„Mano širdį traukia ten, kur protą
įtempęs negaliu pasiekti.“
/A. Baranauskas/
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Į

VADAS
Anykščių kultūros strategijos 2015–2025 m. paskirtis – apibrėžti
Anykščių krašto kultūros plėtros viziją, numatyti prioritetus, tikslus ir
uždavinius, svarbius siekiant vizijos įgyvendinimo. Strategija siekiama
darniai ir pažangiai plėtoti Anykščių krašto kultūrą, išskiriant kultūros
indėlį ilgalaikei regiono raidai bei pabrėžiant Anykščių krašto savitumą
regiono, Lietuvos ir Europos kontekste.
Anykščių kultūros strategija 2015–2025 m. rengta atsižvelgiant į
galimybes naudoti šį dokumentą rengiant paraišką nacionalinei atrankai
2022 m. Europos kultūros sostinės vardui gauti, pasinaudoti ES
struktūrinių fondų ir kitų finansinių išteklių teikiamomis galimybėmis
tarptautiniams kultūros, kultūrinio turizmo projektams įgyvendinti.
Šis dokumentas yra kultūros plėtojimo gairės. Šio dokumento
pagrindu

Anykščių

rajono

savivaldybė

turi

parengti

strategijos

įgyvendinimo priemonių (veiklos) planą, papildantį einamojo laikotarpio
Anykščių rajono strateginį veiklos planą.
Siekiant kokybiško situacijos vertinimo ir plėtros krypčių bei
pagrindinės vizijos įvardijimo, buvo pasitelkta kultūros srities dokumentų
analizė, statistinių duomenų analizė, duomenų palyginimas. Kultūros ir
kitų sektorių atstovams buvo organizuotos atviros strategijos kūrimo
dirbtuvės (2 sesijos), kuriose dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių. Kultūros
situacija ir plėtros kryptys aptartos Anykščių rajono kultūros tarybos
pasitarimuose (2 susitikimai), prie atskirų strategijos klausimų buvo
dirbama siaurose ekspertų grupėse (apie 10 susitikimų su skirtingų sričių
ekspertais, savivaldybės specialistais).
Anykščių kultūros strategijos 2015–2025 m. užsakovas –
Anykščių rajono savivaldybės administracija, rengėjas – UAB „Bugiris“.
Konsultantės: Jurgita Bugailiškienė, Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė.
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S

TRATEGINIAI DOKUMENTAI IR
KULTŪRA
Kultūra, kaip neatsiejamas veiksnys visuomenės gyvenime,

yra

apibrėžiama

tiek

nacionaliniuose,

tiek

regioniniuose,

tiek

56 proc. Lietuvos

strateginiuose Anykščių rajono dokumentuose. Anykščių kultūros

visuomenės
nedalyvauja jokioje
su kultūra susijusioje
veikloje; Europos
sąjungos vidurkis –
38 proc.

strategija 2015–2025 m. parengta remiantis toliau analizuojamais
dokumentais.
2014–2020 m. Nacionalinėje pažangos programoje
(NPP) yra numatytas horizontalusis prioritetas „Kultūra“, kuriuo
siekiama „sudaryti sąlygas realizuoti savo galimybes ir aktyviai veikti
per nuolatinį mokymąsi, žinių plėtimą, kūrybiškumą ir verslumą“.
Horizontaliajame prioritete išskiriamas 1 prioritetas – „Visuomenės
ugdymas, mokslas ir kultūra“. Bendruoju šio prioriteto tikslu įvardijama
siekiamybė „skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo galimybes
mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla prisiimant atsakomybę už
save, valstybę ir aplinką“. Išskiriami šie tikslai:
„1.1. Skatinti mokytis visą gyvenimą;
1.2.

Stiprinti

tapatybę,

pilietiškumą,

atsakomybę

ir

bendradarbiavimą;
1.3. Skatinti kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę;
1.4. Skatinti žinių plėtimą, sklaidą ir naudojimą;
1.5. Skatinti sveikatos ir gamtinės aplinkos tausojimą.“
NPP, remiantis įvairių šaltinių statistiniais duomenimis,
daroma išvada, kad „Lietuvos gyventojų kūrybiškumo ir inovatyvumo
potencialas vis dar naudojamas per mažai. Mastrichto universiteto
tyrimo duomenimis, Lietuva pagal kūrybingumo klimatą ES užima 25tą vietą. Pernelyg didelė visuomenės dalis nedalyvauja kūrybinėje
meninėje veikloje: 56 proc. Lietuvos visuomenės narių nedalyvauja
jokioje su kultūra susijusioje veikloje, ES vidurkis – 38 proc.
Lietuvai taip pat būdingas žemas inovacijų lygis. Pavyzdžiui, pagal
globalų inovacijų indeksą Lietuva užima 40-tą vietą pasaulyje.
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Didelė jaunimo dalis nelinkusi imtis lyderystės steigiant verslą.
Pavyzdžiui, 2011 m. rugsėjo 2–17 d. bendrovės RAIT atlikta 15–74 metų
nuolatinių Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad 37 proc. jų rinktųsi
samdomą darbą valstybiniame sektoriuje, o 23 proc., galėdami laisvai
pasirinkti, norėtų įkurti savo verslą arba imtis individualios veiklos.“
Nacionalinėje pažangos strategijoje pabrėžiama siekiamybė skatinti
kūrybiškumą, dalyvavimą kultūrinėje veikloje ir stiprinti vaikų bei
jaunimo lyderystę ir verslumą.
Dalyvavimo kultūrinėje veikloje skatinimui NPP numatytos tokios
kryptys:
-

Remti iniciatyvas, skatinančias profesionalius menininkus įsitraukti į
lokalius kultūros, ugdymo projektus, modernizuoti kūrybiškumo ugdymo
aplinkas;

-

Remti kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvas;

-

Remti naujoviškas socialines ir kultūrines (įskaitant kolektyvinės
kūrybos) iniciatyvas, susijusias su socialinę atskirtį patiriančių ar kitų
specifinių gyventojų grupių įtraukimu į kultūros kūrimą ir sklaidą.
Tikimasi, kad šios priemonės paskatins gyventojus dalyvauti
kultūrinėje veikloje, t. y. kurti kultūros paklausą ir pačius tapti kultūros
reiškinių kūrėjais; rasti ir taikyti lanksčius įtraukimo į kultūrines veiklas
būdus ir prisidės prie gyventojų bendrojo kūrybiškumo ugdymo bei
didins kultūros pasiūlą ir paklausą.
Šalia NPP yra parengtas ir 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos
programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinis
veiklos planas, kuriame išskirti šie tikslai:
„1. Stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę;
2. Ugdyti visuomenės kūrybingumą – plėtoti aukštos kokybės kultūros
paslaugas ir kūrybinius produktus, užtikrinti jų įvairovę, inovatyvumą,
prieinamumą ir sklaidą“.
Prie

2014–2020

m.

nacionalinės

pažangos

programos

tarpinstitucinio veiklos plano horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo prisidės:
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
© Anykščių rajono savivaldybės administracija, 2016
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įgyvendinimas; Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 m.
programos

„Lietuvos

skaitmeninė

darbotvarkė“

įgyvendinimas.

Įgyvendinimo plane numatytos priemonės, susijusios su viešųjų prieigos
prie interneto taškų šalies viešosiose bibliotekose infrastruktūros
atnaujinimu, Lietuvos kultūros paveldo objektų skaitmeninimu ir
inovatyvių, pažangių e. paslaugų ir e. produktų kūrimu;
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 m. programos antrojo tikslo
trečiojo uždavinio „Skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą kuriant
inovacijas ir plėtoti inovacijas, turinčias didelį poveikį“ priemonės;
Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programa, kurios
paskirtis – užtikrinti kryptingą visų kultūros išteklių panaudojimą
sumanios, kuriančios ir įtraukios visuomenės tapatybės bei darnos
stiprinimui ir ekonominio konkurencingumo skatinimui.
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse apibrėžiamas tikslas
„atnaujinti Lietuvos kultūros politikos modelį, kuris padėtų atskleisti,
išsaugoti ir plėtoti visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį potencialą“.
Šiam tikslui įgyvendinti numatomos šios Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairės:
1. Įtvirtinti kultūrą kaip strateginę valstybės raidos kryptį teikiant prioritetą
kultūros politikai;
2. Reformuoti ir demokratizuoti kultūros valdymą plėtojant kultūros
savireguliaciją;
3. Gerinti esamą kultūros sistemos finansavimą užtikrinant kultūros
sektoriaus uždirbtų pinigų grąžą kultūrai;
4. Užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto lygio apsaugą, didinti
Lietuvos kūrėjų intelektinį kapitalą ir juo pagrįstą kūrybinių industrijų
konkurencingumą;
5. Ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą jo
gyvenimą;
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6. Formuoti bendrą integralios paveldo apsaugos politiką;
7. Užtikrinti darnų Lietuvos vystymąsi derinant paveldosaugos ir
aplinkosaugos

tikslus

su

urbanistine

plėtra

ir

erdviniu

planavimu;
8. Didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje;
9. Plėsti Lietuvos kultūrinę erdvę vienijant Lietuvos atstovus
pasaulyje;
10. Konceptualiai, kryptingai siekiant ilgalaikių tikslų skleisti
Lietuvos kultūrą užsienyje.
Anykščių kraštui, kaip vienam iš Lietuvos regionų, aktuali
Regionų kultūros plėtros 2012–2020 m. programa, kurios strateginis
tikslas – sudaryti sąlygas žmogaus kūrybinei raiškai ir visapusiškai
asmenybės raidai regionuose, taip pat kultūros įvairovei, sklaidai ir
prieinamumui kaip regiono socialinės ir ekonominės pažangos pagrindui
bei ugdyti pilietinę savimonę puoselėjant regionų išskirtinumą ir
patrauklumą. Formuluojami tokie tikslai:
1. Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę, prieinamumą
regionuose, didinti jų patrauklumą vietos gyventojams, svečiams
ir turistams;
2. Skatinti regionines kultūros iniciatyvas ir kūrybinę raišką
didinant socialinį ir kultūrinį kapitalą regionuose, plėtojant
bendruomeniškumą, pilietiškumą bei socialinę sanglaudą;
3. Skatinti

tarptautinį,

tarpregioninį,

tarpinstitucinį

bendradarbiavimą sudarant sąlygas panaudoti kultūros procesus
šalies ekonominei ir socialinei pažangai.
Anykščiams svarbūs regioniniai strateginiai dokumentai yra
Utenos regiono plėtros 2014–2020 m. planas ir 2015 m. patvirtinta
Utenos regiono integruota teritorijų vystymo programa. Programoje
pabrėžiamas kurortinis Anykščių potencialas: „Anykščių miestas yra ne
tik savivaldybės centras, bet ir kompleksinės saugomos teritorijos –
Anykščių regioninio parko – centras. 1992 m. rugsėjo 24 d. įkurto
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Regionų kultūros
programos išvadose
teigiama, kad
„kultūros formų
įvairovei ir
intensyvumui skatinti
trukdo
tarpinstituciniai
barjerai, į tinklo
išlaikymą orientuota
politika; finansavimo
ir veiklos vertinimo
principai skatina
kultūros įstaigų
uždarumą ir
konkurenciją dėl
išteklių, bet ne dėl
kokybės, neleidžia
išnaudoti visų
kultūros ir viešųjų
erdvių galimybių,
todėl keistina kultūros
ir kūrybinės veiklos
statistikos rodiklių ir
akreditavimo tvarka,
būtina sieti įstaigos
finansavimą su
pajėgumu, atvirumu
ir veiklos kokybe“.
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Anykščių regioninio parko teritorija užima daugiau nei 74 proc. bendros
Anykščių miesto teritorijos. Atsižvelgiant į tai, Anykščių mieste bei didelėje
dalyje priemiestinių teritorijų, esančių regioninio parko ribose, ūkinę veiklą
reglamentuoja ne tik Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Vandens, Teritorijų planavimo,
Statybos, Turizmo bei kiti įstatymai, Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos, bet ir Anykščių regioninio parko nuostatai, Anykščių
regioninio parko apsaugos reglamentas, Anykščių regioninio parko ribų bei
zonų ribų ir tvarkymo planas bei kiti teisės aktai. Šioje saugomoje
teritorijoje nustatyti bendrieji apribojimai draudžia plėsti ir statyti tam tikro
pobūdžio pramonės įmones, iš dalies riboja ekonominę veiklą saugomoje
teritorijos dalyje, kas turi įtakos atskirų pramonės sektorių plėtrai bei
žemesniems bendriems ekonominiams rodikliams mieste. Todėl, kaip
alternatyva pramoninei ekonominei plėtrai, 2007 m. Anykščių miestui buvo
suteiktas

kurortinės

teritorijos

statusas,

numatantis

rekreacijos,

sveikatingumo ir turizmo paslaugų vystymo kryptį mieste.“
Šioje programoje yra suplanuotos tokios investicijos į Anykščių
miesto infrastruktūros kompleksinę plėtrą:
1. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas):
apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija sukuriant vietinių
produktų prekyvietę, socialinio ir bendruomeninio verslo bei paslaugų
infrastruktūrą; autobusų stoties prieigų viešųjų erdvių sutvarkymas ir
Turizmo informacijos centro reikmėms naudojamo buvusio prekybos
paviljono pritaikymas vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui;
2. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II
etapas): kompleksinis gyvenamosios aplinkos gerinimas daugiabučių
namų kvartaluose;
3. Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas
sutvarkant apleistą teritoriją už baseino „Bangenis“, J. Biliūno
gimnazijos, A. Vienuolio progimnazijos bei miesto parko sporto
aikštynuose;
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Lietuvos teritorijos
bendrajame plane
Anykščių miestas
pažymėtas kaip
vietovė, turinti didelį
gamtinių
kurortologinių
išteklių potencialą,
kurį galima panaudoti
gydomosios
(sanatorinės)
rekreacijos
plėtojimui.
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4. Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas
Anykščių miesto parke;
5. Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio sutvarkymas ir pritaikymas
kultūrinei bei meninei veiklai;
6. Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato (J. Biliūno g. 35) ir
teritorijos, įskaitant joje esančius garažus, sutvarkymas bei konversija į
socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves;
7. Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra įrengiant trūkstamą
infrastruktūrą nenaudojamame senosios bibliotekos pastate (J. Biliūno g.
35);
8. Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų miesto traukos
centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas
(J. Jablonskio, Obelų, Tilto, Žvejų, Šaltupio ir kt. gatvių rekonstrukcija);
9. Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra didinant atskirų teritorijų
tarpusavio integraciją (nuo Jablonskio g. per naujai rengiamą Obelų g.
iki Anykščių menų inkubatoriaus bei Anykščių regioninio parko

Anykščių rajono
savivaldybės
strateginiame 2012–
2019 m. plėtros plane
suformuluota
Anykščių krašto
VIZIJA:
„Anykščiai –
kultūrinio turizmo
kurortas, atjaunėjęs
kraštas, kuriame
jauku ir saugu
gyventi bei ilsėtis“.

direkcijos, užtikrinant vientisas jungtis su Šventosios kairiojo kranto
pėsčiųjų ir dviračių taku);
10. Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas;
11. Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas modernizuojant A.
Vienuolio progimnazijos vidaus patalpas;
12. Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių plėtra
modernizuojant A. Vienuolio progimnazijos neformaliojo švietimo
infrastruktūrą.
Šiuo metu Anykščių rajono kultūros plėtra grindžiama Anykščių
rajono savivaldybės strateginiame 2012–2019 m. plėtros plane ir
Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 2015–2017 m. veiklos
plane numatytomis priemonėmis. Kultūra ir turizmas išskiriami atskiru
prioritetu „Turizmas ir kultūros plėtotė“.
Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 2015–2017 m.
veiklos plane suformuluotas strateginis tikslas – išsaugoti krašto
kultūros tradiciją bei paveldą vystant turizmo infrastruktūrą. Šis tikslas
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Parengtoje Anykščių
miesto kompleksinės
plėtros 2014–2020 m.
galimybių studijoje
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įgyvendinamas per Darnios kurortinės plėtros programą, kuria siekiama
šių kultūros plėtros tikslų:
1. Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove;
2. Kurti ir plėsti pažintinio turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos
gerinimo infrastruktūrą.
Anykščių rajono strateginiame plėtros plane 2012–2019 m.
kultūros srities plėtra įtvirtinta 1 prioritete „Turizmo, kultūros ir darnios
kurortinės plėtros vystymo sritis“. Šio prioriteto strateginiu tikslu
siekiama „Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą vystant turizmo
infrastruktūrą“. Iškelti šie uždaviniai:
1. Rengti kultūros, meno projektus, stiprinančius rajono kurortinės
teritorijos tapatumą;
2. Sukurti ir įgyvendinti efektyvų Anykščių r. reprezentavimo
modelį;
3. Užtikrinti efektyvią Anykščių r. viešųjų ryšių ir rinkodaros
sistemą;
4. Skatinti kultūrinį bei sportinį aktyvumą, kultūros ir sporto
renginių kokybę bei įvairovę;
5. Renovuoti, modernizuoti ir optimizuoti kultūros bei turizmo
įstaigų tinklą;
6. Numatyti rajono ateities vystymo raidą, tobulinančią rajono
įvaizdį;
7. Sukurti palankią aplinką sveikatinimo, kultūrinio pažintinio
turizmo veikloms plėtoti;
8. Vystyti turizmo teritorijos įvaizdį, populiarinti ekologinį turizmą
vystant infrastruktūrą;
9. Išplėtoti sporto ir pramogų infrastruktūrą;
10. Renovuoti, modernizuoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus
kultūros ir turizmo reikmėms;
11. Parengti Anykščių r. teritorijų planavimo dokumentus kultūrinio
turizmo, rekreacijos, sveikatinimo plėtrai.
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Anykščių rajono
savivaldybės
strateginio 2015–
2017 m. veiklos plano
išvadose įvardijamas
kultūros trūkumas:
„Didžioji dalis
kultūrinių renginių ir
užsiėmimų yra
orientuoti į vietos
gyventoją, trūksta
tarptautinio lygio
kultūros renginių“.
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Programos

įgyvendinimo

vertinimo

rodikliai,

numatyti

strateginiame veiklos plane: mėgėjų meno kolektyvai (skaičius);
profesionalūs meno kolektyvai (skaičius); naujai įsidarbinę jauni
kultūros ir meno darbuotojai (skaičius); kultūros renginiai ir užsiėmimai
(skaičius);

diversifikuotos

kultūros

įstaigos

(skaičius);

naujai

susikūrusios kultūrinės NVO (skaičius); turizmo reikmėms pritaikytos
lankytinos vietos (skaičius); renginiai, formuojantys patrauklų krašto
įvaizdį (skaičius); renginių lankytojai (skaičius); kultūros paveldo
objektai, pritaikyti viešosioms reikmėms (skaičius); atnaujinti sporto
objektai (skaičius); iškovoti medaliai respublikinėse ir tarptautinėse
varžybose bei turnyruose (skaičius).

