“
6400
6500
6500
žiūrovų skaičius
Profesionalios muzikos koncertų, spektaklių skaičius
14
15
15
Profesionalios muzikos koncertų, spektaklių lankytojų skaičius
2200
2400
2400
Literatūrinių renginių skaičius
13
14
14
Literatūrinių renginių lankytojų, dalyvių sk.
1600
1700
1700
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

III SKYRIUS
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. Salomėjos Jastrumskytės kūrybos darbų paroda – sausio 12 d.;
2. Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda – vasario 9 d.;
3. Balio Tuskėno kūrybos paroda – kovo 2 d.;
4. Andriaus Butvilo tapybos paroda – kovo 16 d.;
5. Ilonos Daujotaitės-Janulienės (Vilnius) tapybos paroda – kovo 30 d.;
6. Alvydo Paškausko skulptūrų paroda – balandžio 6 d.;
7. Enzo, Pepe ir Nano Rozamilijų kūrybos paroda galerijos gimtadieniui– balandžio 20 d.;
8. Jungtinė 26 Lietuvos ir užsienio menininkų kurtų laikrodžių paroda galerijos gimtadieniui –
balandžio 20 d.;
9. Augustino Savicko tapybos darbų paroda – gegužės 18 d.;
10. Kazio Bimbos kūrybos darbų paroda – gegužės 25 d.;
11. Irenos Šliuželienės ir Gitanos Kaltanienės kūrybos paroda – birželio 8 d.;
12. Šarūno Saukos (Vilnius) tapybos paroda – liepos 6 d.;
13. Išeivijos grafiko Žibunto Mikšio (1923-2013) paroda – rugpjūčio 1 d.;
14. Tarptautinio plenero „Šiaulių Monmartro Respublika 2018“ darbų paroda – rugpjūčio 4 d.;
15. Editos Suchockytės (Vilnius) grafikos paroda – rugpjūčio 17 d.;
16. Danutės Žalnieriūtės (Klaipėda) grafikos paroda, skirta Šiaulių dienoms – rugsėjo 6 d.;
17. Gražinos Arlauskaitės–Vingrienės tapybos paroda, skirta Šiaulių dienoms – rugsėjo 7 d.;
18. Eugenijaus Cukermano (Vilnius) tapybos paroda – rugsėjo 28 d.;
19. Šiaulių m. dailės mokytojų kūrybos darbų paroda „XII“, skirta tarptautinei Mokytojų dienai
– spalio 4 d.;
20. Henriko Orakausko skulptūrų paroda – spalio 26 d.;
21. Daivos Kairevičiūtės (Vilnius) grafikos paroda – lapkričio 9 d.
22. Intos Klasonės ir Aldžio Klavinš kūrybos paroda, skirta Latvijos Nepriklausomybės dienai
– lapkričio 16 d.;
23. Algio Griškevičiaus (Vilnius) tapybos paroda – lapkričio 30 d.;
24. 25-oji Kalėdinė miniatiūrų paroda „Jau atvažiuoja Šv. Kalėda“ – gruodžio 7 d.

