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PAGRINDINI S VOK ŽODYN LIS
Etnin kult ra - visos tautos (etnoso) sukurta, iš kartos kart perduodama ir nuolat
atnaujinama kult ros vertybi visuma, padedanti išlaikyti tautin tapatum bei savimon ir
etnografini region savitum .
Etnin s kult ros gyvoji tradicija - tautos paveld tos kult ros perdavimas, jos
k rimas ir atsinaujinimas.
Etnin s kult ros paveldas - praeityje tautos sukurtos ir iki ši

dien

išlikusios

etnin s kult ros vertyb s.
Etnin s kult ros subjektai - asmenys, kuriantys etnin s kult ros vertybes, jas
perteikiantys, puosel jantys bei kaupiantys.
Etnin s kult ros vertyb s - tautai reikšmingi dvasin s bei medžiagin s etnin s
kult ros užfiksuoti ir neužfiksuoti dalykai.
Etnografinis regionas - istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta
savita tarm , tradicijos ir papro iai, integruotas balt gen i palikimas.
Regionin kult ros politika – valstyb s, apskri i viršinink , savivaldyb s institucij
ir jiems pavaldži

kult ros

staig , nevalstybini

organizacij

veiklos koordinavimo,

koncentravimo, partneryst s vietini pl tros skatinimo politika, kuria siekiama tolygiai ir
kryptingai pl toti kult r

regionuose, stiprinti jos vaidmen

region

socialiniame ir

ekonominiame gyvenime.
Regionin

kult ros pl tros programa - programa, kurios tikslai, uždaviniai ir

gyvendinimo rezultatai užtikrina valstyb s regionin s kult ros politikos gyvendinim , apima
regiono (rajon ) kult ros pl tros reikmes, siejasi su kult ros paslaug

teikimu rajon

gyventojams tikslus regionini kult ros pl tros programos, skirtos atitinkamai kult ros ir
meno veiklos, kult ros paveldo sri iai, istorinio, etnografinio regiono tradicijoms puosel ti,
rajono gyventoj socialini grupi kult riniams poreikiams tenkinti.
Regionin kult ros staiga – rajone veikianti kult ros ir meno staiga, kurios teisin
forma, veiklos tikslai, uždaviniai ir funkcijos atitinka valstyb s regionin kult ros politik .
Region kult ra – sudedamoji nacionalin s kult ros dalis, formuojama ir pl tojama
integraliose valstyb s teritorijos dalyse – regionuose – ir atspindinti ši darini etnin , kalbin ,
istorin , kult rin savitum ir tradicijas.
Kult ros srities specialistas – asmuo, gij s kuri nors kult ros srities
(bibliotekininko, chorvedžio, choreografo, režisieriaus, kult ros vadybininko ar kit ) specialyb .
Kult ros ir meno staiga – viešasis juridinis asmuo, vykdantis atitinkamuose
statymuose apibr žt kult ros ir meno (bibliotek , muziej , kult ros centr , teatr , koncertini
staig , dail s galerij ir panašiai) veikl .
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Kult ros ir pramog paslaugos – juridini ar fizini asmen atlygintinai teikiamos
paslaugos, vykdant teatr ir koncertini staig profesionalaus scenos meno veikl , kit
kult ros rengini organizavimo ir pramog paslaug teikimo veikl (pvz., koncertas, švent ,
vakaron , pasilinksminimas, festivalis, paroda, spektaklis, kinas, vandens pramog veikla ir
panašiai).
B relis – asmen , siekian i menin s k rybin s saviraiškos, tobulinimosi samb ris.
Daugiafunkcinis kult ros centras – vairias kult ros sritis, žanrus puosel janti ir
skleidžianti kult ros staiga.
Kult ros centras – statym nustatyta tvarka steigtas ir šio statymo nustatyta tvarka
pripažintas juridinis asmuo, kuris savo veikla puosel ja etnin kult r , m g j men , kuria
menines programas, pl toja šviet jišk (edukacin ), pramogin veikl , tenkina bendruomen s
kult rinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaid .
M g j menas – viešai atliekamas repertuaras, kurio atlik jai ar atlik j kolektyvas
(kolektyvai) yra m g jai, negaunantys pajam iš šios veiklos.
M g j meno kolektyvas – asmen grup , laisvalaikiu užsiimanti menine saviraiška,
turinti savo repertuar ir galinti j pristatyti ži rovams.
Pramogin veikla – laisvalaikio veikla, skirta pramoginiam bendravimui ir poilsiui,
glaudžiai susijusi su n dienos aktualijomis.
Repertuaras – sukurt ir viešai atliekam scenos meno k rini visuma.
Scenos menas – pasitelkiant scenos erdves ir garsinius elementus bei judes sukurtas
meno k rinys (spektaklis, koncertas ar kita meno programa), kuris viešai atliekamas kurioje
nors viešoje vietoje, kur tuo pa iu metu dalyvauja neapibr žta visuomen s nari grup .
Specializuotas kult ros centras – vien kuri nors kult ros srit , žanr puosel janti ir
skleidžianti kult ros staiga.
Sociokult rin veikla – specifin bendruomen s veiklos sritis, kuri sudaro palankias
s lygas bendruomenei realizuoti socialinius, kult rinius ir šviet jiškus poreikius, siekiant
integruotis visuomen .
Dain šven i tradicija – unikalus visuotinis kult ros reiškinys, kurio šaknys yra
XIX a. pabaigos tautinio atgimimo ir m g j meno s j dyje ir kuris padeda išlaikyti tautin
tapatyb , ugdo visuomen s tautiškum , patriotizm , k rybiškum , periodiškai buria vairi
sri i m g j ir profesionalius meno kolektyvus dain švent s renginius.
Dain švent – stambaus masto tradicinio, m g j ir profesionalaus meno renginys
arba j

ciklas, kur sudaro jungtin s dain , šoki , instrumentini

kolektyv , folkloro

ansambli ir kit meno kolektyv programos.
Lietuvos dain

švent

– tradiciškai susiklos iusi menini

grindžiama geriausiais nacionalin s – tradicin s, m g j

program

visuma,

ir profesionalios – kult ros
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k riniais, susidedanti iš pagrindini
Ansambli

vakaro, Šoki

rengini

dienos, Dain

(Liaudies meno parodos, Folkloro dienos,

dienos) ir kit

menini

program , kult rini

rengini , burianti Lietuvos ir Pasaulio lietuvi bendruomen s vaik , jaunimo ir suaugusi j
meno kolektyvus.
Lietuvos moksleivi
kolektyv

dain

švent – vairi meno šak , žanr vaik ir jaunimo

menin s programos, iš kuri

svarbiausios – Dain

diena ir Šoki

diena –

grindžiamos vertingiausiomis nacionalin s kult ros tradicijomis, šiuolaikini autori ir pa i
vaik k ryba.
Meno kolektyvo vadovas – asmuo, kuris turi vienos ar kitos meno šakos, žanro
profesin išsilavinim arba darbo patirt ir pagal darbo sutart vadovauja meno kolektyvui, t.
y. atsako už jo menin , mokom j , organizacin veikl ir jos rezultatus.
Regionin dain

švent – dain švent , organizuojama apskrities, krašto ar kitu

mastu; sud tin rengimosi dain švent ms dalis.
Rengimasis dain švent ms – nenutr kstanti kult ros ir švietimo institucij , m g j ir
profesionali meno kolektyv , j vadov , šven i ir j repertuaro k r j , organizatori
veikla, garantuojanti dain šven i tradicijos t stinum .
K rybin s industrijos – individo k rybiniais sugeb jimai ir talentu pagr stos veiklos,
kurios tikslas bei rezultatas yra intelektin nuosavyb ir kurios gali kurti materiali gerov
kurti darbo vietas. K rybin ms industrijoms Lietuvoje priskirtina: amatai, architekt ra,
dizainas, kinas ir videomenas, leidyba, vaizduojamas taikomasis menas, muzika. Programin
ranga ir kompiuterin s paslaugos, radijo ir televizijos program k rimas ir transliacija,
reklama, scenos menai ir kitos sritys, kuriose jungiasi kult ros bei kin s veiklos aspektai.
K rybin s industrijos subjektai – k rybin s industrijos sektoriui priskiriamos dažnai
smulkaus bei smulkaus verslo kategorijai priklausan ios mon s bei viešajam internetui
atstovaujan ios pelno nesiekian ios meno ir kult ros staigos.
Jaunimas – visuomen s nari grup apimanti asmenyb s formavimosi bei per jimo prie
savanaudiško gyvenimo visuomen je laikotarp išgyvenan ius asmenis, turin ius nuo 14 iki
29 met .
Valstybin

jaunimo politika – valstybin s institucijos veikla, kuria sprendžiamos

jaunimo problemos bei siekiamas sudaryti palankias s lygas jauno žmogaus asmenyb s
formavimuisi bei intervencijai visuomen s gyvenim .
Jaunimo politika – tikslin jaun žmoni grup s ar jaunimo organizacijos veikla, kuri
yra apibr žta pasirengimo ir gyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, autoriais
ir gyvendintojais.
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Jaunimo politikos objektas – valstyb s institucijos veiklos koordinavimas, formuojant
...valstyb s politik

jaunimo klausimais, apiman iais jaunimo aktualijas: darbo, b sto,

išsilavinimo, neformalaus ugdymo, pilietiškumo, nusikalstamumo bei kit jaunimo problem
nagrin jim

š proces traukiant jaunimo organizacijas bei neorganizuot jaunim .

Jaunimo organizacija – nevyriausybin , pelno nesiekiant organizacija jungianti jaunim
savarankiškai ir savanoriškai veiklai.
Jaunimo taryba – tai vairiuose administraciniuose lygmenyse prioriteto principu iš
jaunimo ir valstybin s institucijos atstov sudaroma strukt ra.
Jaunimo iniciatyva – jaunimo veikla, skirta jaunimo poreikiams tenkinti.
Jaunimo projektas – tikslin jaun žmoni grup s ar jaunimo organizacijos veikla, kuri
yra apibr žta pasirengimo ir gyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, autoriais
ir gyvendintojais.
Lietuvos jaunimo organizacij taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas
– vienyti Lietuvos jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.
Regionin jaunimo organizacij

taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis

tikslas – vienyti Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniame vienete veikian ias
jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.
Su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tiksl –
jaunim orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.
K no kult ra – svarbi bei neatsiejama asmens ir visuomen s bendrosios kult ros dalisžmogaus fizin ir dvasin raida (pratybos) rezultatas (fizin ir psichin darna, grožis, fizinis
paj gumas, sveikata).
Sportas – k no kult ros dalis, kuriai b dingas rengimasis viešoms sporto varžyboms ir
dalyvavimas jose, siekiant kuo aukštesni

laim jim . Tai ne tik itin svarbus sveikas

gyvensenos reiškinys, bet ir viena veiksmingiausi žmoniškosios veiklos form , padedan i
stiprinti vairaus lygmens bendruomeni gyvenim – kurti socialinio solidarumo aplink ir
palankias s lygas kiekvieno asmens visuomeninei integracijai .
Sporto veikla – fizin ir funkcin asmens veikla, susijusi su k no kult ros pratyb ir/ar
sporto varžyb rengimu ir dalyvavimu jose.
Sporto veikla – fizin asmens sporto veikla, kuri vykdoma laisvalaikiu nuo pagrindin s
šio asmens darbin s (profesin s) veiklos.
Sporto s j dis, sporto rinktin s s j dis – tai naujoji sporto pl tra visuomen je, o taip
pat koordinuota daugelio sportin s veiklos subjekt viešoji veikla siekiant didinti nacionalinio
sporto ir asmens k no kult ros prestiž visuomen je bei sportavimo vaidmen , jos laisvalaikio

6

užimtumo strukt roje. Valstyb , rengdama ir finansuodama specialias programas, tokias kaip
sportas visiems, skatina ir remia visuomenin sporto pl tr .
Sporto paslaugos – juridin s ar fizin s asmens teikiamos paslaugos susijusios su sporto
veikla. Jos gali b ti: sporto infrastrukt ros teikimo paslaugos, sporto rengini organizavimo
paslaugos, sporto medicinos paslaugos.
Sportuojantis asmuo (sportuotojas) – žmogus, kuris reguliariai mankštinasi (fiziniais
pratimais stiprina ir palaiko savo sveikat , fizines ir dvasines galias) ir/ar lanko pam gtos
sporto šakos pratybas bei m gsta dalyvauti sporto varžybose.
Sportininkas – sportuojantis asmuo, sistemingai besitreniruojantis ir dalyvaujantis sporto
varžybose, siekiantis nuolat didinti savo sportin meistriškum .
K no kult ros arba sporto specialistas – k no kult ros ar sporto specialyb ,
universitetin išsilavinim arba k no kult ros ir sporto specialisto licenzij turintys asmenys.
Sporto instruktorius (organizatorius) – k no kult ros arba sporto specialistas, turintis
teis organizuoti sportuojan i asmen sporto pratybas ir varžybas.
Treneris – asmuo, gij s atitinkam kvalifikacij ar kvalifikacin kategorij , kurios nors
sporto šakos specialistas, turintis teis rengti ir rengiantis sportininkus arba j

komand

varžyboms.
Sporto klubas – juridinio asmens teis turinti sporto organizacija, steigta teis s akt
nustatyta tvarka vienijanti kurios nors vienos arba keli

šak

sportininkus, sportuotojus,

r m jus, pl tojanti tas sporto šakas, ugdanti sportininkus ar komandas siekianti ger sportini
rezultat , turinti atributik , tradicijas, galinti tur ti savo sporto baz .
Sporto mokymo staiga – sporto mokykla, sporto centras, specializuotas vienos ar keli
sporto šak neformaliojo ugdymo staiga, vienijanti tam tikros kvalifikacijos sportininkus ir
sportuotojus taip at atliekanti kitas steig j jiems paskirtas funkcijas.
Sporto visiems centras – klubas, organizacija, staiga ar mon organizuojanti sporto
visiems renginius, platinanti agitacin ir metodin informacin medžiag , bendradarbiaujanti
su savivaldyb s staigoms ir institucijomis, su kitais sporto visiems centrais.
Sporto verslas – verslas, kurio pagrindin veiklos sritis apima sporto paslaug teikim ,
ir/arba kuris investuoja

atnaujinim ir pl tros sporto infrastrukt ras, kad jos tikt naudoti

sportininkams ir sportuotojams.
Sporto sektorius – sportuojan i asmen , sporto verslo subjekt ir kit viešosios veiklos
subjekt veikian i k no kult ros ir sporto srityje, visuma.
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1 BENDROSIOS NUOSTATOS
Valstybi geb jimas užtikrinti savo gyventojams kokybiškas gyvenimo s lygas priklauso
nuo kurian io žmogaus. Tai t stinis pažangos ratas, kurio esmin s lyga yra ta, jog kult ros
puosel jimas, sveika aplinka sudaro s lygas dvasinei ir mentalinei brandai, o atsakingas ir
k rybingas žmogus vienu svarbiausi prioritet laiko sveikos ir darnios aplinkos puosel jim .
Šis nenutr kstamos k rybos procesas veda gerov s visuomen s link. Ilgalaik s perspektyvios
valstyb s investicijos kult r , švietim , sveik aplink duos didžiul prid tin vert , kurios
išraiška - šalis, kurioje gera gyventi, kuri norisi aplankyti, visuomen , kurios pilie iai yra
atsakingi savo šalies gerov s k r jai ir aktyvios gyvenimo aplinkos saugotojai ir puosel tojai.
Didel

tak pilie i kasdieniniam gyvenimui daro kult ra ir k rybiškumas. Tai svarb s

asmeninio tobul jimo, socialin s sanglaudos ir dinamikos augimo skatinimo veiksniai.
Šiandien priimtoje kult ros tarpusavio supratimo skatinimo strategijoje kult ra pagr stai
priskiriama pagrindin ms m s politikos kryptims. Kartu su sportu tai yra viena iš priemoni ,
padedan i

gerinti jaunimo socialin

integracij

ir visapusišk

dalyvavim

visuomen s

gyvenime, stiprinti jaunimo ir visuomen s solidarum .
Šiuolaikin je visuomen je, kurioje d l informacini technologij , transporto priemoni
bei urbanizacijos yra dirbtinai suvaržomas fiziologiškai b tinas fizinis kr vis – reguliar s
fiziniai pratimai ir jud jimas sportiško gyvenimo g džiai yra b tini. Tod l daugelyje Europos
šali

gyvendinamos fizinio mankštinimosi programos Sportas visiems (pagal Europos

Tarybos chartij Sportas visiems). Skandinavijos ir kai kuriose vidurio Europos šalyse šiose
programose dalyvauja net du tre daliai gyventoj . Panaši programa prad ta gyvendinti ir
numatoma pl tot Lietuvoje, ta iau ji negali b ti atsieta nuo visos k no kult ros ir sporto
pl tros m s

šalyje (ir bendros strategijos, kuri tur t

integruoti taip pat ir sporto

infrastrukt ros pl tros sveikos gyvensenos ugdymo, vaik

ir jaunimo socializacijos,

nusikalstamumo prevencijos bei kitas programas, numatyti j koordinavim tarp institucij ).
Lietuvos Vyriausyb s programoje 2009 - 2012m pripaž stama, kad k no kult ros ir sporto
pl tra esminis valstyb s prioritetas skirtas ugdyti sveik gyvensen ir stiprinti visuomen s
sanglaud . Taigi b tina keisti visuomen s poži r

sport , kad ji suvokt – sportas – ne tik

pasididžiavimo objektas, bet ir svarbi visuomen s socialinio tobul jimo priemon , stiprinanti
žmogaus sveikat , ugdanti fizines, psichines ir dvasines jo savybes. K no kult ros ir sporto
socialin svarba, prieinamumas kiekvienam vyrui ir moteriai, atsižvelgiant

kiekvieno j

tikslus ir poky ius vis labiau siekiama ir Europos S jungoje 2009 m gruodžio 1d. sigaliojus
Lisabonos sutar iai sportas oficialiai pateko

bendr j kompetencijos srit . S junga pl tos

europin pakraip sporto srityje, skatins teisingum bei aktyvum sporto varžybose ir už
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sport

atsaking

organizacij

bendradarbiavim , taip pat saugos sportinink

ypa

pa i

jauniausi fizin ir moralin integralum .
Sportavimo g džiai turi takos gyvenimo kokybei ne tik d l sveikatos parengtumo, bet ir
d l sportin s veiklos poveikio bendruomen s solidarumui, jaunimo socializacijai, taigi –
visuomen s saviugdai. Atsižvelgiant šiuos aspektus Lietuvoje nedr siai prad ta gyvendinti
socializacijos per sport programos (vaiko ir jaunimo socializacijos programa patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2004m vasario 23d nutarimu Nr. 209), o ne gali j sporto
pl tra nors ir skurdžiai remiama, bet ir Lietuvoje jau tampa visuomen s gyvenimo standartu.
Nors daugelyje kompleksini valstyb s strategij ir ilgalaiki program

gyvendinimo

kokyb s gerinimas buvo suvokiamas kaip vienas iš prioritet , o visuomen s integralumas
(saviugda) ir sveika gyvensena – tai vienas iš esmini gyvenimo kokyb s element , ta iau
galimas k no kult ros ir sporto vaidmuo, siekiant šio tikslo nebuvo suvoktas.
Parengtos Ukmerg s rajono kult rin s raidos gair s 2007-2013m. – tai, to laikotarpio
rajono kult ros politikos apmatai, kuriais vadovaujantis atsakingos savivaldyb s strukt ros
vykdo priemones, ruošia reikiamas programas, pl todamos rajono kult ros politik . Gair se
yra paliesti vair s kult rinio gyvenimo aspektai – materiali

kult ros staigos baz s

tobulinimas, kult ros sferoje dirban i žmoni darbo ir gyvenimo s lyg gerinimas, paslaug
modernizavimas, nauj