E

SAMOS ANYKŠČIŲ R.
KULTŪROS APLINKOS ANALIZĖ

SOCIALINIAI IŠORĖS VEIKSNIAI,
DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI
Anykščių rajonas užima 1 765 km2 teritoriją ir yra vienas didžiausių
šalyje. Jis ribojasi su Molėtų, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio,
Ukmergės ir Utenos rajonais, yra suskirstytas į dešimt seniūnijų.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Anykščių mieste
2001–2014 m. gyventojų skaičius sumažėjo nuo 11 964 iki 9 968, t. y.
daugiau nei 16,68 proc.
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Anykščių rajono
turizmo plėtros
kompleksinėje
galimybių studijoje
(2010 m.) pateikiama
išvada, kad, nors
Anykščiai viešojoje
erdvėje įvardijami
kaip kultūrinio
turizmo centras,
strateginiuose
dokumentuose
orientuojamasi į
veiklas, kuriančias
mažą pridėtinę vertę
ir teikiančią mažai
ekonominės naudos
miestui.
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Socialinis Lietuvos žemėlapis:
2014 m.

Gyventojų
skaičius

Vaikų skaičius
1000-iui
gyventojų

Jaunimo skaičius
1000-iui
gyventojų

Pensinio amžiaus
gyventojų
skaičius 1000-iui
gyventojų

Anykščių r. sav.

26 898

148,9

185,6

295,7

Ignalinos r. sav.

17 145

144,3

171,1

308,8

Molėtų r. sav.

19 590

154,6

193,5

275,9

Utenos r. sav.

41 018

153,8

188,9

250,7

Visagino sav.

20 635

165,4

159,5

186,4

Zarasų r. sav.

17 318

159,3

183,3

280,3

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys
Gyventojų amžius. Anykščių r. sav. vaikų skaičius, tenkantis 1000iui gyventojų, yra beveik mažiausias Lietuvoje – 148,9 vaiko; mažesnis
yra tik Ignalinos rajono – 144,3 vaiko, tenkančio 1000-iui gyventojų.
Geresnė padėtis įvertinus jaunimo rodiklį – 1000-iui gyventojų tenka
185,6 jaunimo atstovo. Šiuo rodikliu lenkiami Klaipėdos, Panevėžio,
Palangos miestai, Zarasų, Ukmergės, Rokiškio ir kiti rajonai. Anykščių
rajonas pirmauja pagal pensinio amžiaus gyventojų skaičių 1000-iui
gyventojų – 295,7. Šiuo rodikliu rajoną lenkia tik Ignalinos rajonas.
Daugiau nei pusę gyventojų sudaro darbingo amžiaus asmenys – 15
595. Darbingiausio amžiaus (nuo 35 iki 55 m.) asmenys sudaro 46 proc.
(7 290) visų gyventojų, iš jų mieste gyvena tik kas trečias. Vis tik
vertinant visų apskrities teritorijų bedarbių skaičiaus mažėjimą 2012–
2014 m., liepos mėnesiais bedarbių sumažėjimas Anykščiuose yra
didžiausiais (t. y. 4,8 procentinio punkto – nuo 16,5 iki 11,7 proc.).
Tačiau nepaisant tendencingai gerėjančių rodiklių įvertinus Anykščių
kurortinės teritorijos potencialą bei su tuo susijusių apgyvendinimo ir
© Anykščių rajono savivaldybės administracija, 2016

ANYKŠČIAI. ŽMONĖS KURIA
maitinimo paslaugų infrastruktūros plėtrą, galimą šiame sektoriuje
dirbančiųjų skaičiaus augimą lyginant su kitų šalies kurortų ir kurortinių
teritorijų (Druskininkais, Birštonu, Neringa, Palanga ir Trakais), rodiklis
išlieka sąlyginai žemas (Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo
programos duomenys).

G

AMTINIAI IR TERITORINIAI VEIKSNIAI
LR teritorijos bendrajame plane, patvirtintame 2002 m. spalio 29 d.
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-1154, nusakomos

valstybės (atskirų rajonų, tarp jų ir Anykščių), kaip daugialypės
socialinės, ekonominės, ekologinės sistemos, ateities gairės ir išskiriami
prioritetai 2000–2020 m. laikotarpiui. Šiame dokumente išskirta, kad:
-

Makrogeniniu mastu pietrytinę Anykščių rajono dalį kerta I-o rango
magistralinis kelias – TINA (transport investments needs assessment for
countries of Central and Estern Europe) transporto koridorius „Kaunas–
Ukmergė–Utena–Daugpilis“, jungiantis Lietuvą su Rusija per Kauno–
Daugpilio miestus.

-

Anykščių miestą kerta krašto keliai. Numatoma nauja krašto geležinkelio
linija Utena–Anykščiai–Subačius; esamo turistinio rekreacinio kelio –
siaurojo geležinkelio Panevėžys–Anykščiai–Rubikiai – rekonstrukcija ir
priežiūra.
- Valstybės urbanistinio tinklo sistemoje urbanistiniai centrai skirstomi į
3 hierarchines pakopas. Anykščių miestas priskiriamas gyvenamųjų
vietovių centrų hierarchinės sistemos 3-io lygmens „a“ kategorijos esamų
savivaldybių,

pakankamo

potencialo,

palaikomiems

lokaliniams

centrams; be to pažymėtina, kad Anykščių rajono sav. esantys Troškūnai
priskiriami

„b“

kategorijos

naujiems

aptarnavimo

centrams,

formuojamiems ir plėtojamiems mažų miestų pagrindu, nepakankamo
potencialo, stiprinamų centrų; Svėdasai – „c“ kategorijos naujas
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aptarnavimo centras, formuojamas ir plėtojamas miestelio pagrindu,
nepakankamo potencialo, ypač stiprinamas centras.
Integracijos ašių hierarchijoje, kur išskiriami 3 lygmenys, pažymima, kad
Anykščių rajono teritoriją kerta 1 lygmens (tarptautinės ir nacionalinės
urbanistinės integracijos ašys) B kategorijos tarptautinė urbanistinės
integracijos ašis nuo Ukmergės iki Utenos; numatoma plėtoti atšaką per
Anykščius, Troškūnus Panevėžio link; šalies vidinės urbanistinės
integracijos plėtra numatoma šioms jungtims: nuo Utenos iki Kupiškio
per Svėdasus ir 3-p lygmens lokalinei jungčiai nuo Ukmergės per
Anykščius ir Svėdasus Rokiškio link.
- Pagal valstybės rekreacinių arealų rekursinio potencialo kategorijų
suskirstymą, Anykščių rajonas patenka į labai didelio ir didelio
potencialo Anykščių–Ukmergės rekreacinį arealą – tai nacionalinės
svarbos rekreacinės sistemos dalis. Apibrėžiamos šios Anykščių–
Ukmergės rekreacinio arealo skiriamosios plėtros gairės:
-

rekreacijos perspektyvinės plėtros lygmuo – aukščiausias
(plėtojamos nacionalinės reikšmės rekreacinės sistemos);

-

prioritetinė rekreacijos plėtra – pažintinė ir pramoginė
rekreacija, poilsis gamtoje;

-

kitos vystytinos rūšys – verslinė, gydomoji ir sportinė
rekreacija.

- Rajoną ir Anykščių miestą kerta (LR teritorijos bendrajame plane
numatoma):
- rekomenduojamas nacionalinis rekreacinis maršrutas „Lietuvos
istorijos ir kultūros vėrinys“;
- regioninis „Aukštaitijos parkų žiedas“;
- nuo Ukmergės iki Utenos per Anykščių rajono teritoriją
numatomas bendrasis tranzitinis turistų judėjimo kelias.
- Anykščius siūloma plėtoti kaip regioninės svarbos rekreacijos
aptarnavimo centrą, galintį specializuotis pažintinio turizmo, poilsio
gamtoje ir kurortinio gydymo srityse.
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- Valstybės

rėmimo

politika

numato,

kad

Anykščių–Ukmergės

rekreaciniam arealui skirtina maksimali ekonominė parama (aukštas
rėmimo lygis):
-

rekreacijos organizacijos struktūrų formavimui ir stiprinimui;

-

visuomenės rekreacinio verslo mokymui;

-

vertingam kultūros paveldui paruošti;

-

vertingai gamtinei aplinkai paruošti.

- Anykščių rajonas išskirtas kaip ypač svarbus nacionalinės reikšmės
arealas ir patenka į LR bendrojo plano numatomą kultūros paveldo
erdvinį stuburą.
- Anykščių rajono centrinėje dalyje yra minimali valstybės istorijos
paveldo persvara.
- Anykščių

miestas

išskirtas

kaip

valstybės

kultūros

paveldo

reprezentacinis centras.
- Šiaurės vakarų rajono dalyje driekiasi nacionalinės svarbos gamtinio
karkaso ašis.
- Anykščių rajone rekomenduojamas didelės apimties valstybinis
rėmimas, išskirtas statinių ir dvarų sodybų prioritetas.

E

KONOMINIAI IŠORĖS VEIKSNIAI

Aktualios ekonominės veiklos rūšys ir veikiančių ūkio subjektų kaita Anykščių
r. 2011–2014 m.:
Veiklos rūšis

Veikiančių ūkio
subjektų
skaičius 2014 m.

Veikiančių ūkio
subjektų
skaičius 2013
m.

Veikiančių
ūkio subjektų
skaičius 2012
m.

Veikiančių ūkio
subjektų
skaičius 2011
m.

Meninė, pramoginė
ir poilsio
organizavimo veikla

33 (58
įregistruoti)

43

38

39
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Apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų
veikla

20 (40
įregistruota)

16

15

15

Kita aptarnavimo
veikla

95 (220
įregistruota)

95

93

91

Lietuvos statistikos departamento duomenys
2007 m. Anykščių miestui buvo suteiktas kurortinės teritorijos statusas,
numatantis rekreacijos, sveikatingumo ir turizmo paslaugų vystymo
kryptį mieste. Ypač svarbi ekonominė veiklos rūšis Anykščiuose turėtų
būti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, tačiau šiame sektoriuje dirbo
tik 3,06 proc. visų įmonių dirbančiųjų. Pastebėtina, kad Anykščiuose
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla bei joje dirbančių asmenų
dalies procentas nuo bendro dirbančiųjų skaičiaus yra 1,35 karto
mažesnis, lyginant su bendru šalies rodikliu (4,14 proc.), 1,25 karto
didesnis už bendrą Utenos apskrities rodiklį (2,45 proc.) ir palyginti
artimas kitų Utenos apskrities kurortinių teritorijų atžvilgiu (Ignalina –
1,96 proc., Zarasai – 4 proc.).
Lyginant su kitais šalies kurortais (Druskininkais, Birštonu, Neringa
ir Palanga) bei kurortine teritorija (Trakais), yra prastesnis nuo 3,3
(Trakų r. savivaldybėje – 9,99 proc.) iki 8,58 karto (Neringos
savivaldybėje – 26,25 proc.). Vis tik daugiausia dirbančių asmenų
Anykščiuose buvo didmeninės ir mažmeninė prekybos, variklinių
transporto priemonių ir motociklų remontų (30,5 proc.), kasybos ir
karjerų eksploatavimo, apdirbamosios gamybos (17,49 proc.) ir statybos
(16,02 proc.) bei miškininkystės ir žuvininkystės sektoriaus darbuotojai
(6,9 proc.). Anykščių darbo biržos duomenimis, 2015 m. trys jauni
bedarbiai įsikūrė tekstilės dizainerio, kosmetologės, kinematografijos
specialisto darbo vietas). Pasinaudojant darbo biržos parama įrengta
komercinių produktų dizainerio darbo vieta. Menų suaktyvėjimui, anot
darbo biržos specialistų, įtakos turėjo 2014 m. atidarytas Anykščių menų
inkubatorius – menų studija, kurios tikslas – teikti inkubavimo paslaugas
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su menu susijusiems subjektams ir skatinti kūrybinių menų plėtrą bei
rajono mažų ir vidutinių įmonių (susijusių su menu) steigimąsi, sudarant
joms palankias sąlygas įsikurti ir augti.

A

NYKŠČIŲ R. KULTŪROS BŪKLĖS
ANALIZĖ
KULTŪROS ĮSTAIGŲ TINKLAS,
RENGINIAI, PREMIJOS

Anykščių rajone veikia šios biudžetinės kultūros įstaigos:
Anykščių kultūros centras, turintis 14 skyrių: Kavarsko, Troškūnų,
Svėdasų, Debeikių, Kurklių, Viešintų, Traupio, Ažuožerių, Skiemonių,
Mačionių, Leliūnų, Burbiškio, Vaitkūnų, Andrioniškio.
A.

Baranausko

ir

A.

Vienuolio-Žukausko

memorialinis

muziejus, kurį sudaro trys skyriai: rašytojų memorialinis, istorijos
paveldo, etninės kultūros (Arklio muziejus).
Muziejaus rinkiniai eksponuojami šiose muziejaus ekspozicijose:
Antano

Baranausko

klėtelėje,

Antano

Vienuolio-Žukausko

memorialiniame name-muziejuje, Jono Biliūno memorialinėje sodyboje,
Bronės Buivydaitės memorialiniame name-muziejuje, Liudvikos ir
Stanislovo Didžiulių memorialiniame muziejuje, Arklio muziejuje,
Siauruko muziejuje, Šeimyniškėlių piliakalnio istoriniame komplekse.
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešoji

biblioteka

komplektavimo

ir

turi

5

skyrius:

tvarkymo,

vaikų

skaitytojų

literatūros,

dokumentų

aptarnavimo-bibliografijos,

kraštotyros ir leidybos, ūkio-techninį. Bibliotekai priklauso ir 24
padaliniai: Kavarsko, Troškūnų, Andrioniškio, Ažuožerių, Burbiškio,
Budrių, Debeikių, Elmininkų, Kurklelių, Kurklių, Leliūnų, Mačionių,
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Anykščiai –
vienintelė Utenos
apskrities teritorija,
kur veikiančių ūkio
subjektų skaičius,
lyginant Statistikos
departamento 2011–
2014 m. duomenis,
nemažėjo, t. y. 2011
m. veikė 503 ūkio
subjektai, 2014 m. –
504 (Utenos regiono
integruotos teritorijų
vystymo programos
duomenys). 2015 m.
pradžioje Anykščių
rajone veikė 525 ūkio
subjektai (Anykščių
darbo biržos
informacija).
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Piktagalio, Raguvėlės, Rubikių, Skiemonių, Surdegio, Svirnų II,
Svėdasų, Staškūniškio, Šerių, Traupio, Vaitkūnų ir Viešintų.
2012 m. įkurtas Anykščių menų centras. Jį sudaro Sakralinio meno
centras, Angelų muziejus, Anykščių koplyčia – Pasaulio anykštėnų
centras ir aptarnaujama Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčios

apžvalgos

aikštelė.

Anykščių

menų

centro

rinkiniai

eksponuojami trijose nuolatinėse ekspozicijose: Angelų muziejaus,
Alberto Talačkos kolekcijos bei Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčios bokšto.
Anykščių r. veikiančios biudžetinės kultūros įstaigos:
Savivaldybės biudžetinės kultūros
įstaigos

Įstaigų ir jų filialų
skaičius 2012 m.