kiti dailės renginiai (01.01.02., atsakingi asmenys – direktorė Janina Ališauskienė,
renginių organizatorius Ričardas Jakutis):
organizuoti tarptautinį dailės plenerą „Šiaulių Monmartro Respublika 2018“ (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 (01.02.01.):
teatralizuotų muzikos ir poezijos vakarų ciklas – festivalis „Verbum musicale“:
ansamblio „Regnum musicale“ koncertas – kovo mėn., dalyvauja A. Bialobžeskis;
styginių kvarteto „SynChronic“ koncertas – balandžio mėn., dalyvauja M. Šaltytė;
mušamųjų instrumentų ansamblio „Giunter percussion“ koncertas – rugpjūčio mėn.,
dalyvauja J. Bindokas;
2 Valstybinio Vilniaus kvarteto koncertai – rugpjūčio, spalio mėn., dalyvauja D.
Michelevičiūtė;
styginių kvarteto „Mettis“ koncertas – lapkričio mėn., dalyvauja N. Bėčiūtė;
edukacinis A. Noviko vokalinio ansamblio „Jazz Island“ koncertas – birželio mėn.;
2 olandų džiazo grupės „Jazzperados“ koncertai – rugpjūčio mėn.;
Šiaulių pučiamųjų orkestro koncertas – rugpjūčio mėn.;
P. Vyšniausko ir fol. Ansamblio „Salduvė“ koncertas – rugpjūčio mėn.;
edukacinis Lietuvos kamerinio orkestro koncertas – spalio mėn.;
2 kamerinio ansamblio „Ars Vivo“ koncertai – rugpjūčio, gruodžio 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 (01.03.01):
projektas-renginių ciklas „Sit venia verbo“ – sausio-gruodžio mėn.:
susitikimas su V. Poškumi, knyga „Menininko dirbtuvė. 42 istorijos“, – rugpjūčio mėn.,
dalyvauja Valstybinis Vilniaus kvartetas, A. Gurinavičius (kontrabosas), T. Čižas (aktorius), G.
Grinevičiūtė (šokėja) su programa „Parodos paveikslėliai“;
susitikimas su Rūta Oginskaite, knyga „Gib a kuk. Žvilgtelėk. Pokalbiai Grigorijaus
Kanovičiaus namuose“ – rugsėjo mėn., dalyvauja žydų muzikos grupė (D. Dėdinskaitė - smuikas,
G. Pyšniak - violončelė, R. Lozinskis - fortepijonas, M. Šinkūnas - vibrafonas) su programa „Iš
Lietuvos žydų muzikinio paveldo“;
literatūros-teatro vakaras – Birutės Mar monospektaklis „Dostojevskio angelai“ (pagal. F.
Dostojevskio kūrybą) – spalio mėn.;
literatūros-teatro vakaras – Birutės Mar monospektaklis „Antigonė“ (pagal. Sofoklio
tekstus) – lapkričio mėn.;
poezijos vakaras su Algirdu Latėnu „Svietiškos giesmės Lietuvai. A. Strazdas. P. Širvys“ –
gruodžio mėn.
literatūrinė akcija „Poezijos maršrutai“ miesto maršrutiniuose autobusuose, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės dienai – vasario 16 d.;
2 literatūrinių bičiulystės skaitymų popietės – kovo ir spalio mėn.;
naktinių literatūrinių skaitymų vakaras „P. Bugailiškio sodo pilnatis“ – liepos mėn.;
3 vakarai-susitikimai su Knygų mugės 2018 geriausiais rašytojais – kovo-gegužės mėn.;
Šiaulių krašto literatų kūrybos vakaras „Poezijos ir muzikos puota“ – rugsėjo mėn.

1.4. Rengti valstybinių švenčių minėjimus (kodas 01.04., atsakingi asmenys – renginių
organizatorius Ričardas Jakutis, direktorė Janina Ališauskienė).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės (01.04.01):
Vasario 16-osios minėjimas:
projektas „Nepriklausomybės maršrutas-100. Šiauliai“. Poezijos skaitymai Šiaulių
maršrutiniuose autobusuose – vasario mėn. Dalyvauja Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai
Monika Šaltytė, Nomeda Bėčiūtė, Danguolė Petraitytė, Juozas Bindokas.
Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas:
projektas „Pažadėtas kvartalas. Renginių ciklas skirtas įvairaus amžiaus žmonėms, jo tikslas
skleisti kultūros istoriją, paveldą, etnokultūrą, bendražmogiškas vertybes, ugdyti jaunimo
kūrybiškumą ir patriotiškumą. Literatūros (3), teatro (1) ir muzikos (3) vakarai vasario-balandžio
mėn. Dalyvauja aktoriai D. Michelevičiūtė, R. Samuolytė, A. Bialobžeskis. N. Lepeškaitė, J.
Onaitytė, E. Stancikas, V. Valašinas, P. Venclovas, R. Krilavičiūtė ir S. Jakubauskas;
dainuojamosios poezijos atlikėjai I. Norkutė, G. Arbačiauskas, A. Kukaitis, D. Razauskas, G.
Storpirštis; Valstybinis Vilniaus kvartetas, Artūro Anusausko džiazo trio.
IV SKYRIUS
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 2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų metų
metų faktas metų planas metų planas
planas
3
3
3
38
38
38
4000
4000
4000

V SKYRIUS
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 2 naujoms folkloro ansamblio „Salduvė“ plokštelėms ( per metus);
organizuoti respublikinę folkloro šventę „Atvažiuoja žolynai“;
dalyvavymas renginiuose, festivaliuose, varžytuvėse:
dalyvauti programoje-varžytuvėse „ Duokim garo !“ Vilniuje 2 kartus – kovo, lapkričio
mėn.;
dalyvauti atrankoje į šimtmečio dainų šventę „Vardan tos...“ – 1 koncertas kovo mėn.;
dalyvauti respublikiniame folkloro festivalyje „Jurginės“ Palangoje – 2 koncertai balandžio
mėn.;
dalyvauti respublikiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje – 2
koncertai gegužės mėn.;
dalyvauti folkloro festivalyje „Ant rubežiaus“ Šiauliuose – 2 koncertai birželio mėn.;
dalyvauti folkloro festivalyje „Tek saulužė ant maračių“ Nidoje – 2 koncertai birželio mėn.;