kult rini

id j

gyvendinimas, kas teigiamai takoja teikiam

paslaug gyventojams kokyb .
Ukmerg s rajono savivaldyb s taryba 2007m birželio 27d. sprendimu Nr. 7-59 patvirtinta
Ukmerg s rajono savivaldyb s jaunimo politikos koncepcija remiasi Lietuvos respublikos
jaunimo politikos pagrind

statymu, Vyriausyb s nutarimais ir Ukmerg s rajono

savivaldyb s sprendimais bei kitais teis s aktais jaunimo politikos klausimais. Savivaldyb s
jaunimo politika – savivaldyb s institucij kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo
problemos ir siekiama sudaryti palankias s lygas jauno žmogaus asmenybei bei jo interesams
visuomen s gyvenim tai pat veikla, kuria siekiama visuomen s ir atskir

jos grupi

supratimo bei tolerancijos jauniems žmon ms.
Sporto, jaunimo užimtumo ir kult ros pl tot s studija - dokumentas, nustatantis Ukmerg s
rajono penkeri met kult rin s raidos jaunimo politikos fizinio lavinimo, sporto visiems ir
sporto politikos, jos gyvendinimo tikslus bei priemones.
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2 SPORTO STUDIJA
2.1 Situacijos analiz Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2009 -2012 m. veiklos programoje K no kult ra ir
sporto pl tra pripaž stama esminiu valstyb s prioritetu ugdant sveik gyvensen ir stiprinant
visuomen s sanglaud , siekiant sudaryti s lygas vis Lietuvos socialini grupi

traukimui

k no kult ros ir sporto veikl .
Europos S jungos ,,Baltojoje knygoje“ akcentuojama sporto socialin svarba, o Nicos
deklaracijoje ,,D l sporto specifini savybi ir jo socialin s funkcijos Europoje, kuri reik t
atsižvelgti gyvendinant bendr politik “ pažymima, kad sportin veikla turi b ti prieinama
kiekvienam vyrui ir moteriai, atsižvelgiant

j

individualius siekius ir geb jimus, per

organizuotas ar individualias varžybas ar laisvalaikio sporto renginius. Jungtini

taut

ir

Europos S jungos dokumentuose raginama su sportu susijusias organizacijas stiprinti šeimos,
mokyklos, klubo, jaunimo asociacijos, vietos bendruomen s ir valstyb s bei privataus
sektoriaus bendradarbiavim ir partneryst tam, kad suderinti j

veiksmai paremt

k no

kult ros ir sporto visiems pl tot s programas, pad t numatyti veiklos kryptis ir priemones
sveikatos ir sportavimo naudai suprasti, kult riniam suart jimui skatinti, humanistin ms ir
demokratin ms vertyb ms sitvirtinti.
Jungtini taut švietimo, mokslo ir kult ros organizacija (UNESCO) per tarptautines ir
nacionalines programas skatina k no kult ros ir sporto raid kaip švietimo, sveikatinimo,
visuomeniškumo ir kult ros pl tojimo priemon pagal vietose vertintus poreikius.
Sportinink

rengimosi ir dalyvavimo s km

labiausiai nulems tai, kada ir kokios

investicijos bus skirtos, kaip jos bus panaudotos b tinam sporto rengimo moksliniam,
metodiniam, medicininiam ir informaciniam apr pinimui.
D l gyventoj fizinio pasyvumo valstyb patiria nemažas išlaidas sveikatos problem
sprendimui.
Sportavimas, reguliari mankšta yra veiksmingiausias b das puosel ti sveikat , protin
pusiausvyr ir bendr savijaut . Ta iau nepaisant gan tinai stipri didžiojo sporto tradicij ir
sportinio talento potencialo pagal visuomen s sitraukim

sportin veikl Lietuv galima

priskirti prie atsiliekan i Europos valstybi . 30-50 proc. Skandinavijos ir centrin s Europos
gyventoj lankosi klubuose, Lietuvoje šis rodiklis vairiais duomenimis net nesiek 10proc..
Remiantis Europos Komisijos užsakymu 2004 m. Eurobarometro atlikt tyrimu „ES pilie iai
ir sportas“ Lietuvoje visiškai nesportavo ir nesimankštino 48 proc. gyventoj

ir pagal

sportuojan i j gyventoj procent Lietuva yra tik 21 vietoje tarp kit Europos S jungos
1

šali . Tik 8,7 proc. šalies gyventoj nurod dalyvaujantys organizuotoje sporto veikloje, o
Europos S jungos šalies vidurkis buvo 17,3 proc. Toki

prielaid , kad situacija per

pastaruosius trejus metus iš esm s pasikeist nebuvo sukurta. Prast ja ir sporto mokykl
lankomumo statistika.
Visuomen s sveikatos centro atlikta Lietuvos bendrojo lavinimo mokykl medicinin s
sveikatos rodikli analiz rodo, kad kasmet maž ja pirmos sveikatos grup s mokini : 1992m
j buvo 56,8 proc., 1995m – 53,5proc., 2000m – 46,3 proc., 2002m – 42,4 proc.

2.2 SSGG Lietuvoje
Stipryb s

Silpnyb s

1. Stiprios nacionalin s sporto tradicijos. Geri 1. Maža organizuotai sportuojan i
Maž jantis

sporto

dalis

atskir sporto šak tarptautiniai pasiekimai.

visuomen je.

2. Veikianti Vyriausyb s galiota institucija,

staig lankytoj skai ius.

atsakinga už k no kult ros ir sporto pl tr

2. Valstybinis sektorius vyrauja k no kult ros

(K no kult ros ir sporto departamentas prie ir sporto veikloje, o ypa
LR Vyriausyb s).
3.

Veikian ios

federacijos,

atitinkan ios

sporto

Paveld tas

šak

privataus
ir

geografiškai

sportavimo bazi tinklas.

investicij

dalyvavimas sporto infrastrukt ros pl tros

tarptautinius programose

reikalavimus.
4.

sporto baz s

pl tot je. Neskatinamas priva i
atskir

mokymo

ir

projektuose,

nenustatyti

ir

viešojo

sektoriaus

išpl totas bendradarbiavimo k no kult ros

ir sporto

srityje principai.
3. Gyvenviet je mažai statomi nedidel s
investicijos reikalaujantys sporto aikštynai,
sportini

žaidim

sal s, plaukimo baseinai,

futbolo aikšt s ir tai neleidžia edukacin ms
institucijoms tinkami organizuoti privalom
jaunuomen s fizin ugdym , o savivaldai –
siekti gyventoj kokybiško fizinio aktyvumo
tiksl .
4. Dažnai sporto klubai t ra tik dar vien
veikian i vieš j institucij (sporto mokymo
staig ir pan.) formalaus reiškimosi forma.
Potenciali

sporto

klub

bendruomenin

(socialin ) funkcija lieka silpna ir valstyb s
1

neremiama, menkas sporto infrastrukt ros
prieinamumas klubinei veiklai.
5. Neformaliojo švietimo sistema menkai
panaudojama fiziniam ugdymui (ne diegtas
neformaliojo vaik
galimybi

švietimo krepšelis, n ra

ugdymui panaudoti sporto klub

paslaugas); mokykl

sporto infrastrukt ra

nenaudojama
Galimyb s

Gr sm s

1.Tarptautin s rekomendacijos pl toti Sport

1. Valstyb nesiekia sudaryti patraukli s lyg

visiems Europos S jungos šalyse ir geros priva iam verslui investuoti sporto pl tr .
2. Sporto infrastrukt ros pl tra neintegruota su

praktikos pavyzdžiai kitose ES šalyse.
strukt riniai

2.ES

panaudojami
svarbos

fondai

nacionalin s

sporte,

b ti savivaldyb s

gali
ir

neplanin s nepl tojama

infrastrukt ros

objekt

statybai finansuoti.
3.

Valstyb

bendruomenin s

programomis,
vietin

sporto

planingai
infrastrukt ra

bendruomen s gyvenamojoje aplinkoje.
3. Sporto veikla nepripaž stama reikšminga

ir

savivaldyb s

veiklos

remia priemone

centr

bendruomenini

gyvybingumui

pl tr . stiprinti.

Uždarius

mokyklas

(reorganizuot

likviduot

mokykl )

atsiranda

ar

galimyb

esamus pastatus panaudoti bendruomen s
reikm ms.

2.3 Situacijos analiz Ukmerg s rajone
„Nuolat tobul ti" - šis poreikis ypa aktualus dabar, Lietuvai integravusis
Europos S jung . Savo ateitimi besir pinanti tauta, turi išugdyti sveik , stipr ,
ištverming , dvasiškai turting žmog . Tam pad ti gali ir turi k no kult ra, sportas.
Labai svarbu, kad rajono savivaldyb je dirbantys sporto specialistai spr st ne vien
sporto bazi užimtumo ir j b kl s gerinimo klausimus, bet sugeb t ir gal t tenkinti
visuomen s poreikius: spr st
sveikatingumo, ne gali j

moksleivi

integracijos

fizinio ugdymo, užimtumo, gyventoj
visuomen

problemas, organizuot

sporto

renginius, varžybas.
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Ukmerg s rajono savivaldyb s ilgalaik je pl tros strategijoje 2008-2015 m. kalbant
apie neformal j ugdym pažym ta, kad vis didesnis d mesys tiek šalyje, tiek ir Ukmerg s
rajone skiriamas neformaliajam (papildomajam) ugdymui, kuris padeda išspr sti uždavinius,
keliamus bendrojo lavinimo mokykl
individualumui, dvasini

koncepcijoje: sudaryti s lygas atsiskleisti vaiko

poreiki , fizini , psichini

j g

pl totei, saviraiškos poreiki

gyvendinimui.
Ukmerg s rajono vietos pl tros strategijoje 2007-2013 metams yra pažym ta, kad
Ukmerg s rajonas pasižymi aktyviais, visuomeniškais žmon mis, pagal interesus ir poreik
besiburian iais

vairias visuomenines organizacijas. Visuomenini

auga. 2004 m. rajone veik apie 50 visuomenini

organizacij

organizacij : 17 visuomenini

skai ius
sporto

organizacij , 12 sveikatos prieži ros ir darbo su ne galiaisiais organizacij , 6 organizacijos,
dirban ios su vaikais ir j šeimomis, 14 kit visuomenini organizacij , užsiiman i
veikla. Šiuo metu j

vairia

skai ius išliko beveik nepakit s, ta iau didžiausias nevyriausybini

organizacij skai ius yra Ukmerg s mieste.
Užsiimin ti k no kult ra ir sportu sudarytos s lygos rajono mokyklose ir sporto
klubuose, kurie pastaruoju metu spar iai vysto savo veikl . Rajone veikl vykdo 23 sporto
staigos ir nevyriausybin s sporto organizacijos. Vis d lto daugelio mokykl sporto baz
nepatenkinama: šaltos sporto sal s, tr ksta inventoriaus. Šiuo metu seni nijose n ra n vieno
etatinio sporto organizatoriaus, ta iau gana aktyviai veikia visuomenininkai, bendruomeni
pirmininkai, seni nai. Sporto renginiai vyksta septyniose seni nijose. Ši seni nij gyventojai
taip pat dalyvauja rajoniniuose bei respublikiniuose sporto renginiuose.
Vaik vasaros atostog metu prie bendrojo lavinimo mokykl veikia dienin s vaik
poilsio stovyklos socialiai remtiniems vaikams, vasaros atostog metu veikia stacionari vaik
vasaros poilsio stovykla, kurios tikslas – užimti vaikus vasaros atostog laikotarpiu, ta iau j
nepakanka – norin i j jose dalyvauti yra kur kas daugiau.
Vis d lto gyventoj

poreiki

tyrimo metu išryšk jo, kad jaunimas pasigenda

vairesni , šiuolaikini laisvalaikio praleidimo form . Didintinas d mesys ir vaik užimtumui
vasaros atostog

metu (Ukmerg s rajono gyventoj

nuomon s tyrimas strateginio plano

gyvendinimo kontekste. Kaunas, 2006.)
Ukmerg s rajono savivaldyb je pastaraisiais metais nemažas d mesys skiriamas
papildomam mokini užimtumui po pamok , taip pat - vaik užimtumui vasaros atostog
metu. Vasaros atostog metu rajone b na užimta beveik 700 mokini , iš j 141 stacionarioje
stovykloje (2008 metais – 630 mokini ). Be dienini , laikin j programini stovykl vasaros
poilsis organizuojamas atgaivintoje stacionarioje stovykloje Vepriuose (2006 metais
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stovyklos baz je gyvendintos 6 stacionariosios programos, 2007 m. - 9, 2008 m. - 10,
2009 m. - 8).
2009 metais ypa sumaž jo stovyklaujan i vaik , kuri poils iš dalies finansuoja
t vai (2008 metais – 120, 2009 metais – 21). Nauja aplinka, naujos s lygos, o galb t ir
pablog jusi gyventoj

finansin

ekonomin

pad tis, takoja šio skai iaus sumaž jim .

gyvendintos 23 dienin s ir laikinosios socializacijos programos. LR švietimo ir
mokslo ministerija j

gyvendinimui skyr 45 t kst. Lt, t.y. 50 % mažiau nei pernai.

2010 metais LR švietimo ir mokslo ministerija socializacijos program vykdymui l š
nebeskirs. Siekdamas nenutraukti socializacijos proceso, užimti mokinius mokslo met bei
vasaros atostog

metu, Švietimo ir sporto skyrius pareng

Socializacijos ir užimtumo

program , kuri bus finansuojama iš savivaldyb s biudžeto l š .
Mokini užimtumo neformaliojo švietimo mokykl rengiamose programose atostog
metu tvarka suaktyvino dail s, muzikos, sporto mokykl

mokini

užimtum

vasaros

atostog metu.
Sporto infrastrukt ra (sporto baz s, sporto mokymo

staigos, sporto klubai,

sportuojan i asmen skai ius). Esama sporto situacija, sporto bazi b kl tiek Ukmerg s
rajono savivaldyb je, tiek visoje šalyje netenkina nei gyventoj , nei profesionali
sportinink poreiki . Pastaruoju metu kei iasi visuomenes poži ris

k no kult r , ta iau

gyventoj fizinis aktyvumas yra nepakankamas, didesn dalis suaugusi j vis dar yra fiziškai
pasyv s. Lietuvos Respublikos k no kult ros ir sporto statyme numatyta, kad sporto klub
veikl remia savivaldybes. Rajone yra registruota apie 20 nevyriausybini sporto staig
ir organizacij . Kaip teigiama tendencija pažym tina, jog pastaraisiais metais did ja
atskir fizini bei juridini asmen vaidmuo steigiant bei vystant sporto staig veikl . 2007
metais prad jo veikti Ukmerg s sveikatingumo centras, kuriame teikiamos laisvalaikio
sveikatingumo, maitinimo, apgyvendinimo paslaugos.
Siekiant optimizuoti Sporto mokyklos ir Miesto stadiono administravim , vykdyta ši
staig reorganizacija. Nuo 2009 m. sausio 1 d. prad jo veikti neformaliojo vaik švietimo
mokykla - Ukmerg s sporto centras. Anot sporto specialist ši reorganizacija pasiteisino geriau sekasi koordinuoti darbus, organizuoti sporto bazi prieži r , organizuoti neformal j
ugdym bei renginius.
Ukmergiškiai turi galimyb

sportuoti ne tik sporto centre, bet ir

23 sporto

klubuose. Pasteb tina, jog Ukmerg s rajonas pasižymi gana aukštu sportuojan i j
skai iumi apskrityje, kuris per pastaruosius metus šiek tiek padid jo (1 pav.). Tai
didži ja dalimi l m didesnis jaunimo sitraukimas sportin veikl .
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SPORTUOJAN I MOKSLEIVI
SKAI IUS
1416

1387
1324

2007 m.

2008 m.

2009 m.

1pav. Sportuojan i moksleivi skai ius.
Ukmerg s rajone vairioms sporto šakoms propaguoti rengtas miesto stadionas,
25 m ilgio baseinas, „Versm s" automobili

ralio - kroso trasa, hipodromas, uždara

šaudykla, 22 sporto sal s, 35 krepšinio aikštel s (2008 m. – 34), 25 tinklinio aikštel s
(2008 m. – 22), 10 futbolo (2008 m. – 8), 2 rankinio, 4 teniso (2008 m. -2) bei sporto
sal s ir stadionai bendrojo lavinimo mokyklose. Rajono Sporto mokymo

staigoje

kultivuojamos 7 sporto šakos, o sporto klubuose – 13. Populiariausios sporto šakos rajone
yra futbolas, krepšinis, dziudo, tinklinis, boksas, stalo bei žirg sportas.
Ukmerg s rajono savivaldyb je, kaip ir visoje apskrityje, sporto veikl
nepakankama

infrastrukt ra

infrastrukt ros pl tr

kiekyb s,

tiek

kokyb s

vis dar stokojama priva i

atžvilgiu.

Planuojant

riboja
sporto

investicij , gyvendinant viešojo ir

privataus sektoriaus partneryst s projektus.
Sporto renginiai (tarptautiniai, tradiciniai, respublikin s reikšm s),
Ukmerg s rajono savivaldyb je organizuojama nemažai sveikatingumo ir sporto rengini
rajono gyventojams – iki 2008 met rengini skai ius ir juose dalyvaujan i sporto m g j
skai ius vis, o 2009 m. metais ši rengini ir dalyvi skai ius sumaž jo (2 pav.).
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RENGINIAI IR DALYVI SKAI IUS
12062

11128
8620
rengini skai ius
dalyvi saki ius

232

255

190

2007 m.

2008 m.

2009 m.

metai

2 pav. Renginiai ir dalyvi skai ius.
Daugum dalyvi ir ži rov sutraukia tradiciniai renginiai: krepšinio, futbolo turnyrai,
Lietuvos automobili ralio – kroso empionatai, žirg rist n lenktyn s, masiniai b gimai,
miesto sporto švent s, tinklinio taur s varžybos, varžybos, ne gali j
Rajone kasmet organizuojamos seni nij
bei bendrojo lavinimo mokykl

bo ios turnyras.