1 centras + 14 skyrių
Anykščių kultūros centras
A. Baranausko ir A. Vienuolio1 muziejus (3 skyriai)
Žukausko memorialinis muziejus
Anykščių r. savivaldybės L. ir S. 1 centras (5 skyriai) +
24 padaliniai
Didžiulių viešoji biblioteka
1 centras (3 skyriai)
Anykščių menų centras
Anykščių r. savivaldybės informacija

Darbuotojų
skaičius 2014
m.
70
39
60
13

Kultūrines veiklas Anykščių r. vykdo įvairios asociacijos, klubai,
bendruomenės ir bendrijos. Aktyviausiai veiklą vykdo šios Anykščių
rajone registruotos nevyriausybinės kultūros organizacijos:
Pasaulio anykštėnų bendrija, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės
kraštotyros draugija, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“, Anykščių
menininkų asociacija, Anykščių tautinių šokių ansamblio „Gojus“ klubas,
VšĮ „Prasmingas garsas“, Anykščių kultūros draugija „Meno atodanga“,
Anykščių literatų klubas „Marčiupys“, asociacija „Anykščių šventės“,
Anykščių naujų vėjų bendruomenė ir kt.
Kultūros projektus kuria ir kaip partnerės prie kultūros veiklų aktyviai
prisideda neformalaus švietimo įstaigos: Anykščių muzikos mokykla bei
Anykščių rajono kūrybos ir dailės mokykla, taip pat 2014 m. įkurta VšĮ
Anykščių menų inkubatorius – menų studija, kitos įstaigos.
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Kultūros premijos
Nuo 2001 m. kasmet įteikiama Anykščių rajono savivaldybės Teresės
Mikeliūnaitės kultūros premija Anykščių krašto asmeniui, bendruomenės
narių grupei, kolektyvui arba savo kilme anykštėnui už reikšmingus
paskutinių metų nuopelnus krašto kultūrai.
2010 m. įsteigta Antano Baranausko literatūrinė premija, kuri
skiriama kasmet už trejų pastarųjų metų profesionalių kūrėjų grožinės
literatūros kūrinius (knygas), skiepijančius meilę Lietuvos gamtai ir
Antano Baranausko gimtinės aplinkai, skleidžiančius žmogaus ir gamtos
dvasinį ryšį, arba už trejų pastarųjų metų profesionalius literatūrologijos
kūrinius, skirtus Antano Baranausko kūrybai.
Tradiciniai renginiai ir iniciatyvos
Susiklosčiusi kultūrinė tradicija ir gamtinė aplinka lemia, kad
Anykščių rajone šalia tradicinių renginių, tokių kaip tradicinės kultūros ir
žirgų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli“ Niūronyse, Anykščių miesto šventė,
derliaus šventė „Obuolinės“, formuojasi kamerinių renginių ciklų bei
festivalių tradicijos netradicinėse erdvėse, kultūros, gamtos, istorijos
paveldo objektų prieigose. Kultūrinio vyksmo gamtoje idėją plėtoja
muzikos festivalis „Rubikiai – dainų krantas“, profesionalaus meno
auditoriją telkia klasikinės muzikos festivalis „Muzikos savaitgaliai
Anykščiuose“, didelio žiūrovų susidomėjimo ir simpatijų sulaukia
nacionalinis

bardų

festivalis

„Purpurinis

vakaras“,

tarptautinis

alternatyvios muzikos festivalis „Velnio akmuo“, pasaulio dokumentinių
filmų festivalis EDOX. Tautiškumo dvasią kasmet žadina prie Puntuko
akmens vykstanti Atminties valanda, skirta paminėti lakūnų Dariaus ir
Girėno skrydį. Istorinę atmintį gaivina Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis
„Trakinių partizanai“ (Trakinių km., Kurklių sen.). Tradicija jau tapo
tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis Anykščių Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčioje.

© Anykščių rajono savivaldybės administracija, 2016

Statistikos
departamento
duomenimis,
vidutiniškai namų
ūkių išlaidos vienam
namų ūkio nariui per
mėnesį kultūros
paslaugoms 2012 m.
siekė 1,41 proc. visų
piniginių vartojimo
išlaidų. Iš jų 0,73
proc. – kabelinės
televizijos ir radijo
mokesčiams, 0,20
proc. – lošimams,
0,14 proc. – kursams,
pamokoms,
susijusioms su sportu
ir laisvalaikiu, 0,10
proc. – laisvalaikiui
ir rekreacijai, 0,06
proc. – teatrui, 0,05
proc. – kinui, 0,04
proc. – koncertams,
0,02 proc. –
muziejams ir
parodoms.

ANYKŠČIAI. ŽMONĖS KURIA
Aktyvus kultūrinis gyvenimas vyksta ir rajono miesteliuose bei
kaimuose. Troškūnuose rengiami įvairūs kultūros projektai, daugiausia
skirti jaunimui, vienas iš jų – tradicinis tarptautinis vaikų ir jaunimo
meno terapijos festivalis – kūrybinė stovykla „Troškimai“. Turistinio
sezono pradžią kūrybingai ir išradingai švenčia Andrioniškis, savaitgaliui
tampantis Andrių sostine.
Leliūnuose (Debeikių sen.) kasmet vyksta respublikinis mažų
miestelių solistų, vokalinių ir romansinių kolektyvų konkursas „Rudens
dainų mozaika“. Kiekvieną rudenį Malaišiuose (Svėdasų sen.), rašytojo J.
Tumo-Vaižganto gimtinėje, vyksta tradicinis respublikinis renginys
„Vaižgantinės“. Vis daugiau dalyvių įtraukia „Nykštietiškas triatlonas“ –
renginys, derinantis krašto kultūros pažinimą ir aktyvią sportinę veiklą.
Etninė kultūra
Prasmingomis veiklomis į bendrą rajono kultūros kontekstą jungiasi
ir etninę savastį propaguojantys renginiai. Pamažu atgimsta Pavasario bei
Rudens

lygiadienių

tradicijos,

velykinės

ir

kalėdinės

mugės

(saldaturgiai), Blukio deginimo tradicija, kitos kalendorinių švenčių
tradicijos. 2015-iesiems – Etnografinių regionų metams – buvo parengta
ir įgyvendinta atskira etninės kultūros renginių programa.

K

ULTŪROS FINANSAVIMAS

Regionų kultūros plėtros programoje teigiama, kad „kultūros įstaigų
ir kultūrinę veiklą vykdančių kitų darinių tinklas tankus, materialinė bazė
palyginti nemoderni, jai išlaikyti skiriama apie 70 proc. visų kultūrai
skiriamų lėšų. Būtina nustatyti kultūros įstaigų tinklo kriterijus siekiant
išvengti dubliavimosi, tiksliau apibrėžti kultūros įstaigų funkcijas,
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efektyviau naudoti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas“.
Šiuo metu valstybės biudžeto lėšos kultūros įstaigų modernizavimui ir
renovavimui

skiriamos

modernizavimo

pagal

2007–2020

m.

3

programas:

programą“,

„Kultūros

„Lietuvos

centrų

bibliotekų

modernizavimo 2003–2013 m. programą“ ir „Muziejų modernizavimo
2007–2015 m. programą“. Jų rezultatai: sutvarkyti 3 kultūros centrai, 28
bibliotekos, tačiau – nė vieno muziejaus.
Anykščių r. kultūros įstaigų, gaunančių biudžetinį finansavimą, finansiniai duomenys:
Gauta lėšų iš viso,
Lt (visas įstaigos
biudžetas)

Steigėjo
asignavimai, Lt /
% nuo viso
įstaigos biudžeto

Gauta lėšų, Lt (spec.
projektų ir kitos lėšos)

A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus

1 447 500

752 300 / 52

695 200

Anykščių menų centras

453 700

277 100 / 61

176 600

Anykščių kultūros centras

1 873 890

1 688 700 / 90

185 190

Anykščių r. savivaldybės L.
ir S. Didžiulių viešoji
biblioteka

1 632 500

1 576 700 / 97

55 800

VšĮ Anykščių menų
inkubatorius – menų studija

1 052 198

250 000 (248 776
dalininko kapitalo
didinimas)

102 014 + 451 067 (iš
LVPA) + 364 (2 proc.
parama)

2014 m.

Anykščių rajono kultūros įstaigų duomenys
2014 m. Anykščių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
priemonei 1.1.4.02 „Kultūros projektų rėmimo programa“ buvo
pateiktos 84 projektų, iš kurių 59 buvo finansuoti, paraiškos. Daliniam jų
finansavimui buvo skirta 90 000 Lt (26 066 EUR). Priemonės 1.1.4.02
„Kultūros projektų rėmimo programa“ įgyvendinimui 2015 m. numatyta
nekintanti lėšų suma – 26 066 EUR.
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2014 m. buvo parengta ir įgyvendinta nauja priemonė 1.1.1.07
„Tradicinių festivalių programa“. Rekomendavus Anykščių kultūros
tarybai, Anykščių rajono savivaldybės tarybos patvirtintame priemonės
apraše tradiciniais festivaliais buvo įvardyti 5 rajone vykstantys renginiai,
4 iš jų – kultūros: meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų stovykla –
festivalis „Troškimai“, festivalis „Rubikiai – dainų krantas“, Nacionalinis
bardų festivalis „Purpurinis vakaras“, tarptautinis alternatyvios muzikos
festivalis „Velnio akmuo“. Daliniam jų finansavimui skirta 50 000 Lt (14
481 EUR) rajono biudžeto lėšų. 2015 m. Anykščių rajono savivaldybės
tarybos sprendimu tradiciniais festivaliais įvardinus dar 3 renginius –
Lietuvos profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalį
„Pakeleivingi“, festivalį „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ ir Pasaulio
dokumentikos festivalį EDOX – priemonėje 1.1.1.07 „Tradicinių
festivalių programa“ 8 festivalių daliniam finansavimui 2015 m. biudžete
numatyta skirti 23 750 EUR.
2015 m. parengta dar viena kultūros veiklų finansavimo priemonė
1.1.2.07 „Leidybinės veiklos programa“. Metų biudžete Anykščių
kraštą reprezentuojančių knygų leidybai numatyta skirti 8 000 EUR.
Lietuvos Respublikos Seimui 2015-uosius paskelbus Etnografinių
regionų metais, rajono biudžete skirtas tikslinis finansavimas etninės
kultūros fiksavimui, kaupimui, saugojimui ir sklaidai – 2 850 EUR.

Anykščių r. kultūros įstaigų gautos papildomos lėšos:

2014 m.

Gauta lėšų
projektų
veikloms iš
viso, Lt

Gauta lėšų
iš LRKM ir
LKT, Lt

Gauta lėšų iš
ARSA, Lt

© Anykščių rajono savivaldybės administracija, 2016

Gauta lėšų
iš privačių
rėmėjų, Lt

Pritraukta
papildomų
lėšų už
paslaugas, Lt
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A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko
memorialinis
muziejus

69 600

60 000

9 600

Nenurodo

625 600

Anykščių menų
centras

85 600

67 000

18 600

Nenurodo

91 000

Anykščių kultūros
centras

135 300

62 000

63 000

10 300

50 000

Anykščių r.
savivaldybės L. ir S.
Didžiulių viešoji
biblioteka

38 300

17 000

18 300

47 800

8 000

VšĮ Anykščių menų
inkubatorius – menų
studija

49 100

Nenurodo

52 914

(3 000 gauta iš
ES)
42 000

7 100
(kūrybinių
industrijų
plėtra)

Anykščių rajono savivaldybės, Anykščių kultūros įstaigų duomenys

A

NYKŠČIŲ R. KULTŪROS ĮSTAIGŲ ŽMOGIŠKIEJI
IŠTEKLIAI
Kultūros srityje dirbančių asmenų su aukščiausiu išsilavinimu

procentas Lietuvoje:

2010 m. 2012 m.
Lietuvoje 65,5

64,4

2013 m.

2014 m.

67,9

74,2
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Anykščių r. biudžetinėse kultūros įstaigose dirbančių specialistų duomenys:

2014 m.

Kultūros ir
meno
darbuotojų
amžiaus
vidurkis

Kultūros ir
Kultūros ir
meno
meno
darbuotojų su
darbuotojų aukštuoju ir
vidutinis
aukštesniuoju
darbo
išsilavinimu
užmokestis, skaičius (%
Lt
nuo visų
darbuotojų)

Priimta į
darbą
jaunimo
iki 29 m.
(2012–
2015)

Kultūros ir
meno
darbuotojų
skaičius
(darbuotojų
iš viso)

Darbuotojų,
dalyvavusių
mokymuose,
skaičius (%
nuo visų
darbuotojų)

A. Baranausko
ir A. VienuolioŽukausko
memorialinis
muziejus

49,27

1 899

27 (96,4 proc.)

-

28 (39)

8 (21 proc.)

Anykščių menų
centras

45,9

1 682

8 (72,7 proc.)

1

11 (13)

6 (46 proc.)

Anykščių
kultūros centras

53

1 615

29 (60,4 proc.)

3

48 (70)

39 (56 proc.)

Anykščių r.
savivaldybės L.
ir S. Didžiulių
viešoji
biblioteka

51

1 234,86

27 (45 proc.)

-

50 (60)

51 (85 proc.)

Lietuvos statistikos departamento duomenys
Duomenys rodo, kad Anykščių kultūros įstaigose dirbančių asmenų
su aukštuoju ir aukštesniuoju išsilavinimu vidurkis yra mažesnis nei
bendras šalies vidurkis. Tas pats pastebėtina ir dėl vidutinio darbo
užmokesčio: asmenų, dirbančių meno, pramogų ir poilsio organizavimo
veiklos įmonėse, Lietuvoje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2014 m. buvo 1 849,2 Lt, Anykščiuose – 1 607,72 Lt.

© Anykščių rajono savivaldybės administracija, 2016

ANYKŠČIAI. ŽMONĖS KURIA

M

MUZIEJŲ VEIKLA

Vykdant valstybės politikos formavimo ir jos įgyvendinimo
organizavimo, koordinavimo bei kontrolės funkcijas muziejų veiklos
valdymo srityje, 2015 m. balandžio 16 d. kultūros ministro įsakymu Nr.
ĮV-247 patvirtintos Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020
metams. Kryptys parengtos vadovaujantis nuostata, kad muziejai yra ne
tik atminties išsaugojimo ir tyrimo, bet ir kultūros edukacijos įstaigos,
kurių misija susijusi su visuomenės tobulėjimo skatinimu. Šiuolaikinis
muziejus Kryptyse apibrėžiamas kaip mūsų visų moderni, kūrybiška,
gyva, atvira, artima, įkvepianti kultūrinio, istorinio, gamtos paveldo
puoselėjimo ir pažinimo erdvė, suteikianti galimybę kurti geresnę ateitį.
Anykščių r. muziejų veikla:

2014 m.

Saugomų
eksponatų
skaičius
muziejuose,
tūkst.

Per metus
eksponuota
meno
vertybių
muziejuose,
tūkst.

Eksponuota
Anykščių r.
sav.
muziejuose
palyginti su
visu
saugomų
eksponatų
skaičiumi,
%
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Edukacinių
užsiėmimų
temų
skaičius
muziejuose

Edukacinių
užsiėmimų
skaičius
muziejuose

Edukacinių
užsiėmimų
dalyvių
skaičius
muziejuose,
tūkst.
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A.
Baranausko ir
A. VienuolioŽukausko
memorialinis
muziejus

32,6

4,6

14,1

26 (iš jų 3
nauji)

720

20,8

Anykščių
menų centras

0,27

0,22

81,5

3 (iš jų 1
naujas)

28

0,66

Lietuvos muziejų statistikos duomenys
Angelų muziejus eksponavo daugiau nei 81 proc. visų turimų
eksponatų. Šis muziejus išsiskiria tuo, kad nemažai eksponatų skolinasi
(2014 m. – 213 eksponatų) – anykštėnams ir miesto svečiams siekiama
parodyti pačias vertingiausias, reikšmingiausias dailės parodas iš
Lietuvos dailės muziejų fondų ir privačių kolekcijų. Anykščių menų
centro veikla neapsiriboja vien tik muziejine ar edukacine veikla – čia
vyksta festivaliai, koncertai, parodos, kūrybinių dirbtuvių pristatymai,
instaliacijos. Yra sukurtas trijų nuolatinių ekspozicijų – Angelų
muziejaus, Alberto Talačkos kolekcijos bei Anykščių Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios bokšto – audiogidas.
Įgyvendinus įvairių muziejininkų projektus buvo atnaujintos 5 A.
Baranausko

ir

A.

Vienuolio-Žukausko

memorialinio

muziejaus

ekspozicijos. Suorganizuotų edukacinių užsiėmimų skaičiumi A.
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus ženkliai
lenkia kitus savivaldybių muziejus. Iš viso savivaldybių muziejuose
surengtas 7 361 edukacinis užsiėmimas. 720, arba 9,8 proc., surengė A.
Baranausko

ir

A.

Vienuolio-Žukausko

memorialinis

muziejus.

Atitinkamai didelis ir užsiėmimuose dalyvavusiųjų skaičius – 20 800.
Muziejų lankytojai
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per pastaruosius 5
metus lankytojų skaičius Lietuvos muziejuose padidėjo 28 proc.
Anykščių rajono muziejuose apsilanko 10 proc. visų savivaldybių
muziejų lankytojų. Iš viso savivaldybių muziejus 2014 m. aplankė 964
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900 lankytojų. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis
muziejus yra vienas lankomiausių savivaldybių muziejų (82 700
lankytojų, t. y. 8,6 proc. visų savivaldybių muziejus aplankiusių
lankytojų). 2014 m. muziejus lankytojų skaičiumi nusileido Kretingos
muziejui (kurį aplankė 120 000 lankytojų). Lankomumu lenkiami tokie
muziejai kaip Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus Nidoje (45
000 lankytojų), Kauno miesto muziejus (36 000 lankytojų), Biržų krašto
muziejus „Sėla“ (45 000 lankytojų), Daugyvenės kultūros istorijos
muziejus-draustinis (50 000 lankytojų). Iš nevalstybinių muziejų
lenkiamas Grūto parkas (63 700 lankytojų), Pinigų muziejus (43 800
lankytojų).
Muziejų lankytojų skaičiaus kaita 2010–2014 m.:
2010 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Lietuvos muziejų
lankytojai, tūkst.

2 727,4

2 716,4

3 266,9

3 757,1

Lietuvos jūrų muziejaus
lankytojai, tūkst.

330,9

183,4

468,4

Trakų istorinio muziejaus
lankytojai, tūkst.

276,0

344,8

353,5

Muziejų lankytojai
savivaldybių muziejuose,
tūkst.