dalyvauti šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ folkloro dienoje „Didžių žmonių žemė“
Vilniuje – 2 koncertai liepos mėn.;
dalyvauti Šiaulių miesto gimtadienio šventėje – 2 koncertai rugsėjo mėn.;
dalyvauti akcijoje „Visa Lietuva šoka“ – 2 koncertai rugsėjo mėn.;
pristatyti naujus muzikinius albumus Šiauliuose – 2 koncertas spalio, lapkričio 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.
VI SKYRIUS
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 2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų metų
metų faktas metų planas metų planas
planas
9
9
9
280
280
280
4
4
4
300
300
300

VII SKYRIUS
TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
3.1. 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):
Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda – vasario mėn.;
Balio Tuskėno kūrybos paroda – kovo mėn.;
Enzo, Pepe ir Nando Rozamilijų kūrybos paroda – balandžio mėn.;
Šarūno Saukos (Vilnius) tapybos paroda – liepos mėn.;
Žibunto Mikšio (1923-2013) grafikos paroda – rugpjūčio mėn.;
Gražinos Arlauskaitės-Vingrienės tapybos paroda – rugsėjo mėn.;
Eugenijaus Cukermano (Vilnius) tapybos paroda – spalio mėn.;
Henriko Orakausko skulptūrų paroda – spalio mėn.;
Algio Griškevičiaus (Vilnius) tapybos paroda – gruodžio mėn.;
3.2 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.
VIII SKYRIUS
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 2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų metų
metų planas metų planas metų planas
planas
9
10
10
1000
1100
1100
5
5
5
500
500
500
8
8
8
400
450
450
5
5
5
600
600
600

IX SKYRIUS
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:
Linos Dabravolskaitės (J. Janonio gimnazija) eilėraščių ir nuotraukų paroda – sausio mėn.
(III a. salė);
2 Dainų progimnazijos Naujųjų medijų mokyklos vyresniųjų klasių moksleivių kūrybos
darbų parodos – vasario, kovo mėn. (III a. salė);
2 J.Janonio gimnazijos dailės studijos „Koloritas“ narių kūrybos parodos – balandžio,
rugsėjo mėn. (III a. salė);
2 Dainų progimnazijos Naujųjų medijų mokyklos jaunesniųjų moksleivių kūrybos darbų
parodos – gegužės mėn. (III a. salė);
Lopšelio/darželio „Žiogelis“ kūrybos paroda – gegužės mėn. (III a. salė);
Dailės studijos „Koloritas“ narės Nerilės Vainoriūtės 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 vaikų styginių instrumentų ansamblio „Fiore musicali“ ir
solistų (vad. N. Prascevičienė) koncertas – gegužės mėn., dalyvauja M. Šaltytė;
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos moksleivių pučiamųjų instrumentų koncertas – gegužės
mėn.;
Šiaulių 1-os muzikos mokyklos choro koncertas – lapkričio mėn.;

Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos moksleivių styginių instrumentų muzikos koncertas –
gruodžio 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 – spalio mėn.
X SKYRIUS
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
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatų (P.
Bugailiškio namas, parodinės salės, Žemaitės g. 83)
rekonstrukcija – energetinio audito atlikimas, investicinio
projekto parengimas ir įgyvendinimas

2017-ųjų
2018-ųjų
2019-ųjų 2020-ųjų metų
metų faktas metų planas metų planas
planas
14,75
15,75
15,75
15,75
4
8
8
8
3
7
7
7
128.300
163.000
163.000
163.000
5000
5.700
5.700
5.700
10.000
238.777

XI SKYRIUS
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 15,75 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:
garso (1 komplektas) ir šviesos (1 komplektas) aparatūros įsigijimas (per metus);
nešiojamo kompiuterio įsigijimas.
„Laiptų galerijos“ pastatų (P. Bugailiškio namo ir parodų salių) rekonstrukcija (kodas
05.02., atsakingas asmuo – Janina Ališauskienė).
Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės:
rengti dokumentus dėl „Laiptų galerijos“ pastatų – P. Bugailiškio namo ir parodinių salių –
rekonstravimas (05.02.01);
tvarkyti P. Bugailiškio namo teritoriją (sodą) (05.02.02).

Specialistas, atsakingas
už veiklos plano parengimą

(Parašas)

Kristina Alseikė
(Vardas, pavardė)

Direktorė
(Asignavimų valdytojo suderinimo žyma)

(Parašas)

Janina Ališauskienė
(Vardas, pavardė)