žaidyn s, vasaros sporto švent s, vair s turnyrai

mokini

sporto žaidyn s, kuriose sudarytos s lygos

dalyvauti visoms rajono mokykloms. Remiantis varžyb rezultatais, nustatyta sportiškiausia
miesto bei kaimo vidurin ir pagrindin mokyklos. Geriausios mokykl komandos dalyvavo
Lietuvos mokini olimpinio festivalio varžybose.
Ukmerg s sporto baz se organizuojamos Lietuvos dziudo, sambo imtyni ,
futbolo, krepšinio, automobili sporto pirmenybes.
Savivaldyb je kasmet renkami sportiškiausieji kolektyvai, kaimo seni nijos,
mokyklos. Rajon garsina vairi sporto šak sportinink pasiekimai tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje. Pasiekiama aukšt rezultat suaugusi dziudo, sambo imtyni , krepšinio, futbolo,
stalo teniso, bokso, tradicinio žaidyn se bei renginiuose.
Ukmerg s rajone siekiama formuoti visuomen s poži r

k no kult r , sport ir

sveika gyvenimo s lygas miesto ir kaimo gyventojams, vaikams, veteranams ir
ne galiesiems dalyvauti sveikatingumo ir sporto renginiuose, ieškoma naujovi , renginiai
organizuojami kartu su sporto klubais, sporto šak federacijomis.
Ukmerg s rajono savivaldyb bendradarbiauja su partneriais iš Švedijos, Vokietijos,
Lenkijos, Belgijos, Latvijos, ekijos, Pranc zijos, Ukrainos ir Italijos. Rajono sportininkai bei
komandos dalyvauja bendruose projektuose, sporto renginiuose su partneriais iš užsienio.
Rajono k no kult ros mokytojams, treneriams, sporto klub vadovams bei varžyb teis jams
rengiami mokomieji seminarai.
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Ukmerg s rajone gyvendinami projektai, finansuojami iš ES ir valstyb s l š
2008 m. Ukmerg s rajono savivaldyb s administracija, Lietuvos Respublikos finans
ministerija, Vš Centrin

projekt

valdymo agent ra ir pasiraš

Norvegijos finansinio

mechanizmo projekto gyvendinimo sutart , pagal kuri bus gyvendintas projektas „ Vaik ir
jaunimo neformalusis švietimas organizuojant popamokin

veikl

rajone“ . Projekto metu bus siekiama rekonstruoti stacionari

Vepriuose, Ukmerg s

Vepri

stovyklaviet

bei

pritaikyti j neformalaus švietimo veikloms vykdyti. Projekto tikslas - sudaryti tinkamas
s lygas vaik

ir jaunimo neformaliam švietimui, popamokinei veiklai ir pedagog

kvalifikacijos k limui Ukmerg s rajono savivaldyb je. Šiam projektui skiriama 2 152 886, 40
lit

parama, Norvegijos finansinio mechanizmo parama sudarys-1829952,92 ). Projekto

gyvendinimo pabaiga – 2010 m. lapkri io m n.
2009 metais prad jo gyvendinti projekt ,,Sporto aikšteli
mokykl

prie Ukmerg s rajono

rengimas“ , finansuojam iš Europos ekonomin s erdv s ir Norvegijos finansini

mechanizm . Projekto tikslas - didinti vairaus amžiaus Ukmerg s rajono gyventoj
užimtum , laisvalaikio aktyvum

per sportin

veikl , skatinant sveik

gyvenimo b d ,

užtikrinti kokybiškas s lygas sportui bendrojo lavinimo staigose bei sudaryti s lygas
ne galiesiems organizuoti užsi mimus Ukmerg s mieste. Projekto metu bus siekiama
modernizuoti bei rengti 4 sporto aikšteles (bendras plotas 19267 m2 - J. Basanavi iaus
gimnazijos, "Šilo“ vidurin s mokyklos, A. Smetonos gimnazijos, Užupio vidurin s mokyklos)
bei sigyta modernizuojamoms aikštel ms reikalinga sporto ranga (25 kompl.). Naujai
rengtomis aikštel mis gal s naudotis 2910 mokini . Bendra projekto vert – 3 314 242.59 Lt.
(Iš j 85 % finansuoja Europos ekonomin s erdv s finansinis mechanizmas - 2 817 104.99 Lt.
15 % Ukmerg s rajono savivaldyb s administracija - 497 137.60 Lt.).
Vilniaus

regiono

pl tros

taryba

pritar

Ukmerg s

sporto

rekonstrukcijos projektui, kurio vert – 785 288.00 Lt. gyvendinam

centro

stadiono

projekt

tikslas –

ugdymo paslaug kokyb s gerinimas modernizuojant sporto baz .
Ukmerg s rajono Petroni
užimtumo

centro

statyba“ .

kurio tikslas - sen

ir vieniš

kaimo bendruomen
Projektas
žmoni

yra

gyvendina projekt

t stinis

prieži ros, vaik

,,Amat

nam “

,,Paramos ir
projektas,

ir jaunimo užimtumo, švietimo,

pilietiškumo ugdymo, socialin s atskirties grupi problem sprendimas. Priartinti socialines
paslaugas prie kaime gyvenan i žmoni , skatinti informacini technologij , mokym plitim
kaimo vietov je. Projekto metu planuojama kurti ,,Užimtumo ir socialini paslaug centr “ ,
kuriame gal t burtis vaikai bei jaunimas ir jie b t skatinami užsiimti sportu, savišvieta,
1

pagalba aplinkiniams. Jaunuoliams iš asociali šeim b t suteikta galimyb praleisti dien
saugioje, šviet jiškoje aplinkoje. Taip pat b t sprendžiamos žmoni , vartojan i alkohol bei
narkotikus problemos bei suteikiama pagalba seniems bei vienišiems žmon ms. B t
vykdomi mokymai jaunimui, vyresnio amžiaus žmon ms ir šeimoms, išvažiuojamieji
seminarai, konferencijos bei bendradarbiaujama panašius tikslus

gyvendinan iomis

organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Projekto vert - 399,684 Lt. „ Bendradarbiaujantys
Nyderland fondai“ skyr 100 000 Lt, o Socialin s apsaugos ir darbo ministerija - 120 000 Lt.
Išlaidos sportui. Didžioji dalis l š

sporto staig

išlaikymui bei sporto rengini

organizavimui skiriama iš savivaldyb s biudžeto (3 pav.)

SAVIVALDYB S FINANSAVIMAS POILSIUI IR
KULT RAI (t kst. lt)
6.428,40 Lt
5.486,80 Lt

4.981,10 Lt
3.630,00 Lt

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

3 pav. Savivaldyb s finansavimas poilsiui ir kult rai.
Švietimo padalinio Sporto mokymo staigos finansavimas iš savivaldyb s biudžeto per
pastaruosius trejus metus padid jo (4 pav.). Min ta staiga taip pat gauna l š iš moksleivi
mok (apie 35 t kst. lit ) bei r m j ir kit šaltini .
SAVIVALDYB S L ŠOS SPORTO
MOKYMO STAIGAI (t kst. lt)
1315,7
1230

1215,8
1126

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

4 pav. Savivaldyb s l šos sporto mokymo staigai.
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Savivaldyb taip pat skiria l š ir nevyriausybini organizacij projekt finansavimui,
sporto žaidyn ms, sportinink išvykoms renginius užsienyje.
Nevyriausybini

organizacij

sportin s krypties projekt

vykdymui, išvykoms

renginius finansavimas iš savivaldyb s biudžeto per pastaruosius trejus metus ženkliai sumaž jo
(5 pav.).
NEVYRIAUSYBINI ORGANIZACIJ
FINANSAVIMAS (t kst. lt)
138,0

17,0

2008 m.

5,0

2009 m.

2010 m.

5 pav. Nevyriausybini organizacij finansavimas.
Dal l š savo veikl vystymui sporto organizacijos gauna ir iš r m j , paramos
fond bei kit šaltini . Sporto klub pajamos pastaraisiais metais taip pat sumaž jo (6 pav.).
REM J , PARAMOS FOND
(t kst. lt)

L ŠOS

217,6
149,7
84,5

2007 m.

2008 m.

2009 m.

6 pav. R m j , paramos fond l šos.
Finansin

kriz

skaudžiai paliet

k no kult ros ir sporto srit

– sumaž jo

nevyriausybini sporto organizacij projekt ir program finansavimas iš rajono savivaldyb s
biudžeto,

sumaž jo r m j

skiriamos l šos klubams, l š

tr kumas sutrukd

rajono
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sportininkams dalyvauti planuotuose šalies, tarptautiniuose renginiuose, iškilo problem
nuomojant sporto bazes.
Sporto pl tr rajone l tina nepatraukli sporto bazi b kl , rajono sporto staigose tr ksta
šiuolaikinio inventoriaus ir rangos. Norint rajone tur ti šiuolaikines sporto bazes ir užtikrinti
sportuojan i poreikius, b tina skirti didesnes l šas iš savivaldyb s biudžeto bei ieškoti
finansavimo šaltini .
Išskiriamos šios pagrindin s problemos: sumaž jo vaik užimtumas vasaros atostog
metu. K no kult ros departamentas 2009 m. nevykd Vaik vasaros užimtumo ir Vaik
mokymo plaukti program . K no kult ros ir sporto r mimo fondo l šos 2009 m. sumažintos
50 procent . Anot sporto specialist , jeigu 2010 m. rajono savivaldyb s biudžete maž s l šos
(pagal prognozes), skiriamos Sporto cento veiklai, bus mažinama: grupi skai ius, valand
skai ius skiriamas mokomajai grupei, pedagogini darbuotoj ir aptarnaujan io personalo
atlyginimai. Sumaž jusios l šos kin ms išlaidoms neleis tinkamai priži r ti sporto bazi bei
iškils problem išvykstant varžybas.

2.4 SSGG Ukmerg s rajone
Stipryb s
1.

2.

3.

4.

5.

Silpnyb s

Pl tojant k no kult r ger ja

1.

Mažai

statomi

nedidel s

bendradarbiavimas tarp

reikalaujantys

vyriausybini ir nevyriausybini

žaidim

švietimo ir sporto organizacij .

aikšt s ir tai neleidžia tinkami organizuoti

Renovuojamos esamos sporto baz s

fizin ugdym bei siekti gyventoj kokybiško

(stadionai, stovyklaviet , sporto

fizinio aktyvumo tiksl .

aikštynai), panaudojant Europos

2. D l investicij stokos nesutvarkyta daugelis

S jungos ir kit fond param .

bendrojo lavinimo mokykl sporto bazi , jos

Rajonas pasižymi aktyviais,

nepatrauklios

visuomeniškais žmon mis, pagal

neapr pintos šiuolaikiniu sporto inventoriumi

interesus ir poreik besiburian iais

ir ranga.

vairias visuomenines organizacijas.

3.

Seni nijose aktyviai veikia

atostog metu.

visuomenininkai, bendruomeni

4. Maž jantis sporto mokymo staig lankytoj

pirmininkai, seni nai.

skai ius.

Yra geros sveikatingumo ir sporto

5. Šiuo metu seni nijose n ra n vieno etatinio

rengini organizavimo tradicijos.

sporto organizatoriaus.

sporto

investicijos

aikštynai,

sportini

sal s, plaukimo baseinai, futbolo

Sumaž j s

jaunimui,

vaik

sportininkams,

užimtumas

ir

vasaros
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6.

steigta neformaliojo vaik švietimo
mokykla - Ukmerg s sporto centras,
kuris organizuoja sporto bazi
prieži r , vykdo neformal j
ugdym bei vairius renginius.

7.

Laisvalaikio, sveikatingumo,
maitinimo, apgyvendinimo
paslaugas teikia Ukmerg s
sveikatingumo centras.
Galimyb s

1. Lietuvai tapus ES nare, atsiv r

Gr sm s
1. Neskatinant aktyvi laisvalaikio form ,

daugiau galimybi dalyvauti

maž s

vairiuose tarptautiniuose švietimo,

aktyvumas, jie neišsiugdys motyvacijos

k no kult ros ir sporto projektuose,

sveikai ir kokybiškai gyventi, blog s j

programose bei atsiranda galimyb

sveikata,

projektams panaudoti ES ir kit fond

kr vi .

l šas.
2. Prad jus vykdyti naujus fizinio

vaik

ir

jie

jaunimo

nepakels

fizinis

mokymosi

2. Savivaldos skiriamos l šos formaliojo
švietimo

ir

neformaliojo

švietimo

aktyvumo projektus: mokini

fiziniam ugdymui nesudaro s lyg

olimpin festival , seni nij sporto

kokybiškai gyvendinti program .

žaidynes ir ne gali j sporto žaidynes,

3. D l

nepakankamai

atsirado galimyb fiziniam aktyvumui

renovuojam

ir statom

ir sveikam gyvenimo b dui

prast s

propaguoti, veiksmingiau panaudoti

sportavimo

visuomen s informavimo priemones,

jaunimo sportuoti.

jaunimo
s lygos,

spar iai
sporto bazi

užimtumo
tai

ir

neskatins

tai skatina žmoni fizin aktyvum ir
laisvalaikio užimtum sportine veikla.
3. Esamus nenaudojamus socialin s
paskirties ar vieš j paslaug pastatus
pritaikyti bendruomeni poreikiams
(sportui, laisvalaikiui ir kt.).
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2.5 Strategin s išvados
1. K no kult ros ir sporto pl tra nepripažinta kaip esminis valstyb s prioritetas
sveikai gyvensenai ugdyti ir visuomen s saviugdai stiprinti. Socialin

sporto funkcija

nepripaž stama itin reikšmingu visuomen s raidos faktoriumi ir jam paliekamas tik
pasiekimas sporto – tarptautinio vaizdžio, tautin s ir politin s savimon s stiprinimo –
vaidmuo.
2. Valstyb ir jos institucijos bei staigos (KKSD, savivaldyb ) negali iš esm s
pakeisti esamos situacijos be privataus verslo pagalbos. Norint padaryti esmin šuol ir
pasivyti kaimynus reikia kuo grei iau parengti ir gyvendinti viešo ir privataus sektoriaus
bendradarbiavimo modelio ir priva ios iniciatyvos, siekiant šioje strategijoje iškelt
uždavini

gyvendinimo, skatinimo priemoni plan .
3. K no kult ros ir sporto pl tra nesiejama su sisteminga sporto infrastrukt ros

objekt renovacija ir statyba. Beveik ignoruojamas rajonini savivaldybi lygmuo. Valstyb
neinvestuoja ir nacionalinio sporto tarptautin konkurencingum , kiek tai susij su fizin mis
s lygomis didelio meistriškumo sportininkams rengti.

2.6 Prioritetai
1. K no kult ros ir sporto vaidmens rajono visuomen je didinimas (suvokimo,
kad sportiška gyvensena yra neatsiejama

nuo gyvenimo kokyb s, bei sporto socialinio

prestižo ir jo bendruomenini funkcij stiprinimas).
2. Administracin k no kult ros ir sporto pertvarka, kad per k no kult ros ir
sporto pl tr b t siekiama didesn s visuomenin s sanglaudos ir bendro gyvenimo kokyb s
augimo, nepriklausomai nuo socialin s veiklos, subjekto nuosavyb s formos ir/ arba jo
institucin s priklausomyb s (vis form sporto klub r mimas (ir finansavimas) seni nijos
k no kult ros rengini skatinimas, bendruomen s sportinio aktyvumo skatinimas).
3. Žmonišk j ištekli pl tra did jan iam socialiniam k no kult ros ir sporto
vaidmeniui

užtikrinti, savivaldyb s institucijose ir staigose dirban i

sporto specialist

traukimas Sporto visiems programos gyvendinim .
4. Bazin s infrastrukt ros visuotiniam sportavimui ir didelio meistriškumo
sportui pl tra (teritorinio planavimo koordinavimas atsižvelgiant
reikalavimus vykdant švietimo staig

k no kult ros ir sporto

sporto infrastrukt ros renovacij , palanki

s lyg

infrastrukt ros k rimui ir teikimui vartotojams sudarymas).
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2.7 Tikslai
1. Sistemingai didinti rajono bendruomen s suvokim , kad fizinis aktyvumas, k no
kult ra ir sportas yra neatsiejama nuo gyvenimo kokyb s, tai asmens darnos prielaida.
Savivaldyb privalo visokeriopai žadinti, skatinti ir remti pa i

žmoni

s j d , sudaryti

s lygas sporto paslaug verslo iniciatyvoms.
2. Sukurti ir tobulinti sveikos ir sportiškos gyvensenos propagavimo sistem , tobulinti
k no kult ros ir sporto viešojo administravimo strukt r , pl tojan i bendradarbiavim su
nevyriausybin mis sporto organizacijomis ir priva iu sportin s veiklos sektoriumi. Sudaryti
teisines ir ekonomines s lygas universali

sporto klub , kaip pirmin s sporto grandies

strukt ros, spar iam vystymuisi.
3. Didinti k no kult ros ir sporto specialist skai i sporto klubuose, seni nijose ir
bendruomen se. Veiklos viet

k rimas turi b ti susiejamas su sporto vaidmens

bendruomen je

pa ios

stiprinimu

ir

nevyriausybini sporto organizacij

bendruomen s

gyvybingumo

programomis,

traukimu ši veikl .

4. Sukurti bazin k no kult ros ir sporto infrastrukt r visose rajono seni nijose, kuri
b t

prieinama kiekvienam bendruomen s nariui bei b t

sudarytos tinkamos s lygos

gyvendinti sveikatingumo ir k no kult ros ir sporto pl tros program .

2.8 Uždaviniai
1. Sukurti rajono sveikos ir sportiškos gyvensenos propagavimo per visuomeni
informavimo priemones sistem .
2. Parengti ir gyvendinti sportiško gyvenimo b do diegimo program formaliojo bei
neformaliojo švietimo sistemoje rajone, atsižvelgiant

vairias amžiaus grupes (vaik ,

jaunimo ir suaugusi j ), taip pat – neformalaus švietimo (ikimokyklinio amžiaus,
popamokinio ugdymo ir mokymosi vis gyvenim ) aplinkoje.
3. Sudaryti teisines ir ekonomines s lygas universali sporto klub (pirmin , sporto
sistemos subjekt ) spar iam vystymuisi rajone.
4. Sudaryti palankias s lygas sukurti ir tobulinti tiesioginio skatinimo sistem
viešosioms ir priva ioms investicijoms, k no kult ros ir sporto srityje. Pl toti viešojo ir
privataus sektoriaus bendradarbiavimo k no kult ros ir sporto srityje sistem .
5. Rajono gamtines ir rekreacines s lygas pla iau pritaikyti masiniam sportavimui,
poilsiui ir turizmui.
6. Siekti, kad švietimo staig renovacijos projektuose b t griežtai laikomasi k no
kult ros ir sporto infrastrukt ros atnaujinimo ir/ar suk rimo reikalavim .
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7. Nustatyti ir gyvendinti minimalius reikalavimus vietinei sporto infrastrukt rai
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Kooperuoti investicines l šas universali

sporto

infrastrukt ros objekt , tinklo optimizavimui rajone ir ypa seni nijose.

2.9 Pagrindin s gair s (tikslai, uždaviniai, priemon s, veiksmai, j
rezultatai ir vertinimo kriterijai)
1. Tikslas. Sistemingai didinti rajono bendruomeni suvokim , kad fizinis aktyvumas,
k no kult ra ir sportas yra neatsiejama nuo gyvenimo kokyb s, tai asmens darnos prielaida.
Savivaldyb privalo visokeriopai žadinti, skatinti ir remti pa i

žmoni

s j d , sudaryti

s lygas sporto paslaug verslo iniciatyvoms.
Uždaviniai:
1.

Sukurti ir gyvendinti sveikos ir sportiškos gyvensenos propagavimo per
rajono informavimo priemones sistem .

2.

Parengti ir gyvendinti sportiško gyvenimo b do program rajono formaliojo
bei neformaliojo švietimo sistemose atsižvelgiant

vairias amžiaus grupes.

3.

Sistemingai didinti k no kult ros ir sporto prestiž rajone visuomen je.

4.