785,7

Anykščių r. sav. muziejų
lankytojai, tūkst.

100,1
(Baranausko)

776,4

965,0

77
78,2
(Baranausko) (Baranausko)
+ 7,7 (Angelų)
+ 7,7
(Angelų)

82,7
(Baranausko)
+ 13,9 (Angelų)

Lietuvos muziejų statistikos duomenys
Anykščių r. muziejų lankytojų skaičiaus kaita 2006–2014 m.:

Anykščių r.
sav. muziejų

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

92

95,2

97,3

88,4

103,8

100,1

84,7

85,9

96,6
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lankytojai,
tūkst.
Lietuvos statistikos departamento duomenys
Anykščių muziejai stipriai prisideda prie turizmo sektoriaus paslaugų.
Nuosekliai vykdoma kurortinės teritorijos plėtra, investicijos į kultūrinio
turizmo objektus ir ekspozicijas lemia Anykščių lankytojų ir įvairiose
apgyvendinimo įstaigose suteiktų nakvynių (lovadienių) skaičiaus augimą.
Remiantis VšĮ Anykščių turizmo informacijos centro duomenimis, bendras
Anykščių lankytojų skaičius 2011 m. buvo 225 744, 2012 m. – 258 827,
2013 m. – 291 178, 2014 m. – 308 319. Suteiktų lovadienių skaičius 2011
m. – 22 043, 2012 m. – 20 869, 2013 m. – 30 105, 2014 m. – 51 095. Tiek
bendras turistų skaičiaus, tiek suteiktų lovadienių skaičiaus augimas
siejamas su 2014 m. vasarį atidarytu pirmuoju Anykščiuose šiuolaikinius
tarptautinius SPA klasifikacijos standartus atitinkančiu ir su Vidurio bei
Rytų Europos SPA centrais galinčiu konkuruoti sveikatingumo ir gydomojo
SPA centru „SPA VILNIUS Anykščiai“. Taip pat siekiant sumažinti
sezoniškumo įtaką turistų srautams, plėtojama ir kita daugiakompleksė
turizmo bei aktyvių pramogų ir paslaugų infrastruktūra – vasaros rogučių
atrakcionas, Kalnų slidinėjimo centras „Kalita“, Sakralinio meno centras ir
Angelų muziejus, bažnyčios apžvalgos aikštelė, Arklio muziejus ir jame
vykdomos edukacinės programos, medinis apžvalgos bokštas prie
Šeimyniškėlių piliakalnio, Siauruko muziejus, jo organizuojami reguliarūs
reisai ir kitos paslaugos, ekskursijos ir degustacija AB „Anykščių vynas“,
VšĮ „Sveikatos oazė“, teikianti baseino, pirčių ir kitas paslaugas, Anykščių
kartodromas, Kukurūzų labirintas, „Dainuvos nuotykių slėnis“. 2015 m.
lankytojų skaičiaus intensyvų augimą paskatino Anykščių regioninio parko
direkcijos atidarytas Medžių lajų takas Anykščių šilelyje, prie Puntuko
akmens.
Padidėjus

atvykstančiųjų

srautams

iškilo

neigiami

faktoriai:

nusidėvėjusi ir dideliems srautams nepritaikyta miesto viešoji infrastruktūra
(gatvės, stovėjimo aikštelės, apšvietimas, miesto skverai ir parkai bei
žaliosios zonos); maitinimo įstaigų stoka neužtikrino turistų bei miesto
gyventojų poreikių.
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K

ULTŪROS CENTRŲ VEIKLA
Utenos regiono kultūros centrų rodikliai:
Kultūros centrai,

Meno mėgėjų

jų filialai ir kiti

kolektyvai, 2014

dariniai, 2014 m.

m.

Gyventojų skaičius /

Dalyviai,

dalyvių procentas nuo

2014 m.

visų gyventojų, 2014
m.

Utenos apskritis

33

280

3 480

Anykščių r. sav.

15

84

1 072

26 898 / 3,99 proc.

Ignalinos r. sav.

2

14

191

17 145 / 1,11 proc.

Molėtų r. sav.

1

34

340

19 590 / 1,74 proc.

Utenos r. sav.

9

47

669

41 018 / 1,63 proc.

Visagino sav.

1

37

480

20 635 / 2,33 proc.

Zarasų r. sav.

5

64

728

17 318 / 4,2 proc.

Lietuvos statistikos departamento ir kultūros centrų statistikos duomenys
Aukščiau pateiktoje regiono kultūros centrų tinklo ir
tiesiogiai įtrauktų dalyvių lentelėje aiškiai išsiskiria Anykščių kultūros
centro skyrių skaičius – jis žymiai didesnis nei Utenos rajono, kur
kultūros centras aptarnauja gerokai didesnį gyventojų skaičių. Vis tik
meno mėgėjų kolektyvų, veikiančių Anykščių kultūros centre, skaičius
yra didžiausias regione, tačiau, pagal jų dalyvių procentą nuo visų rajono
gyventojų, Anykščių kultūros centras kiek atsilieka nuo Zarasų, kur
veikia 5 kultūros centrai. Išvada: kultūros centrų kiekis nėra pagrindinis
kriterijus, darantis įtaką juose veikiančių meno kolektyvų ir įtraukiamų
dalyvių skaičiui.
Anykščių kultūros centro veiklos rodikliai:
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Anykščių miesto KC

KC kaimų
skyriai

Meno mėgėjų

11 klubų

52

362

225 dalyviai

485

195

85

155

21

kolektyvai
Iš jų dalyvauja

9 kolektyvai

Dainų šventėse

190 šokėjų,
dainininkų,
muzikantų

Dalyviai, įtraukti į
kolektyvus
Iš jų vaikai

Anykščių kultūros centro duomenys
Statistikos

departamento

apibendrintoje

kultūros

srities

statistikoje matosi tendencija, kad kultūros centrų ir jų padalinių
Lietuvoje mažėja (nuo 766 (2010 m.) iki 632 (2014 m.)). Per 5 metus
kultūros centrų Lietuvoje sumažėjo 18 proc. Atitinkamai sumažėjo ir
meno mėgėjų kolektyvų bei jų dalyvių skaičius. Tačiau padaugėjo
koncertų ir kitų kultūros renginių (nuo 45 492 (2010 m.) iki 47 882 (2014
m.)). Anykščių rajonas išsiskiria tuo, kad kultūros centrų filialų
nemažėja. 2014 m. AKC Troškūnų skyriuje, Raguvėlėje, įsteigta 0,5
etato kultūros ir meno darbuotojo darbo vieta.
Lietuvos savivaldybėse taip pat pastebima tendencija, kad
didesniam kultūros objektų tinklui būdinga prasta infrastruktūros būklė.
Tai ypač aktualu kalbant apie kultūros centrus ir jų padalinius (Kultūros
ir kūrybinių paslaugų savivaldybių kultūros įstaigose tyrimas, 2012). Tai
pasakytina ir apie Anykščių r. kultūros centro skyrius. 2014 m. į naujai
renovuotas kultūros centro filialų patalpas įsikėlė Skiemonių, Kurklių ir
Andrioniškio darbuotojai. Daugelio nūdienos vietos bendruomenės
kultūrinių, socialinių ir estetinių poreikių neatitinka Kavarsko skyriaus
pastatas. Anykščių kultūros centro ataskaitoje nurodoma, kad kaimo
© Anykščių rajono savivaldybės administracija, 2016

ANYKŠČIAI. ŽMONĖS KURIA
skyriuose nėra interneto, kompiuteris yra tik Troškūnų skyriuje. 2014 m.
nebuvo įsigyta jokių naujų instrumentų, nors toks poreikis buvo
(reikalingi 33); įsigyti 2 tautiniai kostiumai (poreikis – 47).
Šiuo

metu

valstybės

biudžeto

lėšos

kultūros

centrų

modernizavimui skiriamos pagal Kultūros centrų modernizavimo 2007–
2020 m. programą, į kurią įtraukti 63 aukščiausios ir pirmos kategorijos
kultūros centrai. Į šią programą įtrauktas ir Anykščių kultūros centras. Iki
2013 m. pabaigos šios programos lėšomis buvo renovuoti tik 6 kultūros
centrai, šiuo metu renovuojami 32. Savivaldybių lėšomis renovuoti 35
kultūros centrai, šiuo metu renovuojami 52. Kitomis įvairių ES programų
lėšomis renovuoti 66 kaimuose esantys kultūros centrų teritoriniai
padaliniai.
Šiuo metu Lietuvos kultūros centruose dirbančių kultūros ir
meno darbuotojų amžiaus vidurkis – 53,5 metai, Anykščių kultūros
centre – 53 metai. Šis rodiklis atitinka Lietuvos kultūros ir meno
darbuotojų amžiaus vidurkį lyginant su kitais kultūros centrais, tačiau
Anykščių kultūros įstaigų kontekste šis rodiklis yra didžiausias. Lietuvoje
tik 23 savivaldybėse vykdoma kultūros centruose dirbančių kultūros ir
meno darbuotojų atestacija. Anykščių rajone ši atestacija nėra vykdoma.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, atsižvelgdama į
šiandienos kultūros centrų iššūkius, yra parengusi kultūros centrų tinklo
ir veiklos pokyčių rekomendacijas.

B

IBLIOTEKŲ VEIKLA

Pastarąjį dešimtmetį įgyvendintų tokių plačios apimties projektų kaip
LIBIS, „Bibliotekos pažangai“, „E. klasika“, „E. paveldas“ rezultatai itin
prisidėjo prie bibliotekų vaidmens visuomenėje pokyčių, padėjo
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suformuoti naują požiūrį į jas, iškėlė naujus reikalavimus, susijusius su
informacinės ir žinių visuomenės poreikiais.
Statistikos

departamento

duomenimis,

2014

m.

Lietuvos

viešosiose bibliotekose apsilankė 662 000 registruotų skaitytojų, t. y. kas
penktas šalies gyventojas. Anykščių r. sav. viešojoje bibliotekoje 2014
m. lankėsi 9 200 gyventojų (t. y. kas trečias rajono gyventojas), jų
apsilankymų skaičius siekė 170 832. Vienas skaitytojas Lietuvos
bibliotekose per 2014 m. vidutiniškai lankėsi 17 kartų, Anykščių

r.

bibliotekose – 18,6 karto. Šiuo metu Lietuvoje viena biblioteka
vidutiniškai aptarnauja 500 skaitytojų, Anykščiuose – 383 skaitytojus.
Skaitytojų skaičius per 5 metus Lietuvos bibliotekose sumažėjo 20 proc.
Statistikos departamento apibendrintoje kultūros srities statistikoje
pažymima, kad 97,3 proc. savivaldybių viešųjų bibliotekų buvo
aprūpintos kompiuteriais, 99,1 proc. šių bibliotekų turėjo interneto
prieigą. Iš 318 įrengtų darbo vietų vartotojams Anykščių r. bibliotekose
97 yra kompiuterizuotos ir turi interneto prieigą. Vienai viešos prieigos
kompiuterizuotai darbo vietai Lietuvos savivaldybių bibliotekose tenka
518 gyventojų. Anykščių r. sav. – 276,3 gyventojo. Šis rodiklis
akivaizdžiai geresnis

už

Lietuvos vidurkį. Anykščių bibliotekų

darbuotojams įkurtos 54 kompiuterizuotos darbo vietos (dirba 60
darbuotojų, iš jų 47 – bibliotekininkai). Elektroninių dokumentų fondą
Lietuvos savivaldybių bibliotekose 2014 m. sudarė 1 proc. viso
dokumentų fondo. Savivaldybių bibliotekose 20 proc. apsilankymų vyko
internetu (virtualūs lankytojai). Virtualių apsilankymų skaičius
Anykščių r. bibliotekoje sudarė 38 proc. visų apsilankymų skaičiaus.
Patalpų būklė patenkinama Šerių, Kurklių, Staškūniškio filialuose,
nejaukios Vaitkūnų bibliotekos patalpos, remontuotinos – Troškūnų,
Leliūnų, Surdegio filialų patalpos. 13 filialų patalpų apšildomos
krosnimis, 2 – elektra, 8 yra centrinis šildymas.
Anykščių r. bibliotekose yra 27 fotokopijavimo aparatai, tiesiogiai
prieinami

vartotojams.

Bibliotekos

ataskaitoje
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dokumentų kopijavimas buvo paklausiausia mokama bibliotekos
paslauga 2014 m.
Bendras Anykščių r. bibliotekų lankomumo rodiklis – 29,1.
Vaikų lankomumo rodiklis Anykščių r. bibliotekose yra 32,9,
pastaruosius dvejus metus jis augo: 2012 m. buvo 26,8, 2013 m. –
29,9. Skaitytojai vaikai rajone sudaro 24,5 proc. visų skaitytojų (2 255).
Pagal vartotojų sudėtį, vaikai iki 14 m. užima didžiausią bibliotekos
vartotojų dalį (2 255), didelė dalis vartotojų yra pensininkai (1 729),
moksleiviai ir studentai (1 544), tarnautojai (1 021), bedarbiai (936).
Anykščių mieste 2014 m. pabaigoje buvo 1 895 vaikai iki 15 metų,
rajone – 2 170 vaikų.
Utenos regiono bibliotekų skaičius, bibliotekų fondo rodikliai:
Lietuvos statistikos departamento duomenys
2014 m. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdė tyrimą
„Savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemos (toliau – SVB) veiklos
vertinimas ir reitingavimas vadovaujantis BIX (Bibliotekų indekso)
metodika“.
„2 grupėje (pati didžiausia – 23 SVB) maksimalų žvaigždžių skaičių
surinko Ignalinos ir Pasvalio SVB. Ignalinos SVB visose dimensijose
pateko į aukščiausią grupę ir buvo įvertinta maksimaliai – 4 žvaigždėmis,
(...). 3 žvaigždes gavo Alytaus r., Anykščių, Joniškio, Jurbarko, Molėtų,

Utenos apskritis
Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.

Bibliotekos, 2014 Dokumentų
m.
fondas tūkst. egz.,
2014 m.
114
1157
24
214
21
178
25
162

Dokumentų fondo egz.
skaičius, tenkantis 100
gyventojų, 2014 m.
825
810
1060
845

Utenos r. sav.
Visagino sav.
Zarasų r. sav.

23
2
19

713
592
1136

289
120
194
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Zarasų SVB trijose dimensijose ir pateko į auksinę grupę, o Alytaus r.,
Anykščių, Jurbarko, Molėtų SVB aukščiausioje grupėje atsidūrė po du
kartus“, – 2015 m. žurnalo „Tarp knygų“ 9 numeryje rašo LNB BC
Bibliotekų skyriaus vyriaus. metodininkė Dalia Jaskonienė.
Galutinis savivaldybių viešųjų bibliotekų vertinimas pagal BIX metodiką, 2014 m.:
I dimensija – ištekliai (paslaugos)
Vertinami rodikliai:
Dokumentų skaičius (fiz. vnt.), tenkantis 1
gyventojui;
Naudingas patalpų plotas (m2) 1000-iui
gyventojų;
Profesionalių bibliotekininkų skaičius 1000-iui
gyventojų;
Viešosios prieigos kompiuterizuotų darbo vietų
vartotojams skaičius 10 000-ių gyventojų;
Interneto seansų skaičius 1 gyventojui;
Renginių skaičius 1000-iui gyventojų.
II dimensija – naudojimasis biblioteka
Vertinami rodikliai:
Apsilankymų (fizinių) skaičius vienam
gyventojui;
Virtualių apsilankymų skaičius 1 gyventojui;
Dokumentų išduotis 1 gyventojui;
Fondo apyvarta;
Bendras bibliotekos darbo valandų (kai
biblioteka atvira vartotojams) skaičius per
metus 1000-iui gyventojų.
III dimensija – veiksmingumas
Vertinami rodikliai:
Fondų komplektavimui skirtos lėšos 1
išduočiai;
Darbuotojų darbo valandų ir valandų, per
kurias biblioteka atvira lankytojams, santykis;
Apsilankymų skaičius per 1 bibliotekos darbo
(atvirą lankytojams) valandą;
Paprastosios išlaidos 1 apsilankymui.
IV dimensija – plėtra
Vertinami rodikliai:
Fondo atnaujinimo procentas;
Mokymams skirtų valandų skaičius 1
darbuotojui;
Nepaprastosios išlaidos 1 gyventojui.

Anykščių SVB – vidurinėje grupėje

Anykščių SVB – aukščiausioje grupėje

Anykščių SVB – vidurinėje grupėje

Anykščių SVB – aukščiausioje grupėje
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M

ENŲ CENTRO VEIKLA

Anykščių menų centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcė
meno

populiarinimo

ir

kaupimo

institucija,

programuojanti

ir

koordinuojanti profesionalaus, sakralinio meno ir Pasaulio anykštėnų
kūrybos sklaidą Anykščiuose ir rajone. Sakralinio meno centras, Angelų
muziejus ir Koplyčia – Pasaulio anykštėnų kūrybos centras ir Anykščių
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelės
ekspozicija yra profesionalaus ir sakralinio meno populiarinimo objektai.
Sakralinio meno centras ir Angelų muziejus turi ir meno kolekcijas (A.
Talačkos kolekcija yra vertingiausia meno kolekcija Anykščiuose ir
viena vertingiausių Aukštaitijoje bei svarbi nacionaliniu mastu; B.
Kleizaitės-Vasaris sukauptų angelų kolekcija; taip pat nuolat auganti
profesionalių menininkų sukurtų angelų kolekcija), kurios daro įtaką
sakralinio ir profesionalaus meno – dailės, muzikos ir literatūros –
sklaidos plėtotei. Koplyčia – Pasaulio anykštėnų kūrybos centras, bei
greta veikianti Pasaulio anykštėnų bendrija telkia visuose pasaulio
kraštuose, Lietuvoje ir gimtinėje gyvenančius anykštėnus bendrai veiklai.
Bendrijos veikla – puiki paskata Anykščių kultūros vyksmui, istorijos
identifikavimui, populiarinimui ir saugojimui, Didžiųjų anykštėnų
atminimo išsaugojimui ir viskam, kas atskleidžia Anykščių krašto
unikalumą ir ugdo jo žmones.
Menų centro veikla apima ne tik saugomų kolekcijų pristatymą
miesto svečiams, bet ir profesionalaus meno sklaidą rajone. Menų centras
kasmet surengia daugiau nei 60 profesionalaus meno sklaidos renginių, iš
Lietuvos didžiųjų meno muziejų ir profesionalių menininkų atveža apie
22 parodas. Nuolat auga apsilankančiųjų ekspozicijose ir renginiuose
skaičius. Sakralinio meno centre, Angelų muziejuje bei Koplyčioje
nuolat

vyksta

klasikinės

muzikos

koncertai,
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susitikimai, organizuojami edukaciniai užsiėmimai, į kuriuos važiuoja
moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio.

A

NYKŠČIŲ KULTŪROS SSGG
STIPRYBĖS
Patrauklus gamtovaizdis, didelė lankytinų objektų pasiūla, kultūrinio turizmo
objektų ir paslaugų įvairovė;
Platus, geografiškai išplėtotas kultūros įstaigų tinklas;
Įdomiai, profesionaliai vedamos edukacinės programos, galimybė gauti
paslaugą mažai grupei;
Atvykstantys jauni specialistai kuria naujas pramogas;
Sąlygos alternatyviems renginiams.
SILPNYBĖS
Nėra kultūros paslaugų strategijos ir koordinavimo, dubliuojasi įstaigų
funkcijos;
Nevykdomi tarptautiniai projektai;
Aukštas kultūros darbuotojų amžiaus vidurkis, kultūros darbuotojai nemoka
užsienio kalbų;
Stinga viešų vietų, paslaugų, pritaikytų turiningam, atraktyviam laisvalaikiui
šeimoms su vaikais;
Menkas jaunimo dalyvavimas kultūroje;
Trūksta kultūros informacijos sklaidos, tinkamo kultūros įvykių viešinimo,
reklamos.
GRĖSMĖS
Prarastas kultūrinis savitumas, eksploatacijos sunaikinta autentika, lėkštos
pramogos;
Laikmečio poreikių neatitinkanti kultūros paslaugų ir produktų pasiūla;
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Nedaugės kvalifikuotų, iniciatyvių, motyvuotų kultūros darbuotojų;
Pamiršti vietos gyventojų kultūriniai poreikiai – per daug orientuojamasi į
lankytojų poreikių tenkinimą;
Kultūros darbuotojų amžiaus vidurkis didės;
Didės nesveika konkurencija tarp kultūros įstaigų, nebus bendradarbiavimo.
GALIMYBĖS
Anykščių rajono esamų ir potencialių vartotojų kultūros poreikių tyrimas;
Permainos veikiančioje kultūros infrastruktūroje, naujų kultūros erdvių
formavimas viešosiose miesto ir rajono prieigose;
Papildomų paslaugų ir veiklų kūrimas panaudojant vietos ir pasaulio
anykštėnų žmogiškąjį potencialą;
Augantis naujai apsigyvenusių šeimų ir individualių kultūrinių iniciatyvų
skaičius, jų kūrybiškumo ir verslumo skatinimas;
Tikslingai pritraukiami nauji kvalifikuoti kultūros specialistai kurs papildomas
vertes;
Kultūros įstaigų bendradarbiavimas ir partnerystės, kuriant į vartotojų
poreikius orientuotą kultūros paslaugų turinio kokybę;
Įvairių socialinių sluoksnių dalyvavimas kultūroje.
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A

NYKŠČIŲ KULTŪROS VIZIJA

Mes regime ANYKŠČIUS kaip sumanios kultūrinės
įvairovės kraštą, kur:
Žmonės griovėjai kūrėjai randa terpę saviraiškai;
Žmonės dergia puoselėja ir atskleidžia kraštovaizdžio grožį ir
kuria unikalią atmosferą;
Žmonės graužia gerbia vieni kitus, noriai bendradarbiauja ir
skleidžia geranorišką žinią apie savo kraštą.
Sumani kultūrinė įvairovė – tai siekiama Anykščių kultūros
plėtojimo nuostata, kad:
Kultūra yra kuriama bendromis piliečių, bendruomenių,
organizacijų, valdžios pastangomis;
Kultūra yra kuriama skatinant kūrėjų ir jų organizacijų idėjas,
iniciatyvas, projektus, priimant įvairias kultūros ir meno
formas bei sudarant sąlygas jas įgyvendinti;
Kultūra yra kuriama protingai diegiant technologijų, kultūros
produktų ir paslaugų bei procesų inovacijas, didinant kultūros
prieinamumą ir patrauklumą įvairioms vartotojų grupėms;
Kultūra yra kuriama ugdant įvairių kultūros dalyvių pažinimo
(kultūros konteksto suvokimo) ir kūrybines kompetencijas.
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A

NYKŠČIŲ
KULTŪROS
PRIORITETAI

Atsižvelgiant į Anykščių kultūros strategijos kūrimo darbinėse
sesijose surinktus duomenis, Anykščių rajono savivaldybės strateginius
dokumentus, galimybių studijų (susijusių su kultūra) išvadas, esamą
kultūros

situaciją

rajone

atskleidžiančius

statistinius

duomenis,

Anykščių kultūros strategijoje išskiriami šie PRIORITETAI:

1.
2.
3.

4.

INVESTUOJAME Į kultūros ir meno
ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS;
SUMANIAI PLĖTOJAME kultūros
institucijų TINKLĄ,
INFRASTRUKTŪRĄ ir APLINKĄ;
TURTINAME KULTŪROS
PRODUKTŲ ir PASLAUGŲ PASIŪLĄ
per jų turinio ir formos įvairovę, kokybę,
mastą, pasiekiamumą ir aktualumą
vartotojui;
EFEKTYVIAI ĮGYVENDINAME
vidinę ir išorinę kultūros
KOMUNIKACIJĄ.
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Rengiant Anykščių
kultūros strategiją buvo
surengtos 2 atviros
darbinės sesijos. Jos
buvo orientuotos į
platesnį kultūros ir
meno srities atstovų
ratą, įtraukiant
biudžetinių
savivaldybės įstaigų,
viešųjų įstaigų,
nevyriausybinių
organizacijų atstovus ir
pavienius visuomenės
veikėjus, tiesiogiai ar
netiesiogiai darančius
poveikį kultūros sričiai.
Vyko darbiniai
susitikimai su
skirtingais ekspertais ir
jų grupėmis. Strategijos
rengimo veiklose
tiesiogiai dalyvavo virš

50 kompetetingų
specialistų iš skirtingų
sričių.
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ŽMOGIŠKIEJI
IŠTEKLIAI
–
aktualiausias
Anykščių
kultūros plėtros klausimas,
nes žmogus yra pagrindinis
veiksnys, kuriantis kultūrą
bei dalyvaujantis joje. Meno
istorikas
prof.
Ernstas
Hansas Gombrichas savo
knygoje „Meno istorija“
teigia, kad „tokio dalyko kaip
Menas iš tikrųjų nėra. Yra tik
menininkai“. Taigi kuriantis
žmogus yra pagrindinė šios
kultūros strategijos ašis.
ANYKŠČIAI.
KURIA.
Anykščiai – asmenybių, intelektualinės kultūros kraštas.
Anykščių kultūros genezė dažnai vertinama per iškilių krašto asmenybių
intelektinės kultūros, kūrybinių galių, veiklos prizmę. Vertiname A.
Baranausko, J. Biliūno, J. Tumo-Vaižganto, A. Vienuolio-Žukausko, K.
Sirvydo, Br. Buivydaitės, L. Didžiulienės-Žmonos, K. Inčiūros, St. Ylos,
mons. A. Talačkos ir kitų asmenybių kultūrinį palikimą. Šia strategija
deklaruojame atvirumą šiandienos ir ateities kūrėjams bei paramą vietos
kūrybiniam potencialui. Anykščiuose plėtotina priešybių vienybė, siekis
sąmoningai palaikyti toleranciją kultūros įvairovei, galimybės kūrybinei
saviraiškai. Puikiai savo kraštą reprezentuojantys anykštėnai gali
pritraukti naujų protų ir talentų gyvenimui ir kūrybai Anykščiuose.
Maža bendruomenė – didelė kultūra. Kūryba augina kraštą –
ugdomos kūrybinės bendruomenės, skatinamas supratimas, tolerancija
meno įvairovei, žingeidumas, noras save realizuoti, veikti sąmoningai ir
motyvuotai, džiaugtis bendryste. Anykščių kultūrinė bendruomenė,
sąveikaudama su kitais sektoriais ir veikdama išvien su bendruomenėmis,
kurs visiems prieinamą, įkvepiančią kultūrą sumanioje Anykščių krašto
aplinkoje.
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Anykščių kultūros tarybos nariai, kultūros, turizmo darbuotojai,
visuomenės veikėjai, nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų
atstovai identifikavo įvairaus pobūdžio grėsmes ir silpnybes, susijusias su
kultūros ir meno specialistų stygiumi, kompetencijomis, motyvacija,
amžiumi, jų bendravimu, bendradarbiavimu ir pan. Kultūros strategijos
kūrimo darbinių sesijų dalyviai, paprašyti nurodyti vieną, jiems
asmeniškai didžiausią, Anykščių kultūros sektoriaus problemą, išskyrė:
nesusikalbėjimą, susiskaldymą, nebendravimą ir nebendradarbiavimą
(nurodė 30 proc. dalyvių) bei nesveiką konkurenciją tarp kultūros įstaigų
(nurodė 22 proc. dalyvių). Šių problemų pasekmė – trečioji problema –
renginių dubliavimasis (laiko ir turinio prasme) ir gausa (šią problemą
nurodė 22 proc. dalyvių). Problemomis buvo įvardinta ir jaunų,
kūrybingų asmenybių stoka, menkas esamų kultūros specialistų
kompetencijų augimas, demografinė grėsmė – bendruomenės senėjimas,
geografinė grėsmė – europietiškumo stoka. Pažymėtina, kad Anykščių
kultūros

įstaigos

neinicijuoja

ir

nevykdo

tarptautinių

projektų,

neorganizuoja renginių, nukreiptų į tarptautinę auditoriją. Čia iškyla
kultūros žmogiškųjų išteklių silpnybė – negebėjimas kalbėti užsienio
kalbomis (ypač anglų k.).
Sprendžiant

šiuos

iššūkius

formuojamos

4

investicijų

į

žmogiškuosius išteklius tikslinės grupės:
-

vietos kultūros ir meno specialistai (jų lyderystė, žinių ir kompetencijų
didinimas bei motyvavimas veikti, realizuotis);

-

papildomi specialistai (jų pritraukimas, integravimas);

-

vaikai ir jaunimas (kūrybingumo ugdymas, skatinimas dalyvauti,
savanorystė);

-

vietos gyventojai (kūrybinių bendruomenių ugdymas).
Kultūros, kūrybinio ir meno sektorių specialistų kaita, įvairios
sąveikos

ir

bendradarbiavimo

būdai

užtikrintų

krašto

kultūros

gyvybingumą, dinamiką (kūrėjų rezidavimo, integracijos bendruomenėje,
kūrybiškų bendruomenių ugdymo ir kt. programos).
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Siekiama
žingeidumą,

formuoti

saugią,

pripažinti

„kitokį“,

bendruomenišką
per

kultūrą

aplinką,
ir

meną

skatinti
ugdyti

bendruomenės emocinį raštingumą.
Anykščių kultūros strategijos rengimo sesijų dalyviai buvo paprašyti
apibūdinti Anykščius kaip asmenybę. Šios užduoties rezultatai ne tik
apibrėžė minėtą Anykščių asmenybę, bet ir atskleidė Anykščių kultūros
bei meno žmonių mąstymo ypatybes, požiūrį į darbą, vidinę savijautą,
emocinę būklę, dalyvavimą socialinėje aplinkoje, santykį su visuomene.
Ši užduotis leido identifikuoti teigiamą dalyvių emocinę būklę, tačiau
išryškino itin daug neigiamų nuostatų dėl savęs ir kitų žmonių, darbo
(neigiami asmenybę apibūdinantys žodžiai sudarė 43 proc. visų
apibūdinimų). Ypač daug neigiamų įvertinimų skirta požiūriui,
nuostatoms ir mąstymui – 63 proc. Tikėtina, kad neigiamai
apibūdinamos tiek asmeninės būsenos (pvz.: „abejingas“, „liūdnas“,
„išduotas“, „formalus“, „vienas“), tiek kitų žmonių požiūris ir nuostatos
(pvz.: „nepakantus“, „piktas“, „pavydus“, „susireikšminęs“). Panašiai
vertinamas ir santykis su darbu – 64 proc. apibūdinimų rodo darbuotojų
abejingumą

darbui,

formalumą,

motyvacijos

stoką.

Neigiamai

vertinamos ir savirealizacijos galimybės socialinėje bei kultūrinėje
aplinkoje (58 proc. neigiamų atsakymų). Jaučiamas nuovargis,
stagnacija, baimė veikti, realizuotis.
Atsižvelgiant į šiuos duomenis, akivaizdu, kad kultūros sektoriaus
darbuotojams būtina didinti motyvaciją aktyviai veikti tiek savo, kaip
kultūros specialisto, pareigose, tiek individualiai, realizuojant save
socialinėje aplinkoje ir taip kuriant sektinus savirealizacijos pavyzdžius
vietos gyventojams. asmeninės savirealizacijos skatinimas ir profesinės
motyvacijos didinimas ugdytų pasitenkinimą savo veikla, pasididžiavimą
savo krašto žmonių kuriama kultūra. Taip formuotųsi teigiamos
nuostatos ir požiūris, asmeninės atsakomybės ir galios, vedančios į
kultūros sektoriaus sėkmę ir klestėjimą. Būtini asmeniniai ir profesiniai
tikslai bei užduotys, įžiebiantys ugnelę, šviesą kultūros darbuotojo akyse.
Tiek savivaldybė, tiek kultūros įstaigų administracija turi sutelkti jėgas ir
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„Emocinis
raštingumas – tai
gebėjimas atpažinti
savo jausmus, juos
įvardyti, suvokti jų
reikšmę ir valdyti jų
išraišką. Emociškai
išprusęs žmogus
sėkmingiau prisitaiko
bet kokioje aplinkoje
ir turi daugiau
galimybių būti
laimingas.“
(Psichologė,
psichoterapeutė Rūta
Bačiulytė)
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visas įmanomas galimybes kultūros žmonių potencialui ugdyti ir
atsiverti.
Galimi sprendimo keliai:
-

Nuolatinis kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas,
žinių ir įgūdžių atnaujinimas: tiksliniai mokymai, stažuotės,
mainų programos, savanorystė, dalyvavimas konferencijose
siekiant suvokti kultūros sektoriaus aktualijas, naujų idėjų ir
partnerysčių (ypač tarptautinių) paieška (pvz., užsienio kalbų
mokymasis ugdytų pasitikėjimą savimi, atvirumą bei drąsą
veikti plačiau);

-

kultūros

darbuotojų

kultūrinių

jaunųjų kultūros lyderių

pokyčių

lyderystės,

ugdymas nukreiptų kultūros

darbuotojus sąmoningai, prasmingai ir įkvepiančiai veiklai,
kurioje kultūros specialistai, teikdami profesinę naudą
bendruomenei, džiaugtųsi ir prasminga savirealizacija;
-

sistemingas

kultūros

darbuotojų

atnaujinimas

pritraukiant

papildomus

„jauninimas“,
specialistus

su

naujomis kompetencijomis. Tai leistų nuolat „pasikrauti“, rasti
naujų idėjų ir inspiracijų tolimesnei prasmingai veiklai.
Reikalingi aktyvūs kultūros strategai, vizionieriai, gebantys
apjungti skirtingas kultūros institucijas bendradarbiavimui ir
partnerystei; reikalingi kultūros vadybininkai, prodiuseriai,
generuojantys idėjas, kokius kultūros produktus ir paslaugas
parduoti ir kam; reikalingi kultūros animatoriai (gyvintojai),
kurie orientuotųsi į darbą bendruomenėse; reikalingi saviugdos
specialistai – lavinti vietinės kultūros bendruomenės emocinį
intelektą ir stiprinti emocinį komfortą, teikti paslaugas
turistams (pvz., biblioterapija); reikalingi IT specialistai,
naujausių technologijų pritaikymui sumaniai plėtojantys
kultūros paslaugas ir produktus; reikalingi daugiakalbiai
sezoniniai gidai tinkamai reprezentuoti kultūrą; reikalingas
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Kultūros pokyčių
lyderiai (angl.
cultural
entrepreneurs) – tai
teigiamų kultūrinių
pokyčių agentai ir
išradingi vizionieriai,
kurie organizuoja,
panaudoja kultūrinį,
finansinį, socialinį ir
žmogiškąjį kapitalą,
siekdami generuoti
pajamas iš kultūrinės
veiklos. Jų veikla
pasižymi sprendimų
novatoriškumu bei
kuria kultūrinę vertę
ir gerovę tiek kultūros
paslaugų teikėjams,
tiek kultūros paslaugų
ir produktų
vartotojams
(http://culent.com/def
initions/).
Kultūros pokyčių
lyderių veikla
orientuota į socialinių
vaidmenų
permąstymą bei naujų
elgsenos modelių
inicijavimą. Kultūros
pokyčių lyderiai
dažnai dirba su
populiariąja kultūra,
kad pasiektų kuo
platesnę auditoriją;
naudoja socialinius
tinklus ir asmeninius
ryšius tam, kad galėtų
daryti įtaką
požiūriams, elgsenai
ir įsitikinimams.
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geranoriškas „štabas“ – stebėtojai, patarėjai, atliekantys
tyrimus, situacijos vertinimą;
-

asmeninės

savirealizacijos

skatinimas

ir

profesinės

motyvacijos veikti didinimas, suteikiant sąlygas gauti
tinkamą įvertinimą ir atlygį, didintų savivertę ir būtų paskata
naujiems kūrybiniams ieškojimams rastis;
-

naujų,

kuriančių

kultūrą

segmentų

formavimas,

sociokultūrinių ryšių stiprinimas – suteikti kryptingas
sąlygas ir galimybes bendruomenei veikti, spręsti jai aktualius
klausimus per kultūrą ir meną, įtraukti bendruomenių narius į
veiklas, suteikti paramą kūrybinių bendruomenių kūrimuisi.
-

kūrybingų vaikų ir jaunimo ugdymo sistemos sukūrimas
per savanorystės sklaidą, neformaliojo ugdymo programas,
edukacines ir švietėjiškas veiklas, iniciatyvų palaikymą.
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Kūrybinių,
kultūrinių
rezidencijų tikslas –
sukurti sąlygas
tarpkultūriniam ir
tarpsektoriniam
bendradarbiavimui,
sudarant galimybę (t.
y. suteikiant
gyvenamąjį ir
kūrybinį plotą)
užsienio kultūros ir
meno kūrėjams tam
tikrą laiką užsiimti
kūryba, susipažinti su
vietos kultūros ir
meno gyvenimu,
bendradarbiauti su
kitais kultūros ir
meno kūrėjais bei
vietos bendruomene.