Sudaryti palankias s lygas bei sukurti ir gyvendinti tiesioginio skatinimo
sistem

viešoms ir priva ioms institucijoms sporto srityje, pl toti sporto

paslaug versl .
Priemon s/veiksm kryptys:
1.1. Uždavinys. Sukurti ir gyvendinti sveikos ir sportiškos gyvensenos propagavimo
per rajono informavimo priemones sistem .
1.1.1. Savivaldybi finansuojamos „ sveiko gyvenimo b do per sport “ socialin s
reklamos kampanija, planavimas ir gyvendinimas kartu su sveikatos ir švietimo skyriais
(Vertinimo kriterijus: gyventoj

skai ius, kuriuos pasiekia tokia reklama per kiekvienus

metus).
1.1.2. Sisteminga ir nuosekli sporto, sveikatingumo, fizinio aktyvumo rengini
viešinimo programa, pasitelkiant masines informavimo priemones ir skiriant tam 5% l š nuo
metini rajono savivaldyb s asignavim k no kult rai ir sportui (galima b t rengti program
k no kult ros ir sporto r mimo fondui). (Vertinimo kriterijus: viešinimui skirta asignavim
dalis; informacijos kiekis internetin je svetain je, spaudoje bei parengt projekt skai ius
papildomam finansavimui gauti).
1.2. Uždavinys. Parengti ir gyvendinti sportiško gyvenimo b do program rajono
formaliojo bei neformaliojo švietimo sistemoje, atsižvelgiant

vairias amžiaus grupes.
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1.2.1. Programos

gyvendinimas ikimokyklinio ugdymo

staigose. (Vertinimo

kriterijus: programoje dalyvaujan i ikimokyklinio amžiaus vaik skai ius).
1.2.2. Programos gyvendinimas bendrojo lavinimo staigose. (Vertinimo kriterijus:
programoje dalyvaujan i moksleivi skai ius; nuotolinio ir t stinio mokymo kurs skai ius).
1.3. Uždavinys: Sistemingai didinti k no kult ros ir sporto prestiž

rajone

visuomen je.
1.3.1. Rajono sporto visuomen s s j džio skatinimo sistemos suk rimas ir
gyvendinimas. (Vertinimo kriterijus: paskatint aktyviausi rajono sporto visiems s j džio
k r j skai ius).
1.3.2. Savivaldyb s skatinimo sistemos suk rimas ir premij

(prizinio fondo)

steigimas aktyviausiems sporto visiems s j džio puosel tojams. (Vertinimo kriterijus:
paskatint žmoni ir organizacij skai ius).
1.3.3. Viešojo administravimo kokyb s bei kompetencijos k no kult ros ir sporto
srityje ugdymas. (Vertinimo kriterijus: tarnautoj

dalyvaujan i

administracini

geb jim

stiprinimo programose, skirtose k no kult ros ir sporto sri iai skai ius kiekvienais metais).
1.4. Uždavinys: Sudaryti palankias s lygas bei sukurti ir gyvendinti tiesioginio
skatinimo sistem viešosioms ir priva ioms investicijoms k no kult ros ir sporto srityje,
pl toti sporto paslaug versl .
1.4.1. Vieš j ir priva ios nuosavyb s centr , teikian i sportin s veiklos paslaugas,
paklausos didinimas ir skatinimas (lengvatos darbdaviams ir darbuotojams perkantiems sporto
paslaugas). (Vertinimo kriterijus: juridini asmen , perkan i tokias paslaugas skai ius).
1.4.2. Palanki

s lyg

sudarymas priva iam verslui, investuojan iam

viešosios

k no kult ros ir sporto infrastrukt ros k rim (atleidimas nuo žem s ir nekilnojamojo turto
mokes io). (Vertinimo kriterijus: priva i

investicij

dydis; atleist

nuo žem s ir

nekilnojamojo turto mokes i skai ius).
1.4.3. Vieš j

investicij

sporto infrastrukt r skatinimas (vertinimo kriterijus:

toki investicij dalis savivaldyb s investicij programoje).
1.4.4. Sudaryti s lygas viešosios sporto infrastrukt ros objektams (prioriteto tvarka
skiriant žem s sklypus; atleidžiant nuo žem s ir nekilnojamojo turto mokes io). (Vertinimo
kriterijus: atleist nuo žem s ir nekilnojamojo turto mokes io skai ius; skirt žem s sklyp
skai ius).
Rezultato kriterijai:
-

Rajono asignavimai socialinei reklamai iki 2015 m. pradžios padid s 10%.

-

Neformaliojo vaik švietimo mokinio krepšelio dalis, skirta k no kult rai rajone
2015 m. padid s 30 % nuo viso krepšelio l š .
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-

Dalyvaujan i rajono sporto visiems renginiuose skai ius iki 2015 m. padid s
15 %.

-

Privataus sektoriaus finansinis ind lis rajono k no kult ros ir sporto pl tr iki
2015 m. padid s vienu ketvirtadaliu šiam sektoriui tekusi l š .

-

K no kult ros ir sporto veiklos viešinimui bus skirta 5% l š nuo metini rajono
savivaldyb s asignavim k no kult rai ir sportui.

-

Kasmet bus parengta ne mažiau 10 straipsni internetin je svetain je, spaudoje ir
kitose masin se informavimo priemon se.

2. Tikslas. Sukurti ir tobulinti sveikos ir sportiškos gyvensenos propagavimo sistem ,
k no

Tobulinti

kult ros

ir

sporto

viešojo

administravimo

strukt r ,

pl tojan i

bendradarbiavim su nevyriausybin mis sporto organizacijomis ir pradiniu sportin s veiklos
sektoriumi. Sudaryti teisines ir ekonomines s lygas universali sporto klub kaip pirmin s
sporto grandies spar iam vystymuisi.
Uždaviniai:
1. Sudaryti ekonomines s lygas universali sporto klub spar iam vystymuisi.
2. Išpl sti savivaldyb s administracijos sporto skyriaus bendradarbiavim su K no
kult ros ir sporto departamentu.
3. Pl toti vis

valdymo sri i

susijusi

su k no kult ros ir sporto socialin mis

funkcijomis, tarptautin bendradarbiavim .
4. Pl toti ir remti sportin veikl , ugdant fiziškai sveik visuomen , siekiant aukšt
sporto rezultat (skatinti rajone sporto šak pl tojim ir varžybin veikl ).
Priemon s/veiksm kryptys:
2.1. Uždavinys. Sudaryti ekonomines s lygas universali sporto klub spar iam
vystymuisi.
2.1.1. Parengti Sporto pl tros programos finansavimo tvark ir joje numatyti
finansavimo prioritetus universaliems sporto klubams. (Vertinimo kriterijus: parengta Sporto
pl tros programos finansavimo tvarka, finansuot sporto klub skai ius kiekvienais metais).
2.1.2. Sporto klub

ir rajono sporto infrastrukt ros (aikšteli , sali , sporto

klub ) teisini ir finansini santyki apibr žimas ir organizacin s sistemos suk rimas, bei
gyvendinimas. (Vertinimo kriterijus: naujai steigt
2.1.3.

Sporto

klub ,

sporto

klub skai ius).

mokykl

(centr )

ir

švietimo

staig

bendradarbiavimo strategijos suk rimas, siekiant sudaryti s lygas kuo daugiau moksleivi
traukti sporto veikl (Vertinimo kriterijus: moksleivi skai ius sporto mokyklose (centre) ir
universaliuose sporto klubuose).
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2.2. Uždavinys. Išpl sti savivaldyb s administracijos švietimo ir sporto skyriaus
bendradarbiavim su K no kult ros ir sporto departamentu.
2.2.1. Nacionalin s sporto visiems programos ir kit sporto socialini program
gyvendinimas rajone (vertinimo kriterijus: K no kult ros ir sporto departamento biudžeto
l š

kiekis, tenkantis toki

program

vykdymui rajone, vykdyt

sporto visiems rengini

skai ius).
2.2.2. Sveikos gyvensenos s lyg

ir rajono sporto infrastrukt ros pl tra,

panaudojant savivaldyb s, fond , r m j , K no kult ros ir sporto departamento ir K no
kult ros ir sporto r mimo fondo l šas. (Vertinimo kriterijus: kooperuotomis l šomis rengt
rekreacijos ir sporto objekt skai ius).
2.2.3. Privataus verslo moni

ir savivaldyb s kompensacinio mechanizmo

suk rimas, siekiant dalinai dotuoti sporto paslaugomis besinaudojan ius žmones.
2.2.4. Savivaldyb s reguliavimo sri iai priklausan i švietimo, sveikatos ir kit
staig renovacijos arba statybos projektuose numatyti sportavimui reikalingas (tinkamas)
s lygas. (Vertinimo kriterijai: savivaldyb s renovuot objekt , kuriuose sudarytos s lygos
sportavimui, skai ius).
2.3. Uždavinys. Pl toti vis valdymo sri i , susijusi su k no kult ros ir sporto
socialin mis funkcijomis tarptautin bendradarbiavim .
2.3.1. Finansavimo šaltini paieška Savivaldyb s k no kult ros ir sporto pl tros
programai, kooperavimasis su kitomis institucijomis bei tarptautini

program

rengimas

(Vertinimo kriterijus: asignavim k no kult rai ir sportui dalis tokiose programose).
2.3.3. Tarptautini

projekt

rengimas bendradarbiaujant su kitomis rajono

institucijomis ir partneriais, siekiant pasinaudoti Europos S jungos ir kit fond parama.
(Vertinimo kriterijus: parengt projekt skai ius ir j

gyvendinimui gautos l šos).

2.4. Uždavinys. Ugdant fiziškai sveik visuomen ir siekiant aukšt

sporto

rezultat , pl toti ir remti sportin veikl .
2.4.1. Parengti rajone pl tojam

sporto šak

prioritetus (strategin s sporto šakos, siekian ios aukšt

pl tros strategij , nustatyti
sporto rezultat , efektyviai

prisidedan ios prie socialin s sporto funkcijos pl tros). (Vertinimo kriterijus: rajone
kultivuojamos sporto šakos suskirstytos pagal prioritetus).
2.4.2. Sukurti finansavimo sistem , kuri užtikrint

rajono sportininkams bei

organizuotai sportuojantiems rajono gyventojams bei komandoms optimal varžyb skai i
ir lyg . (Vertinimo kriterijus: organizuot

sporto rengini

skai ius, finansuot

varžyb

skai ius sportininkams ir sporto visiems m g jams kiekvienais metais).
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2.4.3. Skirti l šas sportininkams dalyvaujantiems Lietuvos sporto šak
varžybose bei dalyvaujantiems atrankos varžybose d l teis s dalyvauti vairaus amžiaus
Europos ir pasaulio

empionatuose, pirmenyb se ir kitose varžybose bei šalies ir

tarptautiniuose kompleksiniuose sporto renginiuose. (Vertinimo kriterijus: finansuot
program ir jose dalyvaujan i sportinink skai ius).
Rezultato kriterijai:
-

Parengta Sporto pl tros programos finansavimo tvarka, bus finansuoti 10 sporto
klub .

-

Naujai steigt sporto klub skai ius iki 2015 m. did ja 20%.

-

Sporto klubuose sportuojan i rajono gyventoj skai ius iki 2015 m. did ja 15%.

-

Visose seni nijose kasmet bus rengiamos žaidyn s ir vietos bendruomeni sporto
varžybos, ir juose dalyvaujan i skai ius 2015 m. did ja 15 %.

-

Privataus sektoriaus finansinis ind lis rajono k no kult ros ir sporto pl tr iki 2015
m. did ja 20%.

-

Veikia ir nuosekliai pl tojamos tarpinstitucini rajono k no kult ros ir sporto pl tros
programos. Iki 2015 m. parengtos 3 programos (bendros su švietimo, sveikatos,
socialini reikal skyriais, kaimo socialin s integracijos programa).

-

Sukurta rajone pl tojam sporto šak pl tros strategija, nustatyti prioritetai.

-

Organizuot sporto rengini skai ius iki 2015 m. did ja 15 %.

-

Finansuot program ir jose dalyvaujan i sportinink skai ius kiekvienais metais
did ja 5%.

3 Tikslas. Didinti k no kult ros ir sporto specialist

skai i

sporto klubuose,

seni nijose ir bendruomen se. Veiklos viet k rimas turi b ti siejamas su sporto vaidmens
bendruomen je

stiprinimu

ir

nevyriausybini sporto organizacij

pa ios

bendruomen s

gyvybingumo

programomis,

traukimu ši veikl .

Uždaviniai:
1. Skatinti rajono jaunim stoti
sporto specialist

aukšt sias mokyklas, vykdan ias k no kult ros ir

rengimo programas (k no kult ros mokytojo, trenerio, sporto

vadybininko specialyb ).
2. Sudaryti

s lygas

k no

kult ros

specialistams

dirbti

seni nijose,

kaimo

bendruomen se.
3. Pl toti savanoryst sporte.
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4. Sukurti nevyriausybini

sporto organizacij

(klub , federacij ) strateginio

bendradarbiavimo su viešojo administravimo sektoriumi sistem .
Priemon s/veiksm kryptys:
3.1. Uždavinys: Skatinti rajono jaunim stoti

aukšt sias mokyklas, vykdan ias k no

kult ros ir sporto specialist rengimo programas (k no kult ros mokytojo, trenerio, sporto
vadybininko specialyb ).
3.1.1. Rajono k no kult ros ir sporto specialist

poreikio iki 2015 m. studijos

parengimas ir toki užsakov funkcijos deklaravimas (Vertinimo kriterijus: k no kult rai ir
sportui reikiam specialist poreikio skai ius).
3.1.2. Nauj k no kult ros ir sporto specialist darbo viet k rimas universaliuose
klubuose ir seni nijose. (Vertinimo kriterijus: kasmet naujai kurt darbo viet skai ius).
3.1.3. Rajono, savivaldyb s ir aukšt j

mokykl

socialin s partneryst s sutar i

sudarymas (Vertinimo kriterijus: pasirašyt sutar i skai ius, parengt specialist skai ius).
3.1.4. Sudaryti s lygas norintiems gyti sporto veiklos leidimus, dalyvauti mokymo
programose, suteikian iose galimyb

dirbti k no kult ros ir sporto srityje (Vertinimo

kriterijus: kasmet išduot sporto veiklos leidim skai ius).
3.2. Uždavinys. Sudaryti s lygas k no kult ros specialistams dirbti seni nijose, kaimo
bendruomen se.
3.2.1. K no kult ros ir sporto specialist darbo vietos (etato) vedimas ir finansavimas
seni nijose, bendruomen se. (Vertinimo kriterijus: vest ir finansuot etat
3.2.2. Sporto veteran
socialini sporto program
toki program
3.2.3.

ir savanori

traukimas

skai ius).

sportas visiems programas ir kit

gyvendinim . (Vertinimo kriterijai: sporto veteran dalyvaujan i

gyvendinime skai ius).
Finansuoti

sporto

veiklos

programas,

vykdomas

seni nijose,

kaimo

bendruomen se. (Vertinimo kriterijus: finansuot program skai ius).
3.3. Uždavinys. Pl toti savanoryst sporte.
3.3.1. Pl toti savanoryst nevyriausybiniame sektoriuje (bendruomen se, seni nijose,
sporto klubuose ir organizuojant sporto renginius) (Vertinimo kriterijus: dalyvaujan i
savanori skai ius).
3.3.2. Rengti paraiškas fondams d l savanori

rengimo ir vykdyti j

mokymus.

(Vertinimo kriterijus: parengt paraišk skai ius).
3.4. Uždavinys. Sukurti nevyriausybini

sporto organizacij

(klub , asociacij ,

federacij ) strateginio bendradarbiavimo su viešojo administravimo strukt romis sistem .
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3.4.1. Sporto klub , kaip universali

tarpinink

tarp sportuojan ios visuomen s ir

savivaldyb s, telkian ios funkcijos stiprinimas. (Vertinimo kriterijus: federacij

veiklos

statistika).
3.4.2. Aktyviau pl toti rajono tam tikr

socialini

grupi

(ne gali j , moter ,

pagyvenusi žmoni ) k no kult r ir sport . (Vertinimo kriterijus: toki grupi sportuojan i
žmoni skai ius).
3.4.3. Sporto klub

ir savivaldyb s partneryst planuojant sporto infrastrukt ros

pl tr , sistemingai organizuojant k no kult ros ir sporto renginius (varžybas, žaidynes,
festivalius) vietos bendruomen ms, skiriant d mes nuolat veikian i sporto klub veiklai ir
inicijuojant nauj steigim si. (Vertinimo kriterijus: klub

su kuriomis savivaldyb sudar

bendradarbiavimo sutartis skai ius).
Rezultato kriterijai:
-

iki 2015 m.

k no kult ros ir sporto specialist

skai ius klubuose, seni nijose,

bendruomen se did s 7% .
-

Sporto visiems specialist , gijusi sporto veiklos leidimus, skai ius did s 5 %.

-

Sporto veteran

ir savanori , traukt

šviet jišk ir sporto visiems organizavimo

veikl iki 2015 m. did s 15 %.
-

Rajone iki 2015 m sportuojan i ne gali j , moter ir pagyvenusio amžiaus žmoni
skai ius did s 10 %.

-

Pasirašytos 3 sutartys su socialiniais partneriais (federacijomis, klubais universitetais).

-

Kiekvienoje seni nijoje bus vesti sporto specialisto etatai.

4. Tikslas. Sukurti bazin
seni nijose, kuri b t

k no kult ros ir sporto infrastrukt r

visose rajono

prieinama kiekvienam bendruomen s nariui bei b t

sudarytos

tinkamos s lygos gyvendinti sveikatingumo ir k no kult ros ir sporto pl tros program .
Uždaviniai:
1. Rajono gamtines ir rekreacines s lygas maksimaliai pritaikyti masiniam sportui.
2. Sukurti ir gyvendinti rajono viešosios infrastrukt ros (b sto, transporto, poilsio,
rekreacini

zon

ir kt.) pl tr , atsižvelgiant

k no kult ros ir sporto

reikalavimus, sudaran ius s lygas sveikai gyvensenai.
3. Nustatyti ir

gyvendinti minimalius reikalavimus vietinei infrastrukt rai

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.
4. Kooperuoti investicines l šas universali sporto infrastrukt ros objekt tinklo
optimizavimui rajono mastu.
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Priemoni /veiksm kryptys:
4.1. Uždavinys: Rajono gamtines ir rekreacines s lygas maksimaliai pritaikyti
masiniam sportavimui.
4.1.1. Teikti prioritetus tiems investiciniams projektams, kurie palyginti nedidel mis
investicijomis

sporto infrastrukt r , išnaudoja rajono gamtines s lygas. (Vertinimo

kriterijus: investicini

projekt , skirt

aplinkos sutvarkymui, pritaikant j

sportavimui,

fiziniam aktyvumui, gyvendint iki 2015 m. skai ius).
4.1.2. Prioritet teikti toms sporto šakoms, kuri masiniam kultivavimui užtenka esam
gamtini

s lyg

arba reikalaujan ioms maž

investicij

bei minimalaus inventoriaus.

(Vertinimo kriterijus: sporto šak skai ius).
4.1.3. Rengti kuo daugiau projekt , siekiant gauti l š rekreacijos, turizmo, istorinio
paveldo pritaikymo žygiams dvira iais, p s iomis Europos strukt riniams fondams ir kitiems
tarptautiniams fondams ( iki 2012 m. ir naujame nuo 2013 m. šaukimo etape).(Vertinimo
kriterijus: parengt projekt skai ius, gaut l š kiekis).
4.2. Uždavinys: Sukurti ir

gyvendinti rajono viešosios infrastrukt ros (b sto,

transporto, poilsio, rekreacini zon ir kt.) pl tr , atsižvelgiant

k no kult ros ir sporto

reikalavimus , sudaran ius s lygas sveikai gyvensenai ir sportui.
4.2.1. S lyg jaunimo laisvalaikio užimtumui sudarymas, atnaujinant ar rengiant bei
panaudojant nenaudojamus pastatus ar patalpas, parengiant aktyvaus poilsio ir sporto zonas,
sveikatingumo bei pažintinius takus ( rengti ir sutvarkyti sporto ir laisvalaikio patalpas,
aikšteles, vaik žaidim aikšteles, rengti riedu i tak ir kt.) (Vertinimo kriterijus: atnaujint
ar rengt aktyvaus poilsio ir sporto zon skai ius).
4.2.2. L š

skyrimas kaimo bendruomeni

projektams (priemon ms), siekiant sporto veikl

gyvendinamiems sporto ir rekreacijos
traukti kuo daugiau bendruomen s nari .

(Vertinimo kriterijus: organizuotai sportuojan i kaimo gyventoj dalis; skirt l š kiekis
vykdomiems renginiams).
4.2.3. Darnaus vystymo iniciatyvos, susijusios su švietimo ir fiziškai aktyvaus gyvenimo
b do bei jam tinkamos sportin s aplinkos suk rimo skatinimas. (Vertinimo kriterijus: toki
investicini projekt skai ius iki 2015 m. ir juose panaudot investicini l š skai ius).
4.2.4. Rajono teritorinio planavimo dokumentuose numatyti vietas sporto infrastrukt ros
objektams ir juos gyvendinti. (Vertinimo kriterijus: priimt sprendim skai ius).
4.2.5. B tin

reikalavim

dvira i

infrastrukt rai, p s i j

takams, parkams, sporto

aikštel ms, vairiems sporto statiniams laikymasis ir gyvendinimas rajone. (Vertinimo
kriterijus: dvira i

tak

kilometr

skai ius, park

ir poilsio zon , pritaikyt

sportavimui

skai ius.
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4.2.6. B sto renovacijos, transporto restrukt rizacijos projekt , sudaran i

fiziniam

aktyvumui palankias s lygas, gyvendinimas, kooperuojant vairi šaltini l šas. (Vertinimo
kriterijai: iki 2015 m. toki

gyvendint projekt skai ius, kasmet investuojam l š kiekis).