ANYKŠČIAI. ŽMONĖS KURIA
Formuojama kultūros sektoriaus ir socialinės aplinkos žmogiškųjų išteklių sąveikos
schema:

MOTYVACIJA VEIKTI,
JUDUMAS

STRATEGAVIMAS,
VADYBA, SAVIUGDA
1 prioriteto tikslai, uždaviniai, siektini rodikliai:
PRIORITETAS:
1.

INVESTUOTI Į KULTŪROS IR MENO ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

1.1.
TIKSLAS

PAPILDOMŲ SPECIALISTŲ TRAUKOS MECHANIZMAS IR SUTEIKTOS SĄLYGOS
DARBUI ANYKŠČIUOSE
UŽDAVINIAI:

1.1.1.

Sukurti ir įgyvendinti specialistų, reikalingų kultūros sektoriui, telkimo programą
(kviečiant dirbti prodiuserius, kultūros vadybininkus, kultūros animatorius,
vizionierius, technologijų specialistus ir kt. – pagal poreikį)
Suteikti gyvenamąjį plotą kvalifikuotiems specialistams

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

Bendradarbiauti su aukštojo mokslo įstaigomis ir kitomis institucijomis
organizuojant jaunųjų kultūros ir meno kūrėjų, specialistų kaitą (praktikos,
plenerai, bendri projektai, apmokamos praktikos atlikimas Anykščiuose)
Įkurti ir plėtoti kultūros ir meno rezidencijų bazę

Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
1.1.1.
Sukurta papildomų kultūros ir

Vertinimo kriterijų reikšmės,
periodiškumas
1 programa,
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1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.1.

1.1.4.2.

meno specialistų pritraukimo
programa, numatytas
finansavimas specialistams,
vnt.
Suteiktas gyvenamasis plotas
specialistams, vnt.
Suorganizuota kultūros ir
meno specialistų kaitos
priemonė (kūrybinė praktika,
pleneras ar kt.), vnt.
Įrengti kultūros ir meno
rezidencijų infrastruktūros
objektai, vnt.
Įgyvendintų kultūros ir meno
rezidencijų projektų skaičius,
vnt.

bent 2 nauji specialistai kasmet

1-2 kasmet, siektinas rodiklis 2025 m. – 10
Bent 1 kasmet

Siektinas rodiklis 2025 m. – 2 objektai,
talpinantys iki 50 rezidentų
Bent 1 kasmet

1.2.
TIKSLAS

NUOLATINIS kultūros sektoriaus specialistų KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS,
ŽINIŲ ir ĮGŪDŽIŲ ATNAUJINIMAS
UŽDAVINIAI:

1.2.1.

Organizuoti teminius kasmetinius mokymus kultūros darbuotojams profesinių
žinių ir įgūdžių, kūrybinių kompetencijų atnaujinimui

1.2.2.

Įpareigoti kultūros įstaigas ir kultūros kūrėjus tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir
užsienyje, įpareigoti rengti kvalifikacijos tobulinimo projektus

1.2.3.

Sukurti ir pritaikyti kultūros darbuotojų mainų modulius, dalyvauti mainų
programose (su vietos, regiono, užsienio kultūros institucijomis)

1.2.4.

Įdiegti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo rodiklį kultūros įstaigų veiklos
vertinimo sistemoje

Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
1.2.1.
Teminiai mokymai Anykščiuose
kultūros darbuotojams, vnt.
1.2.2.
Kultūros ir meno specialistų
kvalifikacijos kėlimas,
procentas nuo visų specialistų
1.2.3.1. Sukurti mainų moduliai tarp
kultūros institucijų, vnt.
1.2.3.2. Kultūros ir meno darbuotojų,
dalyvaujančių mainų
programose, procentas nuo
visų specialistų
1.2.4.
Kultūros darbuotojų

Vertinimo kriterijų reikšmės
48 ak. val. mokymo programa (-os) kasmet
Kvalifikacijos tobulinimo rodiklis 2025 m. –
95 proc. Lietuvoje, 10 proc. – užsienyje
Siektinas rodiklis 2025 m. – 2
Siektinas rodiklis 2025 m. – 10

1
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kvalifikacijos kėlimo rodiklis,
įtvirtintas biudžetinių kultūros
įstaigų vertinimo sistemoje,
vnt.

1.3.
TIKSLAS

Kultūros ir meno specialistų ASMENINĖS SAVIREALIZACIJOS, jų PROFESINĖS
MOTYVACIJOS VEIKTI AUGIMAS, jaunųjų kultūros LYDERIŲ UGDYMAS
UŽDAVINIAI:

1.3.1.

Sukurti teisinę bazę ir finansavimo modelį kultūros ir meno darbuotojų bei
nepriklausomų kūrėjų profesinei motyvacijai didinti (stipendijos, stažuotės,
kultūros premijos, teminės nominacijos, gerosios patirties sklaida, tarptautiniai
projektai)
Sukurti motyvuojančią, į veikos rezultatus, pasiekimus orientuotą sistemą, grįstą
papildomu finansavimu, kuri taip pat skatins kultūros įstaigų veiklos kokybę,
vertindama pasiektus rodiklius („vaikščiojantis fondas“)
Įsteigti veiklos stipendijas kūrybinio sektoriaus jauniesiems lyderiams

1.3.2.

1.3.3

Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
1.3.1.
Sukurta teisinė ir materialinė
bazė kultūros, meno
darbuotojų bei nepriklausomų
kūrėjų profesinei motyvacijai
didinti, vnt.
1.3.2.
Sukurta biudžetinių kultūros
įstaigų vertinimo sistema,
apibrėžti vertinimo rodikliai,
numatyta motyvavimo
priemonė – papildomos lėšos
įstaigai, vnt.
1.3.3.
Parengta jaunųjų kultūros
lyderių veiklos stipendijų
programa, numatyti
finansavimo šaltiniai, vnt.

IR

Vertinimo kriterijų reikšmės
Parengta programa (1), numatyti
finansavimo šaltiniai

1 programa

1 programa

1.4.
TIKSLAS

KŪRYBINGŲ VAIKŲ
ĮGYVENDINIMAS
UŽDAVINIAI:

JAUNIMO

UGDYMO

1.4.1.

Sukurti ir koordinuoti kultūros savanorių platformą

1.4.2.

Skatinti kultūros įstaigas, kultūros specialistus dalyvauti neformaliojo vaikų
švietimo programose
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KŪRIMAS

IR
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1.4.3.

Kurti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo kūrybingumui lavinti skirtas veiklas

1.4.4.

Skatinti kultūrines, kūrybines vaikų ir jaunimo iniciatyvas

1.4.5.

Ugdyti vaikų ir jaunimo savanorišką dalyvavimą kultūros procesuose

Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
1.4.1.
Sukurta koordinuojama
kultūros savanorių platforma,
numatytos lėšos
koordinatoriui, vnt.
1.4.2.
Neformaliojo vaikų švietimo
programos lėšomis
įgyvendinamos biudžetinių
kultūros įstaigų parengtos
programos, vnt.
1.4.3.
Organizuojamos vaikų ir
jaunimo kūrybiškumo ugdymo
veiklos (stovyklos, edukacinės,
švietėjiškos programos,
akademijos ir pan.), vnt.
1.4.4.
Organizuojamos iniciatyvas
skatinančios veiklos (idėjų ir
iniciatyvų mugės, konkursai),
vnt.
1.4.5.
Įtrauktų į savanorišką
dalyvavimą kultūroje vaikų ir
jaunimo procentas nuo viso
vaikų ir jaunimo skaičiaus

1.5.
TIKSLAS

Vertinimo kriterijų reikšmės,
periodiškumas
1

3-4 programos kasmet

Bent 2 kasmet

Bent 1 kasmet

Siektinas rodiklis 2025 m. – 30

Naujų, kultūrą kuriančių, segmentų ugdymas: vietos gyventojų, KŪRYBINIŲ
BENDRUOMENIŲ IR KULTŪROS NVO VEIKLOS bei aktyvaus dalyvavimo kultūroje
SKATINIMAS
UŽDAVINIAI:

1.5.1.

Paruošti teorinį pagrindą, išnagrinėti kūrybinių bendruomenių veiklos pavyzdžius

1.5.2.

Skleisti žinias ir praktikas apie kūrybinių bendruomenių veiklos galimybes vietos
gyventojams

1.5.3.

Skatinti kūrybinių bendruomenių ir kultūros NVO kūrimąsi ir veiklą

1.5.4.

Organizuoti kūrybinių iniciatyvų (projektų) konkursus kultūros plėtros ir kitais
kultūros klausimais

1.5.5.

Skatinti kultūros įstaigų tarybų veiklą
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Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
1.5.1.
Atliktas kūrybinių
bendruomenių ugdymo ir
veiklos taikymo galimybių
Anykščių rajone vertinimas,
vnt.
1.5.2.
Parengta ir platinama
šviečiamojo turinio medžiaga,
surengti informaciniai
seminarai, teikiamos
individualios konsultacijos
seniūnijose, Anykščių mieste,
vnt.
1.5.3.
Kūrybinių bendruomenių,
kultūros ir meno NVO skaičiaus
augimas, vnt.
1.5.4.
Organizuojami teminiai
kūrybinių iniciatyvų konkursai
kūrybinėms bendruomenėms,
skiriamas finansavimas, vnt.
1.5.5.
Kultūros įstaigose veikiančių
įstaigos tarybų skaičius, vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės,
periodiškumas
1

10 seminarų

Siektinas rodiklis 2025 m. – 10

Bent 2 kasmet

1

KULTŪROS ĮSTAIGŲ TINKLAS,
INFRASTRUKTŪRA, APLINKA.
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Gamtos, kraštovaizdžio ypatybių ir kokybiškos architektūros kuriama
aplinka traukia žmones. Tai ypač aktualu Anykščiams, kaip į pažintinį
turizmą ir reakreaciją orientuotam kraštui. Verta išnaudoti Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniuose formuojamą
bendrą tranzitinį turistų judėjimo kelią nuo Ukmergės į Uteną per
Anykščių rajono teritoriją, investuojant į tranzitinėje juostoje esančius
objektus ir aplinką. Kaip rekomenduojama LR teritorijos planavimo
dokumente – investuoti į nacionalinio rekreacinio maršruto „Lietuvos
istorijos ir kultūros vėrinys“ sukūrimą ir darnų plėtojimą. Ieškoti
bendradarbiavimo
sociokultūrinėms,

galimybių
kultūrinio

integruotoms
turizmo

kultūrinėms,

veikloms,

paslaugoms

regioniniame maršrute „Aukštaitijos parkų žiedas“ kurti.
Sąmoningai plėtojama geroji architektūrinė praktika, kaip
Anykščių rajono stiprybė, užtikrina seno ir naujo dermę architektūroje.
Nuolat gerinama architektūrinė aplinka yra svarbi gyvenimo kokybės
užtikrinimo dalis. Kokybiška aplinka formuojama per estetišką ir darnų
šiuolaikinės architektūros santykį su architektūros paveldu, jo
suformuota gamtine aplinka. Siektina kad kiekvienas architektūros
kūrinys atspindėtų jo paties sukūrimo laiką. Kultūros tęstinumas ir
architektūros kokybė turi būti užtikrinama sumaniomis, tausojančiomis,
aktualiomis (ne pseudoistorinėmis), profesionaliai suplanuotomis ir
įgyvendinamomis

intervencijos

priemonėmis.

Būtina

užtikrinti

harmoningą teritorijų planavimo raidą, darnią teritorijų plėtrą ir
urbanistinę kokybę, suderintą su bendruomenių interesais (dabartiniais
ir ateities kartų poreikiais).
Anykščių kraštovaizdžio puoselėjimo raida numatoma dokumente
„Anykščių rajono savivaldybės kraštovaizdžio politikos kryptys 2014–
2020 m.“. Šiame dokumente apibrėžiamos siekiamybės:
-

atskleisti ir plėtoti Anykščių krašto savitumą;

-

pasitelkti estetinį potencialą, ekologinį stabilumą ir sveikumą;

-

užtikrinti gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą ir turtinimą,
gyvenimo kokybės gerinimą.
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Moksliniai
tyrimai rodo, kad
investicijos į kultūros
sektorių reikšmingai
prisideda prie
gerovės augimo.
Kūrybinėmis ir
kultūrinėmis
iniciatyvomis gali būti
skatinama socialinė
darna, visuomenės
grupių integracija į
bendruomenes,
stiprinamas
bendruomeniškumas,
plėtojamas kūrybinis
mąstymas, žmonėms
padedama lengviau
susidoroti su
sunkumais ir iššūkiais
(M. Sharon Jeannotte
„Shared spaces:
Social and economic
returns on investment
in cultural
infrastructure“,
Under Construction:
The State of Cultural
Infrastructure in
Canada, Vancouver:
Centre of Expertise
on Culture and
Communities, Simon
Fraser University,
2008).
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Kaip rašo V. Daujotytė, kraštovaizdis pirmiausia yra patiriamas kaip
autentiška žmogaus patirtis gamtos ar miesto aplinkoje: „Kraštovaizdžio
dvasia – genius loci – gamtos pulsavimas ypatingu ir atskirai savitu
ritmu, kurį žmogus atpažįsta kaip savą, į kurį reaguoja. <...> Iš dvasinių
sąskambių formuojasi grožio pojūtis, randasi estetinis lygmuo, taikomas
gamtai, kalbai...“ (V. Daujotytė, Kraštovaizdžio poetika). Gamtos ir
kultūros simbiozė – kūrybiškumą ir kūrybą skatinantis veiksnys. Gamtos
ir kultūros simbiozės plėtojimu remiasi ir Anykščių kultūros strategija:
gamtos, kultūros, istorijos patyrimas krašto, miesto erdvėse, kultūrinio
turizmo objektuose, jų prieigose – tai būdas formuoti atpažįstamus
ženklus per istorinės atminties detales ir kultūros tapatybės visumą.
Kiekviena investicija į miesto, krašto infrastruktūros objektus turi plėtoti
šioje strategijoje išsikeltus tikslus, padėti įgyvendinti strateginę viziją.
Darniam kultūros sektoriaus paslaugų funkcionavimui būtina
formuoti ugdančias aplinkas, atviras kultūros laisvalaikio erdves.
Šias erdves galėtų formuoti ir administruoti tiek biudžetinės, tiek
viešosios kultūros įstaigos, tiek bendruomenės, tiek kūrybinis verslas.
Kiekviena infrastruktūros investicija į kraštą turėtų realizuoti kultūrinės
tapatybės, meno kūrinio, funkcinės paskirties bendruomenėje kriterijus
(pvz., atnaujinamos vaikų žaidimų aikštelės galėtų būti ne standartinio
modelio, o unikalaus dizaino meno objektai, atliekantys ir papildomas
funkcijas).

Nuolatinės

kryptingos,

krašto

darnumą

plėtojančios

investicijos palaipsniui paverstų Anykščių kraštą „kalbančiu“, prieinamu
ir ugdančiu tiek vietos bendruomenę, tiek atvykstančiuosius. Tikslas –
atverti gražų Anykščių kraštovaizdį ir sukurti jaukias, tikslinėms
vartotojų grupėms (šeimoms su vaikais, jaunimui, užsienio turistams)
patrauklias aplinkas, formuoti patogias ir prieinamas erdves turiningam,
atraktyviam, sveikam, aktyviam laisvalaikiui. Gamtos kaimynystė ir
kraštovaizdžio bei architektūros estetika – neįkainojama vertė plečiant ar
atnaujinant kultūros paslaugų ir kūrybinių produktų pasiūlą.
Kultūros infrastruktūra ir aplinka naudojasi sukurtas kultūros įstaigų
tinklas. Anykščių kultūros strategijos kūrimo sesijų dalyviai akcentavo
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platų kultūros įstaigų tinklą Anykščiuose. Kaip problema buvo
išskirtos besidubliuojančios biudžetinių įstaigų funkcijos.
Šioje vietoje pastebimas tam tikrų permainų poreikis. Laikui bėgant
ir

keičiantis

demografinei

bei

socialinei

situacijai,

kultūros

tendencijoms, kultūros įstaigų tinklo peržiūra yra būtina. Šiuo atveju
nereikėtų apsiriboti vien funkcijų gryninimu, o siekti veiklos kokybės ir
efektyvumo bei sąnaudų racionalumo. Anykščiai, kaip kultūros lyderis
regione, turi siekti plėtoti kultūros įstaigų įvairovę, net jei dalis funkcijų
kartojasi. Trintis tarp kultūros įstaigų padidėjo įkūrus Anykščių menų
centrą bei Anykščių menų inkubatorių – menų studiją. Situacija galėtų
būti

keičiama

teigiamai,

atrandant

daugiau

ir

įvairesnių

bendradarbiavimo formų tarp įstaigų, bendruomenių, tačiau labiausiai –
identifikavus kiekvienos įstaigos stiprybes ir nukreipus jas tam tikros
veiklos lyderystei. Šiandieninė situacija reikalauja bendro situacijos
vertinimo, visų kultūros institucijų strateginių planų suderinimo, bendro
strateginio kultūrinės pasiūlos planavimo. Tai leistų įstaigoms veikti
tikslingiau, mažėtų susiskaldymas, dubliavimasis.
Pagrindiniai principai, kurių rekomenduojama laikytis formuojant
efektyviai veikiantį kultūros institucijų tinklą:
-

Kultūros ir meno įvairovės ir pasiekiamumo užtikrinimas
(įstaigų įvairovė);

-

Įstaigų lyderystės krypčių plėtojimas (paslaugų ir produktų
įvairovė);

-

Įstaigų pertvarka pagal veiklos ir pasiekimų rodiklius,
bendruomenės, vartotojų poreikius (sumaniai išplėtotas tinklas
nėra našta biudžetui);

-

Įstaigų

tinklaveikos,

partnerysčių

skatinimas,

funkcijų

pasiskirstymas (su verslo, švietimo, socialiniu, sveikatos
sektoriais ir tarpusavyje, taip pat su bendruomenėmis – pvz.,
Kultūros centro ir jo skyrių darbo orientavimas išvien su
bendruomenėmis, derinant funkcijas, apjungiant techninius
pajėgumus).
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Naujausi tyrimai
patvirtina, kad
dalyvaujantys
kultūrinėse veiklose
gyventojai ir kultūros
vartotojai yra
akivaizdžiai labiau
visuomeniški,
laimingesni,
sveikesni, labiau
pasitiki kitais bei
didžiuojasi savo
pilietybe. Todėl
šiuolaikinei
visuomenei aktualu
gauti kokybiškas
kultūros paslaugas,
realizuoti ir tobulinti
gebėjimus, plėtoti
saviraišką (M. Sharon
Jeannotte „Shared
spaces: Social and
economic returns on
investment in cultural
infrastructure“,
Under Construction:
The State of Cultural
Infrastructure in
Canada, Vancouver:
Centre of Expertise
on Culture and
Communities, Simon
Fraser University,
2008).
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Pagrindiniai principai, taikytini formuluojant strategines Anykščių
r. biudžetinių kultūros įstaigų veiklos gaires:
-

Novatoriškų projektų įgyvendinimas;

-

Kultūros ir meno paslaugų ir produktų naujovių inicijavimas;

-

Kultūros įstaigų iniciatyvos siekiant kultūros infrastruktūros plėtros.
Anykščių r. biudžetinių kultūros įstaigų lyderystės kryptys:
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
– kultūrinio turizmo lyderis. Orientacija: ekspozicijų plėtra, ryšių su
švietimo įstaigomis plėtojimas, edukacinių programų vaikams, jaunimui,
šeimoms kūrimas (šiuo metu edukacinių programų dalyviai sudaro 1/3
visų aptarnaujamų lankytojų). Investicijos į ekspozicijas ir ugdančias
muziejaus aplinkas šeimų laisvalaikiui, kuo plačiau susiejant jas su
mokymosi funkcija, suteiktų papildomus srautus šiam muziejui: įvairių
dalykų mokytojai (pvz., fizikos – Siauruko muziejuje, technologijų,
biologijos – Arklio muziejuje, matematikos – Klėtelėje) galėtų patys
vesti tam tikras pamokas, meno ir kultūros kūrėjai – panaudoti
ekspozicijas privačių teminių ekskursijų organizavimui ir vedimui ar
papildomo neformaliojo ugdymo programų vykdymui. Šiuo metu vyksta
literatūros pamokos rašytojų muziejuose, istorijos ir etnografijos
pamokos Arklio muziejaus aukštaitiškose sodybose, Amatų centre
vykdytos programos. Nuo 2011 m. spalio 4 d. prie muziejaus įsikūrė
muziejaus mokykla, sudaryta iš atskirų sričių studijų programų,
pritaikytų įvairaus amžiaus mokiniams. Mokiniai turėjo galimybę
muziejaus mokyklą lankyti visus mokslo metus. Šios studijos vyko ir
2014 m. Muziejaus ekspozicijos, laisvalaikio erdvės prieigose atvertos
kitų sričių specialistams, institucijoms, laisvam lankymui praplėstų
muziejaus bendradarbiavimo ir populiarumo horizontus.
Anykščių menų centrui tikslinga rekonstruoti senąjį pastatą ir
šalia esantį sandėlį, išplėsti ekspozicines erdves, įrengti edukacinių
užsiėmimų salę, saugyklas. Esamą vidinio kiemo erdvę būtina
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transformuoti norint sukurti vientisą, darnią aplinką (tarp daržinės,
kiemo teritorijos ir terasos) plėsti scenos meno raiškos galimybes
panaudojant

naujas

sustiprintas

unikalus

technologijas.
muziejų

Rekonstravus

kompleksas

su

pastatą

būtų

išskirtinėmis

ekspozicijomis, neturinčiomis analogų Europoje, bei atkurta ir
sutvarkyta teritorija, įeinanti į Anykščių senamiesčio planą. Angelų
muziejui aktuali ekspozicijos plėtra investuojant į pačius eksponatus,
pildant kolekciją. Unikalūs eksponatai stiprintų šią ekspoziciją.
Tikslinga ir Koplyčios – kamerinio menų centro, kaip profesionalaus
meno kūrybos ir sklaidos centro, plėtra. Menų centras galėtų stiprinti

Akseleravimas –
profesionalių
paslaugų grupė, kuri
apima konsultacines
naujoms įmonėms
paslaugas,
leidžiančias įmonei
tvariai augti per kuo
trumpesnį laiką,
pasitelkiant įvairias
pažangiausias
priemones ir metodus.

savo, kaip profesionalaus meno renginių ir festivalių Anykščiuose,
sklaidos lyderio ir organizatoriaus pozicijas. Ši įstaiga gali orientuotis
vien į aukštos klasės profesionalųjį meną intelektualiam vartotojui.
Prestižiniai profesionalaus meno festivaliai, renginiai – galima šios
įstaigos funkcijos dominantė, kaip tikslinė orientacija į išsilavinusį,
aukštą statusą visuomenėje užimantį vartotoją. Svarbi ir plėtotina
Anykščių menų centro funkcija – Pasaulio anykštėnų bendrijos veiklos
koordinavimas,

reikšmingas

sprendžiant

Anykščių

kultūros

tinklaveikos, tarptautinių ir tarpsritinių partnerysčių klausimus.
Anykščių kultūros centras – vietos bendruomenės telkimo,
etninės kultūros (Dainų švenčių tradicijos, folkloro festivalių,
kalendorinių švenčių) plėtojimo, masinių renginių organizavimo
lyderis. Anykščių kultūros centro salė patogi didesniems renginiams ir
festivaliams – tai vietos bendruomenės telkimo ir jų kultūrinių bei
meno poreikių tenkinimo vieta, patogi ir regioniniams ar valstybiniams
kultūros įvykiams. Planuojama Dainuvos slėnio rekonstrukcija.
Šiuolaikiškai įrengtas Dainuvos slėnis – puiki vasaros vieta masinių ir
specializuotų renginių įgyvendinimui. Anykščių kultūros centras yra
regiono lyderis pagal mėgėjų meno kolektyvų skaičių bei juose
dalyvaujančių narių skaičių. Anykščių kultūros centro erdvės
renovuojamos, yra (ar bus) patogios tiek profesionaliam, tiek mėgėjų
menui plėtoti.
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Tinklaveika –
organizacinė forma,
reiškianti, kad
apjungiami ir
privatus, ir viešasis,
ir nevyriausybinis
sektoriai. Iš esmės tai
saviorganizaciniai,
savireguliaciniai
dariniai, kurie nėra
kontroliuojami
valstybės; nustatomos
gairės, „minkštos
taisyklės“, o įprastai
suvokiama kontrolė
vykdoma tik
nuolatinės stebėsenos
ir lyginamosios
analizės pagrindu.
Tam, kad būtų galima
tai įgyvendinti,
reikalinga
kvalifikuota ir
kompetentinga darbo
jėga, darbuotojų
ugdymas bei
mokymai, teisingumo
ir saugumo jausmo
puoselėjimas bei
antimonopolinė
politika (Gero
valdymo principų
taikymas Lietuvos
savivaldybėse,
studija, 2015).
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Svarbu peržiūrėti, ar efektyviai veikia kultūros centro kaimų skyriai.
Ieškoti būdų veikti kartu su vietos bendruomenėmis. Dažname miestelyje
ar kaime bendruomenės yra aktyvios, pačios turi renginiams reikalingos
įrangos, pačios organizuoja renginius. Kai kuriais atvejais kultūros centro
darbuotojas yra ir bendruomenės pirmininkas ar aktyvus jos narys (KC
Šerių, Troškūnų, Traupio, Staškūniškio, Skiemonių skyrių kultūros
darbuotojos). Dažnai vietos bendruomenė įvairių paramos kaimui
projektų dėka turi geresnę įrangą ir technines galimybes nei kultūros
centro kaimo skyrius (tik vieninteliame AKC Troškūnų skyriuje yra
kompiuteris, o interneto nėra nė viename kaimo skyriuje!). 2014 m.
Kultūros ministerijos užsakymu atlikto Gyventojų dalyvavimo kultūroje
ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimo išvadose pabrėžiama, kad
didžiąją mažų miestelių ir kaimų gyventojų dalį sudaro senjorai, vieniši
žmonės, bedarbiai ir kiti socialinę ir kultūrinę atskirtį patiriantys žmonės.
Tyrimo rezultatai rodo, kad būtent šie gyventojai ir sudaro kultūroje
nedalyvaujančių, nepatenkintų arba nelaimingų žmonių grupę (24 proc.).
Beveik pusę šių gyventojų sudaro vyrai, kurių laisvalaikį galima įvardyti
kaip buitinį alkoholizmą. Minėtų kategorijų gyventojai yra mažiausiai
užimti kultūros centrų veikloje. Viena iš pagrindinių kultūros centro
veiklos krypčių galėtų būti būtent kultūros „nevartotojų“, socialinės
rizikos grupėms priklausančių asmenų įtraukimas į dalyvavimą kultūroje.
Biblioteka bendruomenei aktuali kaip savišvietos, informacijos
erdvė, trečioji vieta (vieta asmens socializacijai ir socialumui plėtoti;
palaikanti aktyvią veiklą, lengvai pasiekiama, patogi, atvira, saugi;
teikiamos

įvairios

knygnešystės

paslaugos

tradicijos

gyventojams).

(knygnešiai,

Numatomos

bibliobusas,

plėtoti

kilnojamosios

bibliotekėlės gydymo, rekreacijos, reabilitacijos įstaigose). Atskira
lyderystės kryptis – literatūrinės krašto tapatybės sklaida per kraštotyros
fondo turtinimą, literatūrinių kelionių organizavimą, skaitymo skatinimo
ir kultūros renginius, parodas, temines inovacijas (pvz., inovatyvios
„Knygos anatomijos“ pateikimo formos). Darbas su tiksline vaikų grupe
formuojant Katinų svetainės, kaip neformalaus vaikų švietimo, veiklas
(Katinų ložė, skaitymo klubai, mokyklėlės, edukacinės programos –
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pozityvioji socializacija). Neformalus suaugusiųjų švietimas, platus
bibliotekų tinklas, kokybiškos, į vartotojų poreikius orientuotos
paslaugos, aktualus knygų fondas, IKT grįstos paslaugos bei jaukios
erdvės augintų bibliotekų lankomumą ir populiarumą bendruomenės
narių tarpe.
Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos strateginis tikslas –
užtikrinti veiklos gyvybingumą, efektyvų bei šiuolaikišką valdymą,
stabilų augimą ir verslo plėtros dinamiką, tapti didžiausiu ir
veiksmingiausiu Rytų Lietuvos integruotos regioninės plėtros skatintoju
ir veikėju, užtikrinančiu tvarią kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą,
pažangų augimą ir socialinę atsakomybę. AMI veiklas numatyta
orientuoti į tokias pagrindines sritis:
Kokybiškos aplinkos, patalpų ir nuolatinės įrangos priežiūros,
modernizavimo užtikrinimą bei atnaujinimą išlaikant vartotojams
patrauklią kainą ir aukštą kokybę;
Pridėtinės vertės AMI rezidentams ir menininkams kūrimą teikiant
jiems paramą, konsultacijas ir rinkodaros bei produkcijos realizavimo
paslaugas;
Internetinės prekybos organizavimą;
AMI prestižo ir išskirtinumo valstybiniu ir tarptautiniu lygiu kūrimą
užtikrinant aukštą AMI rezidentų produkcijos ir paslaugų kokybę bei
išskirtinumą;
AMI, kaip renginių ir kitos veiklos centro, vystymą, tapimą traukos
centru Anykščiuose;
Užimtumo ir kultūros sklaidos, taip pat paslaugų, ypač edukacinių,
visuomenei teikimą;
Bendradarbiavimo su šalies ir tarptautiniais partneriais plėtrą, ypač
siekiant tapti kanalu į tarptautines rinkas ir bendruomenes.
AMI strateginės veiklos kryptys: inkubavimo procesų intensyvinimas;
kūrybinio verslo tinklo ir partnerystės plėtra; kūrybinio „supermarketo“
plėtra; technologinės bazės – kūrybinių technologijų „fabriko“ – kūrimas;
renginių

organizavimo

centro

formavimas;

edukacinis

centras,

valstybinių ir tarptautinių kūrybinių projektų plėtra, socialinių inovacijų
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veiklų kompleksas, AMI infrastruktūros tolesnė plėtra: infrastruktūros
rezidentams organizavimas ir įgyvendinimas.
Situacijos analizė parodė, kad įstaigos neturi bendros savo veiklos
vertinimo sistemos, nėra skatinamos už pasiekimus, neturi joms
suformuluotų rodiklių, kurių turi siekti. Tikėtina, kad įvedus bendrą
vertinimo sistemą, skatinančią siekti nurodytų rodiklių, galimas realus
kultūros įstaigų indėlis įgyvendinant šią strategiją, o vertinimo sistema
turėtų tapti ir motyvaciniu įrankiu („Vaikščiojantis fondas“).
Siūlomi kultūros plėtrai aktualūs biudžetinių įstaigų vertinimo
kriterijai:
-

įgyvendintų tarptautinių projektų skaičius;

-

darbuotojų, dalyvavusių stažuotėse užsienyje, procentas nuo visų
(kultūros ir meno) darbuotojų;

-

darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo mokymuose, procentas
nuo visų (kultūros ir meno) darbuotojų;

-

pritrauktų papildomų lėšų skaičius;

-

užsienio kalbų besimokančių darbuotojų procentas nuo visų (kultūros ir
meno) darbuotojų;

-

dirbančių jaunų specialistų (iki 29 m.) procentas nuo visų (kultūros ir
meno) darbuotojų;

-

profesionalaus meno renginių skaičius;

-

tradicinių renginių, įvykdytų kita forma (vietos, scenarijaus ir pan.),
skaičius;

-

kultūrinių e. paslaugų, kūrybinių e. produktų skaičius;

-

kultūros

specialistų,

įgyvendinusių

neformaliojo

vaikų

švietimo

programas, procentas nuo visų (kultūros ir meno) darbuotojų;
-

ir kt.
Situacijos analizė rodo, kad pavieniui biudžetinės kultūros įstaigos nėra

pajėgios rengti ir vykdyti tarptautinių tarpsektorinių projektų. Norint veiklos
kokybės augimo, konkurencinio pranašumo regione, būtina plėtoti:
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tarpsektorinį bendradarbiavimą, tinklaveikos priemones (pvz.,
kultūros paslaugų teikėjų ir įvažiuojamojo turizmo operatorių partnerystes,
įgyvendinant bendras kultūros paslaugas, kuriant bendrus kūrybinius
produktus, vykdant jų sklaidą, kūrybines partnerystes su verslo, socialinės
srities atstovais);
tarpinstitucinius susitikimus, strategines ir veiklų organizavimo
darbines sesijas sprendžiant strateginius ir einamuosius kultūros srities
klausimus (pvz., miesto šventės programos rengimo dirbtuvės). Tai formuotų
vieningą veiklos poziciją, valdžios ir kultūros institucijų veiksmų derinimas
taptų efektyvesnis;
naujus organizacinius junginius: t.y. įsteigti kultūros klasterį, kuris,
įtraukdamas

biudžetinių

kultūros

įstaigų

specialistus,

organizuotų

tarpsritinius, tarptautinius, strateginę reikšmę krašto kultūrai kuriančius
projektus, kultūros plėtros iniciatyvas. Ši institucija reikšmingai prisidėtų
prie žmogiškųjų kultūros ir meno išteklių potencialo ugdymo bei naujų
specialistų pritraukimo ir integravimo į vietos kultūros bendruomenę. Taip
pat būtų atsakinga už vieningą pozityvią kultūros žinios sklaidą, kūrybinių
bendruomenių, kūrybinių verslų ir kultūros įstaigų integravimo programų
įgyvendinimą.
2 prioriteto tikslai, uždaviniai, siektini rodikliai:
PRIORITETAS:
2.