4.3. Uždavinys. Nustatyti ir gyvendinti minimalius reikalavimus vietinei sporto
infrastrukt rai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.
4.3.1. Rajono švietimo staig infrastrukt ros pritaikymas ir platesnis naudojimas vietos
bendruomeni poreikiams (Vertinimo kriterijus: valand , skirt bendruomenei, skai ius per
savait ).
4.3.2. Ikimokyklinio amžiaus mokini

k no kult ros program

gyvendinimui

infrastrukt ros ir mokymo priemoni reikalavim adaptuot vietos s lygomis parengimas.
(Vertinimo kriterijai: sporto šak ir reikalavim s rašo parengimas).
4.4. Uždavinys. Kooperuoti investicines l šas universali sporto infrastrukt ros objekt
tinklo optimizavimui rajono mastu.
4.4.1. Rajono sporto infrastrukt ros tinklo pl tros parengimas iki 2011 m. (Vertinimo
kriterijus: sporto infrastrukt ros objekt skai ius 1000 gyventoj ).
4.4.2. Specializuot

sporto bazi

tinklo pl tra. (Vertinimo kriterijus: toki

bazi

skai ius).
4.4.3. Kooperuotas investicini projekt sporto infrastrukt ros srityje gyvendinimas,
bendradarbiavimas su priva iu sektoriumi ir nevyriausybin mis organizacijomis. (Vertinimo
kriterijai: investicini projekt skai ius ir investicij apimtys).
4.4.4. Sporto infrastrukt ros pl trai taikyti viešojo ir privataus sektoriaus ir investicij
bendradarbiavimo principus, siekiant vieš sporto bazi statybai, rengimui ir naudojimui
pla iau traukti priva ius operatorius. (Vertinimo kriterijus: toki bazi skai ius).
Rezultato kriterijai:
-

rengta 5 sportavimui tinkam aktyvaus poilsio ir sporto zon skai ius.

- Padid s viešai prieinam sporto objekt ir kit minimali investicij reikalaujan i
objekt skai ius 10 %.
-

Iki 2015 m. parengti 4 investiciniai projektai ir gautas finansavimas.

-

Skirt bendruomen ms sporto baz se valand skai ius per savait

iki 2015

met padid s 20 %.
-

Parengtas 2 projektas Europos S jungos ar kitiems tarptautiniams fondams
skai ius.

-

Pagal viešo ir privataus bendradarbiavimo princip iki 2015 m. bus gyvendintas
1 projektas.

-

2 Švietimo sistemos sporto objektai bus pritaikyti vietos bendruomeni
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reikm ms.
-

Bus parengtas rajono sporto ir sveikatingumo infrastrukt ros pl tros ilgalaikis
planas.
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3 JAUNIMO UŽIMTUMO STUDIJA
3.1 Situacijos analiz Lietuvoje
Spar i jaunimo politikos pl tr Lietuvoje lemia aktyvi jaunimo organizacij
veikla, did jantis poreikis ugdyti atsakingas asmenybes, geban ias prisitaikyti prie kintan i
šiuolaikini s lyg . Prie jaunimo politikos formavimo Lietuvoje labai prisideda ir Europos
jaunimo paktas – viena iš priemoni , padedan i

gyvendinti Lisabonos strategijoje nustatytus

ekonomikos augimo ir darbo viet k rimo tikslus.
Jaunimo politikos pagrind

statyme jaunimo politika apibr žiama, kaip

kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias
s lygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi

visuomen s gyvenim ,

taip pat veikla, kuria siekiama visuomen s ir atskir jos grupi supratimo bei tolerancijos
jauniems žmon ms.
Pagrindiniai

jaunimo

politikos

gyvendinimo

principai

yra

pariteto,

subsidiarumo, tarpžinybinio koordinavimo, dalyvavimo, informavimo, savarankiškumo,
savanoriškumo, savivaldos, bendravimo ir bendradarbiavimo.
Jaunimo galimybi pl tra suprantama kaip jauno žmogaus ugdymas bei pagalba
gyventi šiuolaikin je socialin je ekonomin je aplinkoje, j integruotis. Lietuvoje jaunimo
galimybi pl tr užtikrina jaunimo politikos organizavimas ir valdymas, nustatytas Lietuvos
Respublikos jaunimo politikos pagrind

statyme (Žin., 2003, Nr. 119 – 5406). Lietuvos

Respublikos Vyriausyb tvirtina tarpvalstybines ir tarpžinybines programas, skirtas jaun
asmen

aktualiems klausimams spr sti. Lietuvos Respublikos Seimas formuoja jaunimo

politik nacionaliniu lygmeniu socialin s apsaugos ir darbo ministerija koordinuoja jaunimo
politikos gyvendinim , atstovauja jaunimo politikai Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos
Respublikos Vyriausyb je, Europos S jungos ir kitose institucijose. Departamentas rengia ir
gyvendina valstyb s jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoja jaunimo ir
jaunimo organizacij veikl Lietuvoje, koordinuoja valstyb s ir savivaldybi institucij bei
staig veikl jaunimo politikos srityje, vykdo kit veikl susijusi su jaunimu ir jaunimo
organizacijomis.
Jaunimo reikal departamentas vykdo priemones, skirtas savivaldybi jaunimo
veiklai pl toti ir regionini jaunimo organizacij taryb potencialui stiprinti, taip pat nuolat
r pinasi regionini jaunimo organizacij taryb kompetencijos tobulinimu. Lietuvos jaunimo
organizacij taryba nuolat teikia bendr sias konsultacijas projekt vadybos, finansini ištekli
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paieškos, ryši su visuomene, tarptautinio bendradarbiavimo, main ir rengini organizavimo
bei kitais klausimais.
Regionin s jaunimo politikos

gyvendinimo funkcija yra savarankiška

savivaldyb s funkcija. Savivaldyb s institucijoms atlikti ši funkcij padeda savivaldyb s
jaunimo reikal

koordinatorius. Savivaldyb s tarybos sprendimu gali b ti sudaroma

savivaldyb s jaunimo reikal taryba. Savivaldyb s jaunimo reikal taryba sudaroma pariteto
principu iš savivaldyb s institucij
organizacij

atstovus

ir staig

bei jaunimo organizacij

savivaldyb s jaunimo reikal

atstov . Jaunimo

taryb deleguoja regionin jaunimo

organizacij taryba.
Jaunimo organizacijos atlieka šias funkcijas:
1) tenkina ir gyvendina bendrus jaunimo ar atskir jaunimo grupi poreikius bei interesus;
2) ugdo jaun žmoni pilietiškum ir pagarb šeimai;
3) vykdo jaun žmoni neformal j ugdym ;
4) organizuoja jaun žmoni užimtum , sport , turizm , kult rin bei profesin veikl ;
5) skatina jaun žmoni tarptautin bendradarbiavim ;
6) propaguoja savanorišk jaunimo darb .
Šalies jaunimo politikos pl tros savivaldyb se programoje numatytos tokios jaunimo
politik

savivaldyb se pl tros sritys ar kryptys: jaunimo organizacij

k rimosi ir veiklos

skatinimas, j ryšio su savivaldybi institucijomis, kaimo bei miesto bendruomen mis stiprinimas;
savivaldybi jaunimo reikal koordinatori veiklos tobulinimas; savivaldybi institucij veiklos
formuojant ir gyvendinant jaunimo politik gerinimas, tobulinant savivaldybi jaunimo reikal
koordinatori , su jaunimu dirban i

specialist

bei savanori

kvalifikacij ; jaunimo politikos

savivaldyb se kokyb s vertinimo sistemos parengimas ir diegimas.
Jaunimo politikos pl tros savivaldyb se programoje yra pažym ta, kad jaunimo organizacij
pl trai ir veiklos t stinumui savivaldyb se trukdo dažna žmogišk j ištekli kaita. Savivaldyb se,
kuri teritorijoje n ra aukšt j mokykl , jaunimo organizacij nariai – mokiniai, kurie mokosi
pagal vidurinio ugdymo programas ir aktyvi visuomenin veikl pradeda mokydamiesi pagal
pagrindinio ugdymo programas. Per kelerius metus gij
didžiuosius Lietuvos miestus. Didžiumoje savivaldybi

patirties, jie išvyksta studijuoti

jaunimo reikal

koordinatoriai dirba

jaunimo darbuotoj darb , organizuoja vairius renginius, padeda užtikrinti jaunimo organizacij
veiklos t stinum .
Nacionalin s Jaunimo reikal

tarybos, regionini

jaunimo reikal

taryb , veikian i

savivaldyb se, sprendimai nors yra patariamojo pob džio, ta iau turi visuotin autoritet ir yra
svarbus veiksnys takojant sprendim pri mim bei sudarant s lygas vairiais lygmenimis priimti
sprendimus tokiame lygmenyje, kuriame jie yra aktualiausi.
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3.2 SSGG Lietuvoje
Stipryb s

Silpnyb s

1. Sukurta teisin baz ir institucin sistema

1. Jaunimo organizacij pl trai ir veiklos

jaunimo politikai formuoti ir gyvendinti.

t stinumui savivaldyb se trukdo dažna

2. Savivaldyb se jaunimo politik
gyvendinti padeda kvalifikuoti jaunimo

žmogišk j ištekli kaita.
2. Savivaldybi lygmeniu n ra aštraus atskir

reikal koordinatoriai.
3.

jaunimo politikos sri i integravimo ir

teisintas jaunimo nevyriausybini
organizacij

traukimas ir atstovavimas

koordinavimo mechanizmo.
3. Palyginti menkai išvystytos neorganizuoto,

formuojant ir gyvendinant jaunimo

ne galaus ir rizikos grup s jaunimo

politik prioriteto principu.

poreikius atitinkan ios paslaugos
(laisvalaikio užimtumo, neformalaus
ugdymo, kult ros ir sporto, darbo su
jaunimu ir kitose srityse).
4. Nepakankamai išpl tota arba prastos
b kl s viešoji jaunimo laisvalaikio,
užimtumo, kult ros bei sporto
infrastrukt ra, materialin baz .

Galimyb s
1. Teigiamas vis valstyb s valdymo

Gr sm s
5. Silpnai išpl totas nevyriausybinis
sektorius, teikiantis paslaugas jaunimui.

sri i poži ris jaunimo galimybi

6. Santykinai prasta jaunimo psichologin

pl tr .
2. Did jantis veikli jaunimo

b sena ir fizin sveikata vis jaunesnio

organizacij skai ius, aktyvi švietimo

amžiaus ir daugiau jaun žmoni vartoja

staig jaunimo savivalda.

alkohol , narkotines medžiagas, r ko.

3. Pl tojamas vairi

staig , kuriose

7. Netolygi rajon socialin ekonomin

lankosi ir jaunimas ir kuriose galima

pl tra, ver ianti jaunim keltis didesnius

teikti paslaugas jaunimui, tinklas.

miestus ir emigruoti, tai stabdo region

4. Sudaromos s lygos jaunimo reikal
koordinatoriams kelti kvalifikacij

pl tr .
8. Savivaldybi jaunimo reikal

(rengiami mokymai, seminarai,

koordinatoriai, be jaunimo teisi apsaugos,

konferencijos, kuriose gyjama vairi

atlieka ir kitas su jaunimo politika

geb jim ).

tiesiogiai nesusijusias funkcijas.
9.

Didžiuma su jaunimu dirban i asmen
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neturi galimybi tobulinti neformaliojo
švietimo, jaunimo neformaliojo ugdymo
srities kvalifikacij ir kompetencij .

3.3 Situacijos analiz Ukmerg s rajone
Išanalizuoti šie jaunimo politikos srities strateginiai dokumentai, kuriais
vadovaujasi Ukmerg s savivaldyb
jaunimo politikos pagrind
Vyriausyb s

Jaunimo

gyvendindama jaunimo politik : Lietuvos Respublikos

statymas (Žin., 2003, Nr. 119-5406), Lietuvos Respublikos

politikos

pl tros

savivaldyb se 2007–2009

met

programa,

Nacionalin s jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 met programa, Ukmerg s
rajono savivaldyb s ilgalaik

pl tros strategija 2008-2015 metams, Ukmerg s rajono

savivaldyb s jaunimo politikos koncepcija.
Ukmerg s rajono savivaldyb s jaunimo politikos koncepcijoje, patvirtintoje 2010 m.
balandžio 28 d. Ukmerg s rajono savivaldyb s tarybos sprendimu Nr. 7-94 yra pažym ta,
kad visuomen per Savivaldyb s institucijas gali ir turi prisid ti prie jaunimo problem
sprendimo, daryti teigiam

tak

jaunos asmenyb s formavimosi bei per jimo prie

savarankiško gyvenimo visuomen je procesui ir integracijai visuomen s gyvenim .
Patvirtintoje koncepcijoje yra išskirti šie pagrindiniai savivaldyb s jaunimo politikos
principai:
- inicijuoti ir skatinti aktyv

jaunimo dalyvavim

visuomeniniame ir pilietiniame

gyvenime;
- jaunimo klausimai turi b ti sprendžiami, atsižvelgiant j kompleksiškum , traukiant
kuo daugiau suinteresuot institucij ;
- skatinti ir remti visuomenines jaunimo organizacijas, prisidedan ias prie jaunimo
problem sprendimo ir savivaldyb s jaunimo politikos tiksl

gyvendinimo;

- skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas, visuomenei ir valstybei nauding jaunimo
veikl .
Rajone yra sukurta visa strukt ra, reikalinga nuosekliam savivaldyb s jaunimo
politikos koncepcijos gyvendinimui: jaunimo reikal koordinatoriaus etatas, Jaunimo reikal
taryba ir Ukmerg s rajono jaunimo organizacij s junga (Apskritasis stalas).
Savivaldyb s jaunimo politikai formuoti, koordinuoti ir dalyvauti j

gyvendinant,

sudaroma Ukmerg s rajono jaunimo reikal taryba, kuri veikia pagal patvirtintus nuostatus.
2007 metais atlikus jaunimo situacijos tyrim Ukmerg s rajone (Ukmerg s rajono
savivaldyb s jaunimo ( 14-29 m.) situacijos ir galimybi tyrimo ataskaita) paaišk jo, kad
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labiausiai jaunimas nor t dalyvauti sportine veikla užsiiman i organizacij veikloje. Ne
mažiau patrauklios atrodo organizacijos užsiiman ios

vairi

kelioni

bei rengini

organizavimu, o projektin veikla sudomint 13 proc. jaunimo ir svarbiausiu motyvu b ti
visuomeniškai aktyviu žmogumi, respondent nuomone, yra paties jaunuolio noras ir vidin s
nuostatos bei informacijos apie galimybes dalyvauti organizacij veikloje efektyvi sklaida
jaunimo tarpe bei jaunimo organizacij aktyvesn veikla, kurios stygi

junta penktadalis

apklaust j ; beveik 40 proc. jaunimo pasigenda masini pramogini rengini .
2007 m. tarybos sprendimu pritarta steigti Vš Jaunimo laisvalaikio centr , kuris
gyvendina Lietuvos Respublikos

jaunimo politikos pagrind

statyme, Lietuvos

Respublikos Vyriausyb s Jaunimo politikos pl tros savivaldyb se 2007 – 2009 met
programoje bei Ukmerg s rajono savivaldyb s ilgalaik je pl tros strategijoje 2008 – 2015
metams numatytus tikslus.
Siekiant gyvendinti ilgalaik prioritet ,,Naujov ms imlios ir pilietiškos visuomen s
k rimas”, numatyti šie pagrindiniai jaunimo programos uždaviniai:
1. Kurti palanki aplink Vš Jaunimo laisvalaikio centro veiklai bei jauno
asmens tobul jimui.
2. Stiprinti jaunimo organizacij ir neformalaus jaunimo veikl centre, pagr st
savanoriško dalyvavimo ir savanoriškumo principais.
3. Skatinti jaunimo k rybin – projektin veikl ir kurti jaunimo tradicijas.
4. Organizuoti jaunimui bei dirbantiems su jaunimu specialistams seminarus,
mokymus, padedan ius gyti žini , g dži ir geb jim , nauding j veiklai.
5. Bendradarbiauti su šalies ir užsienio jaunimo bei su jaunimu dirban iomis
organizacijomis ir kelti darbuotoj kvalifikacij .
Siekiant gyvendinti numatytus uždavinius vykdomos šios veiklos:
- jaunimui ir visuomenei informuoti sukurtas rajoninio laikraš io „ Gimtoji žem “
savaitinis priedas „ Žiniap tys“ ;
- sukurta interneto svetain www.ziniaputys.lt, kurioje talpinama informacija;
- vyksta staigos elektronin konferencija;
- nuolat informacija skelbiama rajoniniuose laikraš iuose „ Gimtoji žem “ ir „ Ukmerg s
žinios“ , naujien

portale www.vilkmerge.lt, rajono savivaldyb s svetain je; interneto

svetain je www.ukmergeskulturospuslapiai.lt;
- centro patalpose rengti informaciniai stendai, kur skelbiama naujausia informacija.
- aktuali

informacij centro darbuotojai perduoda mobiliuoju telefonu, žinut mis,

išplatina elektroniniu paštu vairioms jaunimo organizacijoms, Ukmerg s miesto bei rajono
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mokykloms, Ukmerg s kult ros centrui ir jo filialams kaimuose, jauniems žmon ms,
lankantiems centr ir dalyvaujantiem veiklose, tiesiogiai;
- bendradarbiauja su institucijomis, dirban iomis su jaunimu ar galin iomis teikti
pagalb jauniems žmon ms.
Centro darbuotojai siekdami sudaryti s lygas vis poreiki jaunimui aktyviai dalyvauti
jaunimo jud jime sudaro s lygas jiems naudotis patalpomis, vykdo vairius jaunimui skirtus
renginius, akcijas bei vairias veiklas.
Siekdami skatinti jaunimo k rybin – projektin veikl ir kurti jaunimo tradicijas
sudarytos

deramos

s lygos

savarankiškam

jaunimo

tarptautiniam

ir

regioniniam

bendradarbiavimui, kvie iami dalyvauti rengiant ir rengti šventes ir renginius jaunimui bei
vykdyti ir aktyviai dalyvauti vykdomuose projektuose. Nuo 2009 m. prad ta vykdyti
Tarptautini jaunimo apdovanojim programa.
Siekdami organizuoti jaunimui bei dirbantiems su jaunimu specialistams seminarus,
mokymus, padedan ius gyti žini , g dži ir geb jim , nauding j veiklai vykdo jaunimo
lyderi mokymus, organizuoja mokymus darbuotojams, rengia diskusijas jaunimui ir jaunimo
centro darbuotojams aktualiomis temomis, vykdo apklausas, siekdami išsiaiškinti jaunimo
poreikius.
Siekdami užmegzti naujus kontaktus su šalies ir užsienio jaunimo centrais bei kelti
darbuotoj

kvalifikacij

organizacijomis

ir

bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio jaunimo

nuolat

dalyvauja

vairiose

tarptautin se

veiklose,

projektuose,

konferencijose.
Ukmerg s

rajono

savivaldyb je

savivaldyb se 2007-2009 met

gyvendinamos

Jaunimo

politikos

pl tros

programos priemon s. Jaunimui sudarytos saviraiškos ir

laisvalaikio užimtumo galimyb s Vš Jaunimo laisvalaikio centre bei jaunimo centre. Atviro
jaunimo centro patalpose sudarytos s lygos jaunimo lyderi , nevyriausybini organizacij
veiklai, mokykl mokini savivald atstov susitikimams. Bei jaunimui suteikta galimyb
dalyvauti projektin je veikloje.
2009 metais rajono savivaldyb je veikl vykd 13 registruot jaunimo asociacij ir
klub , 6 neformalios grup s, 1 religin bendruomen (Ukmerg s Šv. apaštal Petro ir Povilo
parapijos jaunimo centras). Ne visos jaunimo organizacijos veik
nevyriausybini

organizacij , neformali

jaunimo grupi

aktyviai. Jaunimo

vadovai ir jaunimo lyderiai

skatinami veiklai, informuojant apie galimybes jaunimo veiklos pl trai savivaldyb s
teritorijoje, respublikoje ir užsienio šalyse. Pra jusiais metais jaunimo nevyriausybini
organizacij

gretas papild

Jaunimo muzikos klubas Rockmerg , kurio vadovai sudar

s lygas jauniesiems muzikantams ir vokalistams repetuoti ir koncertuoti, garsinti Ukmerg
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dainomis ir muzika. Ta iau jaunimas, kaip ir anks iau, daugiau d mesio skyr sportui, nei
kult rai.
Ukmerg s rajono jaunimui yra sudarytos realios s lygos dalyvauti Ukmerg s rajono
savivaldyb s jaunimo politikos formavime, ugdomi pilietiniai ir demokratiniai jaunimo
g džiai. Jaunuoliai, kartu su savivaldyb s tarybos nariais, administracijos darbuotojais bei
verslininkais dalyvauja k rybin se dirbtuv se „ Ateities miesto žaidimas“ , kuriame pateikia
savo, jaun j
Tarptautini

miesto gyventoj
kult ros program

vizij

apie Ukmerg

centro, Brit

ir jos perspektyvas. Bendrame

tarybos Lietuvoje ir Ukmerg s rajono

savivaldyb s administracijos organizuotame projekte k rybiškai sprendžiamos rajono
problemos, organizuojama „ Veiksmo diena - 2009“ , o Savivaldos dien rajono mokykl
mokini savivald nariai pakvie iami susitikim su seni nij darbuotojais.
Jau tapo tradicija mieste organizuoti „ Jaunimo dienas“ , kurios yra atviros visiems
jauniems žmon ms, gyvenantiems mieste ir kaimo vietov se.
Rajono savivaldyb je gyvendinamos Nacionalin s jaunimo verslumo ugdymo ir
skatinimo 2008-2012 met programos priemon s. Jaunimo nevyriausybin s organizacijos turi
galimyb dalyvauti verslumo ugdymo projekt atrankos konkursuose šalies mastu. Rajono
spaudoje ir savivaldyb s svetain je skelbiama informacija apie galimyb

gauti pagalb

verslumo ugdymo klausimais Ukmerg s turizmo ir verslo centre. Jaunuoliai, gyvenantys
kaimo vietov se, skatinami gyvendinti savo id jas per bendrus projektus su kaimo
bendruomen mis, kuri pasi lymai 2009 m. buvo pateikti Vietos veiklos grupei.
Ukmerg s rajono savivaldyb je pastaraisiais metais didelis d mesys skinamas
papildomam mokini užimtumui po pamok , taip pat - vaik užimtumui vasaros atostog
metu. Be dienini , laikin j

programini

stovykl

vasaros poilsis organizuojamas

atgaivintoje stacionarioje stovykloje Vepriuose (2006 metais stovyklos baz je gyvendintos
6 stacionariosios programos). Mokini

užimtumo neformaliojo švietimo mokykl

rengiamose programose atostog metu tvarka suaktyvino Dail s, Muzikos. Sporto mokykl
mokini užimtum vasaros atostog metu.
Finansavimas. Ukmerg s rajono savivaldyb s taryba Darbo su jaunimu programos
2008-2010 metams priemoni

gyvendinimui 2009 metais skyr 1 000.00 Lt., VŠ Jaunimo

laisvalaikio centro veiklos programos gyvendinimui - 54 000.00 Lt., o projekto „ Vaik ir
jaunimo

neformalusis

švietimas,

organizuojant

popamokin

koefinansavimui - 266 803.00 Lt. 7 jaunimo nevyriausybini

veikl
organizacij

Vepriuose“
projekt

finansavimui ir 4 projekt koefinansavimui skirta 20 850.00 Lt.
Per 2009 metus jaunimo centras jaunimo id j

gyvendinimui savo iniciatyva iš

papildom paramos šaltini pritrauk 41 550.00 Lt.
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3.4 SSGG Ukmerg s rajone
Stipryb s

Silpnyb s

1. Nuolatinis švietimo, kult ros ir sporto
ištaig

bei

kit

organizacij

2. Didelis d mesys papildomam mokini
užimtumui po pamok .
patirtis

organizuojant

tradicinius kult ros ir sporto renginius.
asmen vaidmuo steigiant bei vystant
sporto ir laisvalaikio užimtumo staig

organizacij

neturi

materialin s baz s, o turin i j

yra

3. Rajono infrastrukt ra nepakankamai
pritaikyta

ne gali j

poreikiams

tenkinti.

veikl .

4. Nepakankamos investicijos kult ros ir

žmoni , dalyvaujan i

sporto, kult ros ir kt. laisvalaikio
užimtumo veiklose rajone, skai ius.

nevyriausybini
prastos b kl s.

4. Stipr jantis atskir fizini bei juridini

5. Didelis jaun

institucinis
jaunimo

nevyriausybin ms organizacijoms ir
klubams.
2. Didžioji
dalis
jaunimo

tarpusavio bendradarbiavimas.

3. Sukaupta

1. N ra
numatytas
finansavimas

sporto

infrastrukt ros

pl trai

ir

jaunimo laisvalaikio užimtumui.
5. Jaunimo organizacij pl trai ir veiklos
t stinumui

rajone

trukdo

dažna

žmogišk j ištekli kaita.
6. Palyginti

menkai

išvystytos

neorganizuoto, ne galaus ir rizikos
grup s

jaunimo

poreikius

atitinkan ios paslaugos.
Galimyb s
1. ES finansin s paramos sisavinimas,

Gr sm s
1. Neefektyvios švietimo, socialin s, sveikatos

galimyb s rengti investicinius

prieži ros, kult ros ir sporto sektori

projektus

reformos blogins teikiam paslaug kokyb .

2. Socialini , sveikatos, švietimo, kult ros,2. Išaugus socialini paslaug poreikiui, šias
sporto ir kt. jaunimo laisvalaikio

paslaugas teikian ios institucijos nepatenkins

užimtumo staig ir j teikiam paslaug

esamo poreikio.

pl tra, esant palankiai vyriausyb s
politikai.
3. Nevyriausybinio ir privataus sektoriaus
potencialo išnaudojimas.

3. Jaunimo ir darbingo amžiaus žmoni
emigracija kitus regionus bei kitas Šalis
l tins ekonomikos pl tr bei mažins rajono
patrauklum .
4. N ra jaunimo darbuotoj rajone.
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5. Dauguma su jaunimu dirban i asmen neturi
galimybi tobulinti neformaliojo švietimo,
jaunimo neformaliojo ugdymo srities
kvalifikacij ir kompetencij .
6. Santykinai prasta jaunimo psichologin b sena
ir fizin sveikata; vis jaunesnio amžiaus ir
daugiau jaun žmoni vartoja alkohol ,
narkotines medžiagas, r ko.

3.5 Prioritetai
1. S moningo, pilietiško, brandaus jauno žmogaus asmenyb s ugdymas, tampant aktyvia
rajono visuomen s dalimi.
2. Socialin s gerov s, švietimo ir sveikatos sistem

pl tra, užtikrinanti jaunimo

poreikius.
3. Atviro darbo su jaunimu išpl tojimas ir koordinacija, ypating d mes skiriant mažiau
galimybi turin iam jaunimui.

3.6 Tikslai
1. Tobulinti esamas ir kurti naujas priemones ir programas, gerinan ias jaunimo pad t
rajone.
2. Sudaryti s lygas ir tobulinti priemones, padedan ias formuoti ir gyvendinti jaunimo
politik rajone.
3. Pl toti jaunimo politik miesto ir kaimo seni nijose ir bendruomen se.

3.7 Uždaviniai
1. Užtikrinti kokybišk ir

jaunimo poreikius orientuoti bei ugdyti jaun

laisvalaikio užimtum , skatinti jaun žmoni k rybiškum , remti neprofesional

žmoni
jaunimo

men .
2. Sudaryti s lygas jauniems žmon ms derinti šeimos ir darbo santykius, didinti b sto
prieinamum jaunimui ir jaunoms šeimoms.
3. Sudaryti geresnes jaunimo užimtumo s lygas siekiant palengvinti per jim

iš

švietimo sistemos, nedarbo etapo darbo rink .
4. Skatinti vairi

priklausomyb s form

prevencij

jaunimo tarpe (psichotropini

medžiag , kompiuteri , lošim ir pan.), skatinti jaunimo sveikatingum ir fizin aktyvum .
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5. Užtikrinti darnaus vystymosi, lygi galimybi , nediskriminavimo princip taikym
su jaunimu susijusi program vykdyme.
6. Pl toti vairaus pob džio (socialini , prevencijos, užimtumo, informavimo ir t.t.)
paslaug pirkim iš jaunimo ir su jaunimu dirban i organizacij .
7. Skatinti bendruomen s jaunimo ir su jaunimu dirban ias organizacijas, jaunimo
darbuotojus bei neorganizuot jaunim , aktyviai sitraukti kolektyvi krypting veikl .

3.8 Studijos pagrindin s gair s (tikslai, uždaviniai, priemon s, veiksmai,
j rezultatai, vertinimo kriterijai)
1. Tikslas: Tobulinti esamas ir kurti naujas priemones ir programas, gerinan ias
jaunimo pad t rajone.
Uždaviniai:
1. Pl toti žmogiškuosius išteklius jaunimo politikos srityje, sudaryti s lygas
jaunam žmogui naudotis visomis jaunimo teis mis ir laisv mis.
2. Skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas, rajono visuomenei ir valstybei
nauding jaunimo veikl .
3. Kurti naujas programas ir j

pagrindu sudaryti palankias s lygas jauno

žmogaus asmenyb s formavimuisi bei jo integravimuisi visuomen s gyvenim .
Priemon s/veiksm kryptys:
1.1. Uždavinys. Pl toti žmogiškuosius išteklius jaunimo politikos srityje, sudaryti
s lygas jaunam žmogui naudotis visomis jaunimo teis mis bei laisv mis.
1.1.1. Neformalaus ugdymo pl tojimas bendrojo lavinimo mokyklose, siekis,
kad dauguma vaik

ir jaunimo dalyvaut

užsi mimuose (Vertinimo kriterijus: Vaik

bent vienos neformaliojo ugdymo veiklos
ir jaunimo, dalyvaujan i

bent vienoje

neformaliojo ugdymo veikloje, skai ius).
1.1.2. Vertybini nuostat , asmenini geb jim , socialini

g dži ugdymas,

aktyvaus pilietiškumo ir asmenyb s tobul jimo skatinimas (Vertinimo kriterijus: rengini
skai ius geb jimams ugdyti ir skatinti).
1.1.3. Jaunimo nevyriausybini organizacij integracija vyriausyb s patvirtint
program

gyvendinim neformalaus ugdymo srityje (Vertinimo kriterijus: mokymo kurs ,

skirt jaunimo aktyvumo ir verslumo skatinimui, skai ius).
1.2. Uždavinys. Skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas rajono visuomenei ir valstybei
nauding jaunimo veikl .
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1.2.1. Parama savanoriams ir jaunimo nevyriausybin ms organizacijoms,
skatinan ioms savanoryst . (Vertinimo kriterijus: savanori skai ius).
1.2.2. Parama jaunimo nevyriausybin ms organizacijoms, centrams ir klubams.
(Vertinimo kriterijus: jaun žmoni skai ius neformaliojo ugdymo institucijose).
1.2.3.

g dži

ugdymas, j

skatinimas, parama savanoriams ir jaunimo

užimtumo klubams, tai visuomeniškos veiklos motyvacijos skatinimas (Vertinimo kriterijus:
skirta parama jaunimo užimtumo klubams; surengta bendr projekt ) .
1.3. Uždavinys. Kurti naujas programas ir j pagrindu sudaryti palankias s lygas jauno
žmogaus asmenyb s formavimuisi bei jo integracijai visuomen s gyvenim .
1.3.1. Pagalbos teikimas projekt

rengimui. (Vertinimo kriterijus: mokym ,

seminar apie projekt rašym skai ius).
1.3.2. Institucin parama jaunimo nevyriausybini organizacij , centr , klub ir
kaimo bendruomeni

projekt

gyvendinimo užtikrinimui. (Vertinimo kriterijus: paremt

projekt skai ius).
1.3.3. Geros patirties projekt

vadov

skatinimo mechanizmo suk rimas.

(Vertinimo kriterijus: paskatint vadov skai ius ir paramos suma).
Rezultato kriterijai:
- Neformaliojo ugdymo programose dalyvaujan io jaunimo skai ius iki 2015 m
did s 5 %.
-

Kasmet organizuoti bent vieni mokymo kursai, skirti jaunimo aktyvumui ir
verslumui didinti.

-

Jaunimo nevyriausybini organizacij , klub , centr ir bendruomeni projekt
jaunimo reikm ms tenkinti skai ius 2015 m. išaugs tre daliu.

-

L š , skiriam

jaunimo nevyriausybini

organizacij

ir bendruomeni

projektams rengti ir gyvendinti, kiekis padid s 5 %.
-

Bus sukurtas projekt vadov skatinimo mechanizmas.
2. Tikslas: Sudaryti s lygas ir tobulinti priemones, padedan ias formuoti ir

gyvendinti jaunimo politik rajone.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti kokybišk , orientuot

jaunimo poreikius laisvalaikio užimtum ,

ugdyti ir skatinti jaun žmoni k rybiškum , remti neprofesional j jaunimo men .
2. Sudaryti s lygas jauniems žmon ms derinti šeimos ir darbo santykius, didinti
b sto prieinamum jaunimui ir jaunoms šeimoms.
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3. Sudaryti geresnes jaunimo užimtumo s lygas siekiant palengvinti per jim iš
švietimo sistemos, nedarbo etapo darbo rink .
Priemoni /veiksm kryptys
2.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišk , orientuot

jaunimo poreikius laisvalaikio

užimtum , ugdyti ir skatinti jaun žmoni k rybiškum , remti neprofesional j jaunimo men
2.1.1. Laisvalaikio užimtumo ir sporto patalp , aikšteli

sutvarkymas.

(Vertinimo kriterijus: sutvarkyt patalp ir rengt sporto aikšteli skai ius).
2.1.2. Interaktyvi

rengini

organizavimas (Vertinimo kriterijus: rengini

dalyvi skai ius).
2.1.3. Apleist
vairi meno dirbtuvi

pastat

renovavimas ir pritaikymas neprofesionaliam menui,

rengimas ir j suteikimas jaunimui. (Vertinimo kriterijus: renovuot

patalp skai ius).
2.2. Uždavinys: Sudaryti s lygas jauniems žmon ms derinti šeimos ir darbo
santykius, didinti b sto prieinamum jaunimui ir jaunoms šeimoms.
2.2.1. Viešosios aplinkos tvarkymas ir k rimas, jos pritaikymas šeimyniniam
poilsiui ir fiziniam aktyvumui – sveikatingumo tras , p s i j ir dvira i tak
vaik

žaidim

aikšteli , sporto aikšteli

rengimas,

rengimas, bendruomen s rekreacini

zon

rengimas, vandens telkini tvarkymas. (Vertinimo kriterijus: sutvarkyt objekt skai ius).
2.2.2. S lyg

sudarymas b stui gauti atokiose bendruomen se, pagalba

renovuojant ar rekonstruojant (Vertinimo kriterijus: suteikto gyvenamojo ploto ir kaime
likusi jaun žmoni skai ius).
2.2.3. Švietimo, kult ros, sporto ir jaunimo laisvalaikio užimtumo staig bei
kit organizacij tarpusavio bendradarbiavimas jaunimo labui. (Vertinimo kriterijus: bendr
rengini skai ius).
2.3. Sudaryti geresnes jaunimo užimtumo s lygas siekiant palengvinti per jim
iš švietimo sistemos ir nedarbo etapo darbo rink .
2.3.1. S lyg sudarymas jaunimui ir j šeim nariams dalyvauti daugiafunkci
centr

ir bendruomeni

veikloje. (Vertinimo kriterijus: jaunimo, dalyvaujan io centr

ir

bendruomeni veikloje skai ius).
2.3.2. Jaunimo poreiki

pritaikymas prie situacijos darbo rinkoje, profesinis

jaunimo orientavimas. (Vertinimo kriterijus: jaun

asmen , darbint

per darbo birž ,

skai ius).
2.3.3. Jaunimo užimtumo: sporto, kult ros ir kit laisvalaikio veikl galimybi
didinimas. (Vertinimo kriterijus: organizuot rengini skai ius).
Rezultato kriterijai:
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- 5 % pager s jaunimo laisvalaikio užimtumas.
- Padid s jaun

žmoni

dalyvavimas daugiafunkciniuose ir jaunimo centruose bei

bendruomen se 5 %.
- Sutvarkytos 2 patalpos, skirtos jaunimo veiklai.
- Pager s jaun šeim apr pinimas b stu kaimo vietov se 1 %.
- Skelbim ir straipsni kiekis jaunimui apie galimas darbo vietas, steigiamas naujas mones ir
did s 10 %.
3. Tikslas. Pl toti jaunimo politik

miesto ir kaimo seni nijose ir

bendruomen se.
Uždaviniai:
1.
(psichotropini

Skatinti

vairi

priklausomyb s

form

prevencij

jaunimo

tarpe

medžiag , kompiuteri , lošimo, alkoholio ir pan.), skatinti jaunimo

sveikatingum ir fizin aktyvum .
2. Pl toti vairaus pob džio paslaug pirkim iš jaunimo ir su jaunimu dirban i
organizacij .
3. Skatinti bendruomen s jaunimo ir su jaunimu dirban i organizacij jaunimo
darbuotojus bei neorganizuot jaunim dalyvauti kryptingoje jaunimo veikloje.
Priemon s/veiksm kryptys
3.1. Uždavinys. Skatinti vairi
(psichotropini

priklausomyb s form

prevencij jaunimo tarpe

medžiag , kompiuteri , lošimo, alkoholio ir pan.), skatinti jaunimo

sveikatingum ir fizin aktyvum .
3.1.1. Jaunimo organizacij

traukimas šviet jišk veikl (Vertinimo kriterijus:

organizuot pokalbi , seminar skai ius).
3.1.2. Turiningo laisvalaikio ir aktyviam poilsiui palankios aplinkos pl tojimas.
3.1.3. Viešosios infrastrukt ros gerinimas ir tvarkymas: aplinkos tvarkymas,
rekreacini zon

rengimas, vieš j tualet , šiukšli d ži

rengimas. (Vertinimo kriterijus:

sutvarkyt objekt skai ius).
3.2. Uždavinys. Pl toti vairaus pob džio paslaug pirkim iš jaunimo ir su jaunimu
dirban i organizacij .
3.2.1. Verslumo ugdymo informacin s sklaidos organizavimas, toki projekt
rengimo skatinimas (Vertinimo kriterijus: pateikt verslum skatinan i projekt skai ius).
3.2.2. Informacijos sklaidos, reklamos ir informuotumo skatinimas jaunimui
prieinama forma per spaud , vaizdinio informavimo priemones ir internet .
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3.3.3. Jaunimo socialinio, ekonominio aktyvumo skatinimas. (Vertinimo
kriterijus: nauj verslo liudijim išduot jaunimui skai ius, jaun j verslinink skai ius).
3.3. Uždavinys. Skatinti bendruomeni jaunimo ir su jaunimu dirban ias organizacijas,
jaunimo darbuotojus bei neorganizuot jaunim dalyvauti kryptingoje jaunimo veikloje.
3.3.1. Jaunimo lyderi

ugdymas. (Vertinimo kriterijus: jaunimo lyderi

3.3.2. Kaimo gyventoj

socialin s saviraiškos, veiklos, bendr

skai ius).
iniciatyv

r mimas ir materialini s lyg gerinimas (Vertinimo kriterijus: paremt iniciatyv skai ius).

Rezultato kriterijai:
1. Informacijos jaunimui kiekis did s 10 %.
2. Rajono asignavimai socialinei veiklai, kuri skirta sveikai gyvensenai, sveikai aplinkai
propaguoti padid s 15 %.
3. Išaugs jaunimo verslumas, padid s verslo moni skai ius, darbint jaun žmoni
skai ius did s 5 %.
4. Skatinamos gyventoj ir bendruomeni iniciatyvos, sudarant s lygas vaik ir jaunimo
užimtumui netoli gyvenamosios vietos did s 15 %.
5. 10 % padid s jaun j lyderi skai ius. Kasmet nauji lyderiai pakeis tuos, kurie išvyksta
iš rajono.
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4 KULT ROS STUDIJA
4.1 Situacijos analiz Lietuvoje
Vienas iš svarbiausi Valstyb s uždavini siekiant išsaugoti tautos savitum yra
nustatyti etnin s kult ros – tautos sukurtos, iš kartos

kart

perduodamos ir nuolat

atnaujinamos kult ros vertybi visumos, padedan ios išlaikyti tautin tapatum , savimon ir
etnografini

region

savitum , – tyrin jimo, saugojimo ir sklaidos prioritetines kryptis,

sudaryti finansines ir teisines s lygas aktyvinti jos pl tr , didinti vaidmen kuriant pilietin
visuomen ir dalyvaujant bendrame kult ros procese.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos etnin s kult ros valstybin s globos
pagrind
19 d.

statymu (Žin., 1999, Nr. 82-2414; 2000, Nr. 61-1838) yra patvirtinta 2003 m. birželio
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimu

valstybin

programa, kuri nustato bendrus lietuvi

Nr. 793

Etnin s kult ros pl tros

etnin s kult ros valstybin s globos

pagrindus, etnin s kult ros apsaugos ir t stinumo, pl tros bei turtinimo priemones ir s lygas.
Etnin s kult ros valstybin s globos uždaviniai yra: garantuoti etnin s kult ros paveldo
išsaugojim bei gyvosios tradicijos t stinum , laiduoti Lietuvos etnografini region tradicij
savitumo išlaikym , pažinim , fiksavim
kult ros valstybin glob

bei perteikim , suformuoti ir teisinti etnin s

tvirtinan i institucij bei joms pavaldži etnin s kult ros staig

ar padalini sistem , užtikrinti galimyb visiems visuomen s nariams giliau pažinti etnin
kult r , jos reiškini

vairov , laiduoti archyvin s etnin s kult ros medžiagos prieinamum ,

pl toti vis etnin s kult ros šak mokslinius tyrin jimus, ugdyti brandžios tautin s savimon s
asmenyb , integruojant etnin kult r

švietimo sistem , puosel ti nat ralioje aplinkoje

gyvuojan ios etnin s kult ros raišk , ugdyti kalbos etnin savitum , užtikrinti tarmi
etnini

vietovardži

išlikim , remti etnin

kult r

ir

populiarinan ius renginius, sudaryti

s lygas etnin s kult ros subjekt (k r j ir atlik j ) meistriškumui tobulinti, užtikrinti etnin s
kult ros subjekt teisi apsaug , garantuoti etnin s kult ros propagavim per visuomen s
informavimo priemones ir kompiuteri

tinklus, remti lietuvi

etnin s kult ros skleidim

pasaulyje bei skatinti kit pasaulio taut kult ros pažinim , sudaryti s lygas, mažinan ias
tautos kult rai žalingos masin s kult ros tak , remti užsienyje gyvenan i lietuvi etnin
kult r , r pintis j tautinio tapatumo išsaugojimu, kult riniu bendradarbiavimu su tautie iais
Lietuvoje, teikti valstyb s param lietuvi

etnin s kult ros paveldui, išlikusiam lietuvi

etnin se žem se, apsaugoti.
2003 m. UNESCO pripažino pasaulio žodinio ir nematerialaus kult ros paveldo vertybe
Estijos, Latvijos ir Lietuvos dain ir šoki šven i tradicij . Šis pripažinimas pareigoja ir
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valstyb užtikrinti tradicijos t stinum , stiprinti teisin baz . Priimtas Lietuvos Respublikos
kult ros centr

statymas, po statyminiai aktai, Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2006 m.

birželio 19 d. nutarimas Nr. 607 „ D l Lietuvos dain šven i tradicijos išsaugojimo“ , kuris
nustat

dain

šven i

periodiškum

ir galimyb

finansuoti dain

šven i

vyksm

ir

pasirengimo proces valstyb s ir savivaldybi biudžet l šomis. Dain šven i procesas
(pasirengimas ir šven i vyksmas) apima didel skai i meno kolektyv , vadov , tai yra
nenutr kstanti kult ros ir švietimo institucij , m g j ir profesionali meno kolektyv , j
vadov , šven i ir j repertuaro k r j , organizatori veikla, garantuojanti dain šven i
tradicijos t stinum .
2007 m. lapkri io 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos Dain šven i
valstyb s ir savivaldybi

institucijas vykdyti pagrindinius Dain

statymas galina
šven i

tradicijos

valstybin s apsaugos uždavinius: išsaugoti, išpl toti ir perduoti ateities kartoms dain šven i
tradicij , sukurti teisines, ekonomines, organizacines prielaidas nenutr kstamam, periodiškam
dain

šven i

vyksmui, rengimuisi dain

švent ms užtikrinti, tvirtinti dain

šven i

tradicijos išsaugojimo, vadovavimo, organizavimo institucij sistem ir tvark , tvirtinti dain
šven i tradicijos s sajas su vaik ir jaunimo meniniu ugdymu, tautiniu pilietiniu aukl jimu,
kult ringos, k rybingos, išprususios visuomen s k rimu, negatyvi

visuomen s reiškini

prevencija. Tod l Dain šven i tradicij išsaugojimas yra labai svarbus skatinant region
žmones dalyvauti meno m g j

kolektyvuose, ugdant k rybišk

asmenyb

ir kuriant

patraukli sociokult rin rajono aplink .
Siekiant ugdyti visapusiškai išprusus žmog svarbi yra profesionaliojo meno pl tra
regione, 2008 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos ministro sakymu

Nr. V-91 yra

patvirtintas Profesionalaus meno sklaidos regionuose programa. gyvendinus šios Programos
priemones, region gyventojai tur s galimybes: pla iau susipažinti su profesionaliu teatro ir
muzikos menu, gilinti žinias dail s, fotomeno srityse, susipažinti su šiuolaikinio meno
tendencijomis, geriau pažinti nacionalinio kino paveld ir šiuolaikin kino k ryb , ugdyti
estetin suvokim profesionalaus meno edukacija, pl sti akirat nacionalin s literat ros ir
meno leidini

srityje, region

gyventoj

profesionalaus meno poreiki

steb sena pad s

identifikuoti ir geriau tenkinti region gyventoj profesionalaus meno vartojimo poreikius.
Profesionalus menas yra viena pagrindini

nacionalin s kult ros dali , atspindinti

k rybiškumo, meno vairov s ir k rybos laisv s tvirtinimo valstyb s gyvenime lyg ,
laiduojanti tautos kult ros savitum ir jos t stinum . Menas, jo pažinimas siejamas ne tik su
profesionalia menine k ryba, bet ir su visuomen s meniniu išprusimu, jos kult rini bei
menini

poreiki

tenkinimu. Investicijos

visuomen s dom jim si menu, k rybini

bendr visuomen s menin išprusim
industrij

bei meno paslaug

skatina

pl tim si.
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Profesionalaus meno sklaida regionuose daro tak

visuomen s kult ros lygio augimui,

prisideda prie Lietuvos regionin s politikos numatyto tikslo užtikrinti ger gyvenimo kokyb
visos šalies teritorijos gyventojams gyvendinimo.
Europos S jungos Ministr

Taryboje svarstomos galimyb s Europos k rybin s

industrijos sektori pripažinti kaip itin svarb siekiant tinkam strategijos tiksl – Europos
S jungos konkurencingumo pasaulyje. Sukurta Lietuvos k rybin s industrijos raidos
steb senos sistema pad t

integruoti platesn su kult ra susijusios šakos mikro lauk

nacionalin Lisabonos strategijos gyvendinimo plan .
Svarstant k rybin s industrijos pl tros galimybes Lietuvos regionuose pastebima, jog
neretai k rybines kvalifikacijas turin i žmoni tr kumas yra viena iš didesni k rybin s
industrijos pl tros problem nepaisant atsirandan i nauj galimybi kurti k rybinei veiklai
palanki aplink ugdant alternatyvias ekonomines veiklas kaimuose. Pasitelkiama k rybini
darbuotoj decentralizacijos tendencija. Tendencija pagal kuri literat ros k r jai, dailininkai,
profesionalios muzikos atlik jai, darbininkai, kit sri i meno k r jai palieka didžiuosius
miestus ir keliasi gyventi

mažus miestelius ar kaimus, kol kas neišsisprendžia netolygaus

k rybinio potencialo pasiskirstymo Lietuvoje problemos.

4.2 SSGG Lietuvoje
Stipryb s

Silpnyb s

1. Sukurta teisin baz , vis kult ros sri i

1. Menki kolektyv

teisinis reglamentavimas sudaro galimyb

skatinimo

atlyginimai ir

nebuvimas,

neduoda

pl toti muziej , bibliotek , kult ros centr , norimo rezultato vystant Dain

švent s

teatr ir koncertini
2. Dain šven i

staig veikl .

sistemos

vadov

tradicijos t stinum

statymas prasmino meno 2. N ra skatinimo sistemos išlaikyti jaunus

m g j samb r visoje Lietuvoje.

kult ros darbuotojus rajonuose.

3. Turtingas ir vairus kult ros paveldas bei 3. N ra teisinio pagrindo vaik
kult rin aplinka formuoja ne tik k rybini

dalyvi

darbuotoj kompetencij , j

staigas.

k rybin s

industrijos

g džius, bet ir
produktus

krepšelio l š

at jimui

kolektyv
kult ros

bei 4. Menki k rybin s industrijos darbuotoj ,

paslaugas, vartojan i gyventoj poreikius.

kult ros ir meno žmoni verslumo geb jimai,

4. Did jantis atvykstan i turist skai ius bei ekonominis s moningumas.
ilg jantis j viešnag s laikas didina k rybin s 5. Šiuo metu valstybin s paramos smulkiam
industrijos produkt bei paslaug vartojim .
5. Kai kuri

k rybin s industrijos sri i

ir vidutiniam verslui priemon s sunkiai
prieinamos

k rybin ms

industrijoms

d l

produkcija – teatro, meno, leidybos – jau šiuo pastar j specifikos.
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metu deramai reprezentuoja Lietuvos kult r

6. K rybinius geb jimus ir kvalifikacijas

užsienio šalyse.

turin i

žmoni

tr kumas ypa

toliau nuo

6. Tr ksta l š kult ros staig renovavimui didži j miest
ir materialin s baz s stiprinimui.
Galimyb s

Gr sm s

1. Strategiškai perspektyvu investuoti

1.

Be

jaun

kult ros

darbuotoj

žmoni k rybiškum visose gyvenimo ir kio negeneruojamos naujos id jos rajonuose.
srityse, nes inovacijos tiesiogiai susijusius su 2. Nepakankamas d mesys k rybiškumui ir
ekonomikos bei visuomen s pažanga.

inovacijoms ne tik stambaus, bet ir mikro,

2. Kult ros ir meno sritys traukiamos

smulkaus ir vidutinio verslo srityse, neša

k rybin s industrijos pl tr pad t

valstyb s Lietuvos kio, bei darbo rinkos orientacija

dotacij dal pakeisti kitais, efektyvaus verslo žemos

kvalifikacijos

vadybos modeliais, pagr stais finansavimo reikalaujan ias
šaltiniais.
3.

ekonomikos

sritis.

Negal dama pasi lyti pigios darbo j gos

Kompleksiškas

skatinimas

darbuotoj

k rybini

atskirose

atjauninti

industrij

veiklose

apleistas

šiose srityse Lietuva negal s efektyviai

padeda konkuruoti su kitomis Europos ir pasaulio
teritorijas, šalimis.

nebenaudojamus pramoninius bei karinius 3. K rybiškumo bei su juo susijusio veiklumo
kompleksus, neveikian ias kult ros, švietimo stoka gali sukurti prielaidas stagnacijai
staigas ar apleistus kult ros paveldo objektus negal jimui
taip

prisidedama

prie

urbanistin s

Meno

kait

visuomen s gyvenimo srityse, tai savo ruožtu

m g j

samb ris,

k rybin s mažina konkurencingumo galimybes.

industrijos ir kitos menin s išraiškos formos 4. Spartesn
suteikia galimyb

aplinkybi

ir kult roje, versle ir kitose vairiose šalies

regionin s pl tros.
4.

reaguoti

k rybin s industrijos pl tra

tobul ti, sudaro s lygas kitose ES valstyb se nar se gali mažinti

k rybinei saviraiškai, tokiu b du kuriama Lietuvos

konkurencingum

palanki sociokult rin

lemti

aplinka ir ugdomas S jungoje,

išprus s žmogus.
5. Pak lus kult ros darbuotoj

k rybini

Europos
darbuotoj

„ smegen nutek jim “ užsien .
atlyginimus

atsirast rajonuose jaun k rybing žmoni .

4.3 Situacijos analiz Ukmerg s rajone
Išanalizuoti šie Valstyb s kult ros srities strateginiai dokumentai, kuriais vadovaujasi
Ukmerg s savivaldyb s Kult ros skyrius ir kult ros staigos: region kult ros pl tros 20085

2012 met programa, Lietuvos Respublikos muziej
Nr. 59-Lietuvos Respublikos bibliotek

statymas (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003,

statymas (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-

4431).
Lietuvos Respublikos kult ros centr

statymas (Žin., 2004, Nr. 120-4435). Lietuvos

Respublikos etnin s kult ros valstybin s globos pagrind

statymas (Žin., 1999, Nr. 82-

2414). Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2001 m. geguž s 14d. nutarimas Nr. 542 „ D l
Lietuvos kult ros politikos nuostat " (Žin., 2001, Nr. 42-1454). Dain

šven i

tradicijos

t stinumo 2007-2011 met programa patvirtinta Lietuvos Respublikos kult ros ir švietimo ir
mokslo ministr 2007 m. kovo 29 d. sakymu Nr. V-218/ISAK-562 (Žin., 2007, Nr. 38-1429),
Vaik ir jaunimo kult rin s edukacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
2006 m. rugs jo 21 d. nutarimu Nr. 926 (Žin., 2006, Nr. 102-3950), Profesionalaus meno
sklaidos regionuose programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kult ros-ministro 2008 m.
vasario 15 d. sakymu Nr. V-91 (Žin., 2008, Nr. 21-785) ir Ukmerg s savivaldyb s 2006-11-29
patvirtintos sprendimu Nr. 7-190 „ Ukmerg s rajono kult rin s raidos gair s 2007-2013 m.".
Ukmerg s rajonas apdovanotas puikia gamta, ia teka up Šventoji – viena didžiausi ir
gražiausi upi Lietuvoje. ia gausu piliakalni , kult ros paveldo objekt . Ukmerg s kraštas
didžiuojasi išaugin s pirm j Lietuvos Prezident Antan Smeton , aktor Regin Varnait ,
tautodailinink

Rimant

Zinkevi i , olimpin

empion

slidinink

Vid

Vencien ,

humanitarini moksl daktar Regin Koženiauskien ir daug kit žymi Lietuvai žmoni .
ia ir šiandien dirba k rybingi žmon s mokantys išnaudoti turimus resursus ir dovanoti
rajono žmon ms gana vairi kult ros rengini ir paslaug .
Rajone veikia trys pagrindin s kult ros staigos tai: Kult ros centras ir19 filial ,
Vlado Šlaito viešoji biblioteka ir 29 filialai, Ukmerg s kraštotyros muziejus ir du jo filialai.
Turint galvoje, kad rajone yra 12 seni nij , galima daryti išvad , kad bibliotekos ir kult ros
centro filial yra per daug, tod l Ukmerg s rajono savivaldyb s Taryba jau m si veiksm
keisti ši situacij , yra sudaryta darbo grup , kuri analizuoja min t
Tarybai mažinti filial

skai i .

staig veikl ir si lo

Taip pat 2006 m. lapkri io 29 d. Ukmerg s rajono

savivaldyb s tarybos sprendimu Nr. 7-190 patvirtintose Ukmerg s rajono kult rin s raidos
gair se 2007-2013 m.

yra numatyta gerinti Ukmerg s kraštotyros muziejaus situacij ,

renovuojant buvusio kino teatro pastat ir steigiant naujus filialus, tai rodo Savivaldyb s
palank poži r

rajono kult ros pl tr . Analizuojant muziejaus veikl aišku, kad ia vyksta

daug vairi rengini ir parod . Muziejaus veikla neapsiriboja vien eksponat pristatymu, ia
aktyviai organizuojamos ir yra labai populiarios edukacin s programos mokyklinio amžiaus
vaikams.
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Labai aktyviai parodine veikla užsiima biblioteka, muziejus ir kult ros centras,
tod l parod
didesni

rajone netr ksta. Sunkiau su profesionaliosios dail s parodomis, kur reikia

erdvi

ir geriau apsaugot , gal ši

funkcij

imsis atlikti renovuotas muziejus.

Kult ros centre jau veikia puiki, renovuota galerija su dviem parodin mis sal mis, taip pat
parodin erdv turi ir Verslo ir turizmo informacijos centras. Gerai kad Kult ros centro
galerijoje dažnai pristatomas ir profesionalus menas.
Rajone veikia muzikos ir dail s mokyklos, kurios gal t

tur ti

takos

profesionaliojo meno sklaidai regione, bet ia turb t tr ksta kult ros darbuotoj aktyvumo,
nes šio pob džio rengini rajone labai tr ksta, nors yra puikus kult ros paveldo objektai,
bažny ios, dvarai, kuriuose gal t skamb ti klasikin s muzikos koncertai.
Ukmerg s rajone kasmet leidžiamas kult ros almanachas „ Eskizai“ tai yra
svarbus reiškinys, kurio d ka vietos k r jai turi galimyb pateikti savo k ryb . Kadangi
kult ros leidini Lietuvoje leidžiama labai mažai, tod l šis projektas turi ypatingai didel
išliekam j reikšm .
Rajone puikiai išvystyta masini
original s ir patraukl s renginiai: B gn

rengini

sistema, ia kasmet vyksta labai

ir perkusijos festivalis, Gyvosios karo istorijos

renginys „ Vilkmerg s“ (Deltuvos) M šis, Tradicin Ukmerg s miesto švent , Tarptautin
men

švent „ Menart ir t.t

vyksta ir

Netradicin s lino dail s simpoziumas „ Plinars“ ,

Moksleivi kino film festivalis – konkursas „ Dublis“ , M g j teatr festivaliai, vokalini
ansambli švent s ir daug kit rengini , kurie yra patraukl s turizmui, traukia daug vietos
gyventoj , suteikia galimyb žmon ms susipažinti su užsienio atlik jais.
Pasigendama šiek tiek Dain

švent s tradicijas t sian i

rengini , nors rajone veikia gausus b rys meno m g j

ir etnokult ros

kolektyv : chor , vokalini

ansambli , liaudišk šoki kolektyv , folkloro ansambli , orkestr , kapel ir teatr . Tiesa
vyksta rajono folkloro kolektyv ir daininink švent bei Tautini šoki švent s-konkursas
„ Klumpakojis“ ir m g j teatr festivaliai.
Rajone Viena iš silpniausi viet tai informacijos
sklaidos nebuvimas. Nor t si daugiau informacijos apie renginius ir vykdomus projektus
respublikin je informacin je erdv je. N ra veikian io Kult ros centro ir muziejaus tinklapio.
Apie kult ros centro renginius nuolat informuojama populiariausiame Ukmerg s tinklapyje
www.vilkmerge.lt,

o

visi

kult ros

renginiai

ir

analizuojami

tinklapiuose

www.ukmergeskult rospuslapiai.lt ir www.ukmerge.lt. Reikšmingiausi renginiai, pagal
galimybes, anonsuojami LTV Panoramos metu, bet tik anonsuojami. Bet vis d lto
Respublikin se masin s informavimo priemon se apie Ukmerg je vykdomus labai unikalius
projektus labai mažai informacijos, žinoma tod l, kad tr ksta l š

reklamai.
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Veikia ir k rybin s veiklos skatinimo programa, kurios d ka yra galimyb

vietos

menininkams ir k rybin ms organizacijoms teikti paraiškas savivaldybei ir gauti finansin
param

savo k rybiniams projektams gyvendinti, bet šiai labai reikalingai programai

skiriamas minimalus finansavimas 2009 m. – 7000 Lt, o 2010m. – 5000 Lt. Taip pat yra labai
pagirtinas veiksnys premij kult ros darbuotojams skyrimas. B t puiku jeigu b t galimyb
gyvendinti Kult ros

raidos gair se numatyt

stipendijavimo – r mimo program

jaun j

kult ros darbuotoj

ir tvark , tai sudaryt

galimyb

mokymo ir

rajone sidarbinti

jauniems žmon ms, kurie atneša daug puiki nauj id j .
Paanalizavus 2008 met

Ukmerg s rajono kult ros staig finansavim galima

daryti išvadas, kad Steig jas – rajono savivaldyb s taryba kult ros staigoms skiria minimaliai
l š , t.y . tik staig išlaikymui ir konkretiems planuotiems renginiams organizuoti (1 pav.).

1 pav. Steig jo skirtos l šos

2 pav. Pajamos už teikiamas paslaugas.
Kadangi tr ksta l š , tod l kult ros staigos priverstos teikti apmokamas
paslaugas už kurias surenka nemažai l š , palyginti su kitais Vilniaus apskrities rajonais ( 2
pav.), taip pat aktyviai kult ros darbuotojai dalyvauja projektin je veikloje (3 pav.) :
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3 pav. L šos gautos projektams gyvendinti.
Didžiausia dalis kult ros finansavimo tenka r m jams – tai rodo, kad vietiniai
verslininkai

teigiamai vertina Ukmerg s rajono kult ros darbuotoj

veikl , o kult ros

darbuotojai yra aktyv s (4 pav.).

4 pav. L šos iš priva i r m j tenkan ios vienam gyventojui
Aktyviai rajone vykdoma kult ros objekt

renovacija tai labai svarbus teigiamas

faktorius pl toti rajono kult ros veikl .

4.4 SSGG Ukmerg s rajone
Stipryb s

Silpnyb s

1. Puiki rajono geografin pad tis

1. Neorganizuojamos rajono dain švent s.

2. Rajone daug kult ros paveldo objekt

2. Mažai profesionaliosios muzikos

3. Yra geros masini rengini
organizavimo tradicijos: perkusijos
festivalis ir Vilkmerg s (Deltuvos)
mušis“ , miesto švent .

koncert .
3. N ra k rybinio jaunimo nevyriausybini
organizacij .
4. Nesutvarkyta informacin s pl tros
5

4. Dirba k rybingi, turintys patirt
darbuotojai.
5. Rajone veikia daug puiki
kolektyv .

sistema: neveikiantis kult ros centro
tinklalapis, rajone vyksta labai dom s
renginiai; perkusijos festivalis ir
Vilkmerg s (Deltuvos) m šis“ , bet

6. Aktyv s vietos dailininkai,
tautodailininkai ir literatai.
7. Rajone veikia muzikos mokykla ir
dail s mokykla tod l yra galimyb
suteikti darbo vietas profesionaliems
menininkams.
8. Leidžiamas kult ros almanachas –

informacijos apie juos mažai.
5. N ra k rybin s veiklos skatinimo
sistemos, n ra kult ros projekt r mimo
fondo. Yra pradmenys, bet mažai l š .
6. Nesutvarkyta masini rengini viet
infrastrukt ra.
7. Nesusiklost tradicijos rengini

puiki galimyb pasireikšti vietos

organizavimo kult ros paveldo

menininkams.

objektuose

9. Renovuojamos kult ros staigos.
10. Puikiai veikian ios trys pagrindin s
kult ros staigos: kult ros centras,

8. Nenaudojami turizmui patraukl s
objektai renginiams.
9. Kult ros centras ir viešoji biblioteka turi

viešoji biblioteka, Ukmerg s

labai daug filial , kuriuos išlaikyti

kraštotyros muziejus.

kainuoja labai brangiai.

11. Daug literat rini rengini , išpl totos
12. parod organizavimo tradicijos
13. Paruoštos ir vykdomos Ukmerg s
rajono kult rin s raidos gair s 2007 –
2013.
Galimyb s
1. Rajono geografin pad tis suteikia

Gr sm s
1. Jeigu ir toliau nebus sutvarkyta

galimyb pasikvieti profesionalius

informacin s pl tros sistema,

atlik jus iš sostin s, o graži gamta ir

nebeteks prasm s vykdomi projektai.

pritraukia ži rovus.
2. Kult ros paveldo objektuose galima

2. Mažai organizuojant profesionaliosios
muzikos rengini ) neugdoma

organizuoti kokybiškus kamerinius

muzikin bendruomen , ir muzikos

renginius ir tokiu b du pritraukti

mokyklos aukl tiniai neturi

turistus.

galimyb s susipažinti su gyvai

3. Yra visos s lygos kurtis k rybini
industrij parkui – taip pritraukiant
Europos S jungos fond l šas, bei

atliekama kokybiška muzika.
3. Nesutvarkius masini rengini viet
infrastrukt ros kils rengini
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sutvarkant kai kurias apleistas

organizavimo l šos ir nebus

teritorijas.

galimyb s kokybiškiems renginiams.

4.5 Strategin s išvados
1. Kult ros pl tra nepripažinta kaip esminis valstyb s prioritetas visaver iam žmogui
ugdyti ir visuomen s išprusimui stiprinti. Savivaldyb ms Kult ros ministro
sakymas yra tik

rekomendacinio pob džio tod l n ra vieningos kult ros

administravimo, kult ros darbuotoj apmok jimo ir skatinimo, net kult ros projekt
finansavimo sistemos Lietuvoje visa tai labai priklauso nuo vietos politik valios ir
geranoriškumo.
2. Socialin kult ros funkcija nepripaž stama kaip itin reikšmingas visuomen s raidos
faktorius ir jam dažniausia priskiriamas masini rengini organizavimo ir tarnavimo
politikai vaidmuo. O kult ros kaip: žmoni užimtumo, bendravimo, vaik tautinio
ir pilietinio ugdymo, dvasini

ir moralini

vertybi

diegimo pagrindo –

nebesureikšminama.
3. Kult ros pl tra nesiejama su sisteminga kult ros materialin s baz s palaikymu,
instrument atnaujinimu, tautini r b siuvimu, koncertini sali remont ir statyba. tod l
gri na kult ros centrai, nyksta kokybiški folkloro kolektyvai,

chorai ir tautini

šoki

kolektyvai. Neskatinama profesionaliojo meno pl tra regionuose.

4.6 Prioritetai
1. Kult ros paveldo išsaugojimas, jo pritaikymas profesionaliojo meno pl trai bei
kitiems visuomenin ms poreikiams yra labai svarbus patrauklios kult rin s aplinkos k rimo
aspektas bei palankios galimyb s turizmo rajono pl trai.
2. Kult ros staig tinklo optimizavimas sudarys palankias s lygas taupyti l šas pastat
išlaikymui.
3. Tobulinti ir pl sti Etnin s kult ros globos program regione ir atitinkamai finansuoti
jos gyvendinim .
4. Perspektyvios ir inovatyvios srities – k rybini industrij pl tot sudaryt galimyb
rajono k rybiniams darbuotojams, amatininkams, tautodailininkams pristatyti savo k ryb ir
tapt patrauklios užsienio ir Lietuvos turistams, rajono žmon ms.
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4.7 Tikslai
1. Sudaryti kuo geresnes administracines, finansines ir teisines s lygas integruoti
kult ros pl tr rajone, skatinti kult ros paslaug sklaid , sukurti visiems rajono gyventojams
galimybes šiomis paslaugomis naudotis, skatinti tarptautin ir tarpregionin bendradarbiavim .
2. Parengti ir patvirtinti rajono kult ros pl tros program

tolesniems nei 2013 m.

etapams, numatyti priemones, padedan ias išryškinti rajono etninius savitumus, puosel ti
tradicijas, pl toti meno m g j veikl , profesionaliojo meno sklaid , kult rinio turizmo ir
kult ros industrijos rajone strategij .

4.8 Uždaviniai
1. Sukurti bei tobulinti teisin , administracin ir finansin sistem , padedan i pl toti
rajono kult r ;
2. Parengti ir gyvendinti rajono k rybin s industrijos pl tot s program .
3. Pl toti ir skatinti kult ros veikl , saugan i rajono kult ros tradicijas ir papro ius,
etnin kult r , seni nijose ir švietimo staigose puosel ti meno misij , veiklos tradicijas,
sudaryti s lygas profesionaliojo meno sklaidai rajone;
4. Sudaryti palankias s lygas gerinti regionuose tinkam kult ros paslaug kokyb ir
prieinamum ,

optimizuoti

ir

modernizuoti

rajonuose

veikian i

kult ros

staig

infrastrukt r ;
5. Sudaryti s lygas kult ros specialistams naudotis naujausiomis informacin mis
technologijomis, kaupti, koordinuoti ir skleisti kult ros informacij rajone;
6. Sukurti ir tobulinti kult ros specialist kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo ir
atestavimo tvark , sukurti jaun k rybing žmoni stipendij skyrimo sistem ir jaun j
specialist

darbinimo galimybes.

4.9 Studijos pagrindin s gair s (tikslai, uždaviniai,
j rezultatai ir vertinimo kriterijai)

priemon s, veiksmai,

1 Tikslas. Sudaryti kuo geresnes administracines, finansines ir teisines s lygas integruoti
kult ros pl tr rajone, skatinti kult ros paslaug sklaid , sukurti visiems rajono gyventojams
galimybes šiomis paslaugomis naudotis, skatinti tarptautin ir tarpregionin bendradarbiavim .
Uždaviniai:
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1. Sukurti ir tobulinti kult ros propagavimo (socialin s reklamos sklaidos) per
visuomen s informavimo priemones sistem , tam skirti daugiau resurs .
2. Sukurti ir tobulinti teisin , administracin

sistem , padedan i

pl toti rajono

kult r .
3. Sudaryti s lygas reikšmingai padidinti kult ros prestiž rajono visuomen je.
4. Tobulinti tarptautinio bendradarbiavimo sistem dvišali ir daugiašali santyki
pagrindu bei Europos Tarybos ir Europos S jungos program lygmenyje.
Priemoni /veiksm kryptys
1.1. Uždavinys: Sukurti ir tobulinti kult ros propagavimo (socialin s reklamos
sklaidos) per visuomen s informavimo priemones sistem , tam skirti daugiau resurs .
1.1.1. Savivaldyb s finansavimo „ rajono kult ros sklaidos“ socialin s reklamos
kompanij finansavimo didinimas.
1.1.2. Sisteminga kult ros rengini ir pl tros proces viešinimo programa – skiriant tam
5 proc. l š nuo metini kult ros biudžeto asignavim .
1.2. Uždavinys. Sukurti ir tobulinti teisin , administracin

ir finansin

sistem ,

padedan i pl toti rajono kult r .
1.2.2 Užtikrinti ne mažesn kaip 5 proc. rajono biudžeto dydžio finansavim kult ros
sri iai.
1.2.3. Perži r ti rajono kult ros staig strukt r ir vertinti jos efektyvum .
1.2.4. Tobulinti rajono meninink kult ros projekt finansavimo galimybes, skiriant
tam daugiau l š .
1.3. Uždavinys. Sudaryti s lygas reikšmingai padidinti kult ros prestiž

rajono

visuomen je.
1.3.1. Nevyriausybini

kult ros organizacij

sistemos tobulinimas (atskir

meninink

ir pavieni
ir atskir

meninink
projekt

skatinimo

vertinimas ir

skatinimas).
1.3.2. Rajono kult ros premij

steigimas ir nusipelniusi rajonui kult ros žmoni ir

kolektyv nominavimas.
1.3.3. Viešojo administravimo kokyb s gerinimas kult ros sektoriuje ir k rybini
darbuotoj mokymo ir tobulinimo sistemos k rimas.
1.4. Uždavinys. Tobulinti tarptautinio bendradarbiavimo sistem dvišali ir daugiašali
santyki

pagrindu bei Europos Tarybos ir Europos S jungos program

lygmenyje.
1.4.1. Rajono biudžetini

ir nevyriausybini

kult ros organizacij

dalyvavimas

tarptautin se arba tarptautiniu b du remiamose kult ros programose ar
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projektuose (vertinimo kriterijai tarptautini program skirt rajono kult ros
pl trai skai ius).
Rezultato kriterijai:
-

Savivaldyb s asignavimai kult ros socialinei veiklai propaguoti 2015 m.
sudarys 5 % metini kult ros biudžeto asignavim .

-

Rajono kult ros staig

restrukt rizacija leis 10 % padidinti veiklos

efektyvum .
-

Patobulinus

kult ros

projekt

finansavim ,

rajono

gyventoj ,

dalyvaujan i kult riniuose projektuose padid s 10 %.
-

10% Išaug s tarptautini program , skirt kult riniams mainams ir jos
pl trai skai ius.

2 Tikslas. Parengti ir patvirtinti rajono kult ros pl tros program tolesniems nei 2013 m.
etapams, numatyti priemones, padedan ias išryškinti rajono etninius savitumus, puosel ti
tradicijas, pl toti meno m g j veikl , profesionaliojo meno sklaid , kult rinio turizmo ir
kult ros industrijos rajone strategij .
Uždaviniai:
1. Parengti rajono kult ros pl tros strategines kryptis iki 2020 met .
2. Sudaryti teisines ir ekonomines s lygas rajono kult ros pirmini

subjekt

spar iam vystymuisi seni nijose ir bendruomen se.
3. Sudaryti palankias s lygas, sukurti ir tobulinti tiesioginio skatinimo sistem
viešosioms ir priva ioms investicijoms rajono kult ros srityje.
4. Sukurti ir tobulinti bei pl toti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo
kult ros srityje sistem , pl toti vis

valdymo srit , susijusi

su kult ros

socialin mis funkcijomis, tarpinstitucin bendradarbiavim .
Priemon s/veiksm kryptys
2.1. Uždavinys. Parengti rajono kult ros pl tros strategines kryptis iki 2020 met .
2.1.1. Rajono kult ros specialist

mokymas, vertinimo informacin s sistemos

suk rimas (vertinimo kriterijai: reali poky i kitimas darbuotoj rinkoje ir
kult rini projekt kasmetinis did jimas).
2.1.2. Rajono etninio savitumo, puosel t

tradicij , meno m g j

veiklos,

profesionaliojo meno strateginis vertinimas (vertinimo kriterijai: finansavimo
did jimas ir viešo ir privataus sektoriaus, veiklos kokybin ir kiekybin
kaita).
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2.2. Uždavinys. Sudaryti teisines ir ekonomines s lygas rajono kult ros pirmini
subjekt spar iam vystymuisi seni nijose ir bendruomen se.
2.2.1. Kult ros b relio, meno kolektyvo ar kito kult rinio darinio teisinio statuso ir
funkcij

vertinimas. Ši

organizacij , kaip pagrindini

gyvosios kult ros

puosel jimo darini , prioriteto tvirtinimas teisiniuose rajono savivaldyb s
aktuose ir finansavimo metoduose.
2.2.2. Meno kolektyv ir kit kult ros subjekt ir viešosios kult ros infrastrukt ros
naudojimo (muziej , dirbtuvi , bibliotek , kult ros nam

ir t.t.) teisini

santyki apibr žimas ir organizacin s sistemos suk rimas bei gyvendinimas
(vertinimo kriterijus: sociologiškai apklausti gyventojus, teigian ius, kad j
artimiausioje aplinkoje veikiantys kult ros objektai, sudaro reikiamas s lygas
gyventoj kult riniams poreikiams tenkinti.
2.2.3. Kompensavimo sistemos už kult ros organizacij
integracijos ir socialini

problem

atliekamas socialin s

prevencijos funkcijas suk rimas ir

pl tojimas (vertinimo kriterijai: moter , vaik , ne gali j

ir

vairi

pažeidžiam socialini grupi dalyvavimo kolektyvuose statistika).
2.3. Uždavinys. Sudaryti palankias s lygas, sukurti ir tobulinti tiesioginio skatinimo
sistem viešosioms ir priva ioms investicijoms rajono kult ros srityje.
2.3.1. Vieš j ir priva i nuosavyb s centr , teikian i kult rin s veiklos paslaugas
didinimas (numatomas patalp nuomos, žem s mokes io ir kitos lengvatos).
2.3.2. Palanki s lyg sudarymas ir tiesiogin valstyb s ir savivaldyb s pagalba
priva iam verslui kurio pagrindin veikl sudaro kult rin s veiklos paslaugos
arba k rybin s industrijos veikla.
2.3.3. Vieš j investicij

kult ros infrastrukt r skatinimas.

2.3.4. Statyb teritorinio planavimo ir projektavimo integravimas su kult ros pl tros
poreikiais (vertinimo kriterijai: teritorinio planavimo normini

dokument

skai ius).
2.4. Uždavinys. Sukurti ir tobulinti bei pl toti viešojo ir privataus sektoriaus
bendradarbiavimo kult ros srityje sistem .
2.4.1. Tarybos sprendimais patvirtintos r m j

skatinimo sistemos suk rimas

privataus ir viešojo sektoriaus bendrai finansuojamiems projektams kult ros
sektoriuje

(vertinimo

kriterijai:

privataus

kapitalo

dalis

kult ros

infrastrukt roje).
2.4.2. Darbdavi skatinimas lengvatomis pirkti kult ros projektus ar paslaugas savo
moni dirbantiesiems (vertinimo kriterijus: dalyvaujan i j skai ius).
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2.4.3. Kult rin s pl tros finansavimo bazi

horizontalus išpl timas (vertinimo

kriterijus: kult rai skirt asignavim per tarpinstitucines programas dalis).
Rezultato kriterijai:
-

Informacijos apie rajono kult ros objektus, lankytinas vietas ir kult ros
renginius (leidiniai, internetin s svetain s, stendai, masin s informacijos
priemon s ir t.t.) daug jimas 10%;

-

kult ros srities finansavimo did jimas 15 %;

-

rajono gyventoj kult rini poreiki tenkinimo did jimas 10%;

-

vis socialini gyventoj grupi 5% didesnis traukimas

kult rin veikl

padidins socialin integracij ir kult rin išprusim ;
-

privataus sektoriaus finansinis ind lis rajono kult rin s pl tros iki 2015 met
pasiekia ne mažiau kaip 15% vis šiam sektoriui tekusi l š ;

-

veikia ir nuosekliai ple iamos tarptautin s kult ros pl tros finansavimo
programos. J bendros l šos did ja 15%.
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