SUMANIAI PLĖTOTI KULTŪROS INSTITUCIJŲ TINKLĄ, INFRASTRUKTŪRĄ IR APLINKĄ

2.1.
TIKSLAS

MODERNUS KULTŪROS ĮSTAIGŲ TINKLAS, aiški kultūros įstaigų lyderystė skirtingose
veiklos kryptyse

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

UŽDAVINIAI:
Atlikti biudžetinių kultūros įstaigų tinklo efektyvumo ekspertinį vertinimą, jo
pagrindu vykdyti tinklo pertvarką
Parengti tarpusavyje derančias biudžetinių Anykščių kultūros įstaigų veiklos
strategijas
Renovuoti, atnaujinti esamas kultūros įstaigų patalpas, ekspozicijas ir įrangą
užtikrinant kokybišką paslaugų teikimą
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Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
2.1.1.1. Atliktas profesionalus
biudžetinių kultūros įstaigų
tinklo efektyvumo vertinimas,
vnt.
2.1.1.2. Parengtas tinklo pertvarkos
planas, vnt.
2.1.1.3. Įvykdyta tinklo pertvarka, vnt.
2.1.2.
Parengtos ir įgyvendinamos
biudžetinių kultūros įstaigų
veiklos / pokyčių / plėtros
strategijos, vnt.
2.1.3.1. Renovuotų, rekonstruotų
kultūros įstaigų pastatų,
naudojančių atsinaujinančios
energijos išteklius, patalpų
procentas nuo visos kultūros
įstaigų infrastruktūros

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.2.
TIKSLAS
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Tarptautinių, nacionalinių
renginių, edukacijų vykdymui
ištisus metus pritaikyta
kultūros infrastruktūra,
skaičius vnt.
Atnaujintos kultūros įstaigų
ekspozicijos, ekspozicinės
erdvės (pritaikytos
vartotojams su spec.
poreikiais, šeimoms su vaikais,
užsienio turistams), procentas
nuo ekspozicijų

Vertinimo kriterijų reikšmės,
periodiškumas
1

1
1
4

Siektinas rodiklis 2025 m. – 50 proc. (Angelų
muziejaus ekspozicinės zonos plėtra, B. Buivydaitės
muziejaus plėtra, Anykščių kultūros centro pastato
A. Baranausko a. 2 rekonstravimas, A. Baranausko
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus
administracinio pastato-fondų saugyklos
renovacija, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinio muziejaus padalinio Arklio muziejaus
fondų statyba, Klėties statyba A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus
padalinio Arklio muziejaus aukštaitiškoje sodyboje)

Siektinas rodiklis 2025 m. – 10

Siektinas rodiklis 2025 m. – 100 proc.

IŠPLĖTOTA VIEŠOJO IR NEVYRIAUSYBINIO KULTŪROS SEKTORIŲ TINKLAVEIKA
UŽDAVINIAI:
Taikyti naujas kultūros organizavimo formas (pvz., kultūros animaciją (gyvinimą)
Plėtoti dalyvaujamąjį bendradarbiavimą tarp biudžetinių įstaigų, bendruomenių,
kultūros NVO
Skatinti bendruomenių ir biudžetinių įstaigų socialinę sąveiką per kultūrines veiklas ir
menines priemones
Įsteigti kultūros klasterį kaip kultūros strategijos įgyvendinimo funkcinį vienetą;
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2.2.5.

Įvairiomis priemonėmis telkti Anykščių krašto diasporą visoje Lietuvoje ir užsienio
šalyse bendroms kūrybinėms jungtims ir dialogui su vietos bendruomene

2.2.6.

2.2.8.

Pritraukti į Anykščius profesionalaus meno kūrėjus rezidentus, profesionalaus meno
institucijas
Bendradarbiauti su kūrybinių industrijų sektoriumi taip skatinant verslumą
kūrybiniame ir kultūriniame sektoriuose Anykščių r.
Skatinti kūrybinių verslų radimąsi ir veiklas Anykščių r.

2.2.9.

Plėtoti mokslo ir meno sričių partnerystes per meno ir mokslo sintezės projektus

2.2.10.

Sukurti ir įgyvendinti tarpsektorinę veiklos partnerysčių / jungčių (kai kultūros įstaiga
dirba su ne kultūros organizacija) pilotinę programą, parengti išvadas dėl tolimesnių
partnerysčių galimybių.

2.2.7.

Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
2.2.1.
Kultūros įstaigose ir / ar jų
filialuose, skyriuose pritaikomų
naujų kultūros organizavimo
formų skaičius, vnt.
2.2.2.
Bendruomenės narių,
dalyvaujančių kultūroje,
rodiklio didėjimo procentas
2.2.3.1 Biudžetinių kultūros įstaigų
parengtų ir įvykdomų
sociokultūrinių programų
skaičius, vnt.
2.2.3.2. Socialinės rizikos, žmonių su
negalia ar kitą socialinę atskirtį
patiriančių asmenų grupių
įtraukimas į veiklas, vnt.
2.2.4.
Įsteigtas kultūros klasteris, vnt.
2.2.5.
Anykščių krašto diasporos
sutelkimo procento didėjimas
2.2.6.1. Suteiktos rezidencijų vietos
profesionaliems meno
kūrėjams, profesionalaus
meno institucijoms, vnt.
2.2.6.2. Įgyvendintų kuruojamų
rezidencijų projektų, skirtų
profesionalaus meno kūrėjų
sociokultūrinėms sąveikoms su
Anykščių krašto bendruomene,
skaičius, vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės,
periodiškumas
Bent 3 rajone kasmet

10 proc.

Bent po 1 kasmet

Bent 1 grupė (10 asmenų) kiekvienoje
įstaigoje kasmet

1
Siektinas rodiklis 2025 m. – 20
Ne mažiau 10 kūrėjų, ne mažiau 1
institucijos kasmet

Bent po 1 kas 2 metus
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2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.

2.3.
TIKSLAS

Naujai sukurtų darbo vietų
skaičius privačiame
kūrybiniame ir kultūriniame
sektoriuose, vnt.
Naujų kūrybinių verslų
skaičius, vnt.
Įvykdytų meno ir mokslo
sintezės projektų skaičius, vnt.
Sukurta ir išbandyta pilotinė
tarpsektorinė jungčių
programa, parengtos išvados
tolimesnei tarpsektorinių
partnerysčių plėtotei, vnt.

Bent 5 kasmet

Bent 2 kasmet
Bent po 1 kas 2 metus
1

DARNIAI PLĖTOJAMOS VIEŠOSIOS ERDVĖS

UŽDAVINIAI:
Pritaikyti esamas, neįprastas viešąsias erdves kultūrinėms veikloms ir turiningam,
aktyviam, ugdančiam laisvalaikiui skirtingoms tikslinėms grupėms
2.3.2.
Tobulinti būstą, išsaugoti ir kurti sveiką, saugią, malonią, aukšto estetinio lygmens
gyvenamąją ir verslo aplinką
2.3.3.
Pildyti vietos bendruomenės aplinką, krašto erdves daugiafunkciais, Anykščių
tapatybės temines kryptis plėtojančiais, meno kūriniais
2.3.4.
Pritaikyti senus (ypač pramoninės paskirties) pastatus kitiems, alternatyviems /
rekreaciniams tikslams
Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo Vertinimo kriterijų reikšmės,
vienetai
periodiškumas
2.3.1.
Kultūrinėms veikloms ir
Bent po 3 kasmet, siektinas rodiklis 2025
laisvalaikiui pritaikytos erdvės, m. – 27 (iš jų: 60 proc. šeimoms su vaikais,
vnt.
25 proc. – jaunimui, 15 proc. – senjorams,
specialiųjų poreikių turinčioms tikslinėms
grupėms)
2.3.2.
Gerinama architektūrinė
Kasmet bent po 5 proc. visos
aplinka (kiemų dangos,
gyvenamosios ir verslo aplinkos rajone bei
pėsčiųjų, dviračių takų
mieste
įrengimo, apšvietimo,
laisvalaikio, žaliųjų zonų
sutvarkymas, būsto
renovacija), proc. nuo visos
gyvenamosios ir verslo
aplinkos
2.3.3.
Suformuotos teminės
Bent po 2 kasmet, siektinas rodiklis 2025
funkcionalios laisvalaikio
m. – 20
erdvės bendruomenės
2.3.1.
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2.3.4.

gyvenamojoje aplinkoje
(žaidimų, sporto aikštelės,
suoliukai poilsiui – teminiai
meno kūriniai su
atsinaujinančios energijos
apšvietimu), vnt.
Kitiems, alternatyviems /
Siekiamas rodiklis 2025 m. – 10
rekreaciniams tikslams
pritaikytų pastatų skaičius, vnt.

2.4.
TIKSLAS

Inovatyviam ir darniam naudojimui „ATVERTOS" KRAŠTOVAIZDŽIO IR KULTŪROS
PAVELDO VERTĖS išsaugant jų savitumą bei atskleidžiant svarbą krašto rekreaciniam
potencialui
UŽDAVINIAI:
2.4.1.
Parengti Specialiuosius paminklotvarkos, gamtos ir kultūros vertybių apsaugos
planus, vertinimo aktus, nustatančius vertingąsias objekto savybes apibrėžiant
kultūros paveldo objekto teritorijos ribas
2.4.2.
Įgyvendinti Anykščių rajono kraštovaizdžio ir architektūros politikos kryptis
2.4.3.
Pristatyti nykstančias istorinės atminties vietas, kultūros vertybes per specialius
renginius toje aplinkoje
2.4.4.
Sukurti virtualią pažintinių takų platformą, pristatančią kultūros, sakralinį paveldą
išmaniai (pvz., Laisvės kovų kelias, Anykščių senamiesčio turas, Dvarų kelias,
architektūros paveldo, etnografijos, mitologijos keliai ir pan.)
2.4.5.
Atsižvelgiant į kultūros paveldo objektų specifiką, sutvarkyti privažiavimus, priėjimus
iki jų
2.4.6.
Išsaugoti, sutvarkyti kultūros paveldo objektus plėtojant privataus ir viešojo sektorių
partnerystes: perimant kultūros paveldo objektus bendruomenių, verslo funkcijoms
vykdyti (Okuličiūtės dvarelis, Kurklių sinagoga, Troškūnų dvaro sklypai ir pastatai,
Užunvėžio mokykla)
2.4.7.
Saugoti, puoselėti ir pristatyti sakralinį paveldą per partnerystes su religinėmis
bendruomenėmis
2.4.8.
Atlikti svarbiausių kultūros paveldo objektų restauravimo ir konservavimo darbus (J.
Biliūno antkapio paminklas, Puntuko akmuo)
2.4.9.
Plėtoti edukacines ir ekspozicines erdves kultūros paveldo objektuose, pritaikyti jų
lankymą šaltajam metų laikui (L. ir S. Didžiulių sodyba, Siauruko stoties pastatas,
Kurklių sinagoga)
Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo Vertinimo kriterijų reikšmės,
vienetai
periodiškumas
2.4.1.
Parengtų vertinimo aktų,
Bent po 1 kasmet
nustatančių vertingąsias
objekto savybes, apibrėžiant
kultūros paveldo objekto
teritorijos ribas, skaičius, vnt.
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.
2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

Įgyvendinami: kraštovaizdžio
strategija ir architektūros
politikos krypčių aprašas
Nykstančiose istorinės
atminties vietose, kultūros
vertybių prieigose surengtų
renginių skaičius, vnt.
Sukurta virtuali pažintinių takų
platforma / mobilioji aplikacija,
vnt.
Sutvarkytų privažiavimų
skaičius, vnt.
Išsaugotų, sutvarkytų kultūros
paveldo objektų, plėtojant
privataus ir viešojo sektorių
partnerystes, skaičius, vnt.
Įgyvendintų projektų skaičius
siekiant saugoti, puoselėti ir
pristatyti sakralinį paveldą,
vnt.
Atlikti svarbiausių kultūros
paveldo objektų restauravimo
ir konservavimo darbai,
procentas nuo visų
svarbiaisiais įvardytų kultūros
paveldo objektų
Įrengtos edukacinės ir
ekspozicinės kultūros objektų
erdvės, pritaikytos lankyti
šaltuoju metų laiku, vnt.

Nuolat

Bent po 1 kasmet

1

Bent po 1 kasmet
Bent po 1 kas 3 metus

Bent po 1 kasmet

Siektinas rodiklis 2025 m. – 100

Bent po 1 kas 3 metus

2.5.
TIKSLAS

Estetiškai ir KRYPTINGAI, pagal tvariosios plėtros principus PLĖTOJAMA PAŽINTINIO
ir KULTŪRINIO TURIZMO OBJEKTŲ INFRASTRUKTŪRA
UŽDAVINIAI:
2.5.1.
Anykščiai – kurortas
2.5.2.
Plėtoti nacionalinį rekreacinį maršrutą „Anykščių rajonas, kaip Lietuvos istorijos ir
kultūros vėrinys“ per esamų infrastruktūros objektų atnaujinimą bei naujų objektų
statybą
2.5.3.
Stiprinti naujų aptarnavimo centrų – Troškūnų ir Svėdasų – kultūrinį, pažintinio
turizmo potencialą
2.5.4.
Stiprinti turistinio rekreacinio kelio – siaurojo geležinkelio Panevėžys–Anykščiai–
Rubikiai – kultūrinio, pažintinio turizmo potencialą
2.5.5.
Rengti kultūros turizmo objektų architektūrinių idėjų konkursus ir viešus pristatymus
bendruomenei
Siektini rodikliai:
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Eil. Nr.
2.5.1.
2.5.2.1.

2.5.2.2.

Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
Anykščiai – oficialiai valstybės
patvirtintas kurortas, vnt.
Parengtas Anykščių rekreacinio
arealo, kaip regioninės svarbos
rekreacijos aptarnavimo
centro, specialusis planas, vnt.
Naujai pastatytų ir atnaujintų
pažintinio, kultūrinio turizmo
objektų skaičius, vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės,
periodiškumas
1
1

Siektinas rodiklis 2025 m. – 23
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto –
Okuličiūtės dvarelio – rekonstrukcija;
2. Miesto tipo „Skanseno“ sukūrimas Anykščių
senamiestyje;
3. Kurorto parko su mineralinio vandens biuvete
įrengimas;
4. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje
konversija;
5. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos
pertvarkymas;
6. Dainuvos slėnio renovacija ir sutvarkymas:
statinių kompleksas, kurį sudarytų pagrindinis
įrašų kambarys / salė, 4 skirtingo dydžio įrašų
patalpos, suvedimo / klausymo kambarys,
postprodukcijos suvedimo kambarys, garso
korekcijų kambarys, aparatinė, reverbacijos
kambarys, virtuvė / poilsio kambarys,
gyvenamieji kambariai, biuras, garso
aparatūros ir instrumentų sandėlys, scena,
restoranas, patalpos įrangos nuomai;
7. Aktyvaus turizmo kūrimas Anykščių poilsio ir
pramogų parke ant Kalitos kalno;
8. Kompleksinis A. Vienuolio skvero
sutvarkymas;
9. Menų inkubatoriaus plėtra;
10. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčios – saugomo nekilnojamojo kultūros
paveldo objekto – pritaikymas turizmui;
11. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčios bokšte kariliono įrengimas;
12. Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir
sveikatingumo infrastruktūros plėtra
Šventosios upės kairiajame krante;
13. Šventosios upės dešiniojo kranto
promenados įrengimas sujungiant du pėsčiųjų
tiltus;
14. Vyskupo skvero plėtra;
15. Senosios Anykščių koplyčios – kamerinių
menų centro ir „Atminties parko“ plėtra;
16. Anykščių meno centro ekspozonos plėtra;
17. „Anykščių vyno“ gamyklos teritorijos
konversija, Dariaus ir Girėno g. žalioji siena, J.
Biliūno g. humanizavimas;
18. Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio statiniai ir
jų pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai;
19. Pasakų, mitologinių maršrutų, ekspozicinių
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salų įrengimas;
20. Senojo Niūronių etnografinio kaimo sodybų
išplanavimas, pritaikymas dabartinei turizmo
infrastruktūrai;
21. Puntuko ir Anykščių šilelio pažinimo
infrastruktūros plėtra;
22. Klėties statyba A.Baranausko ir A.VienuolioŽukausko memorialinio muziejaus padalinio
Arklio muziejaus aukštaitiškoje sodyboje;
23. Valstiečio mažažemio gyvenamojo namodūminės pirkios statyba A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus
padalinyje Arklio muziejuje;
24. Amatų centrų kūrimas.

2.5.2.3.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

Išplėtotos Anykščių miesto
viešųjų erdvių infrastruktūros
jungčių kompleksas su
Niūrionių kaimu ir valstybiniu
gamtos paveldo objektu
Puntuku, vnt.
Sutvarkytos Svėdasų ir
Troškūnų viešosios ir
kultūrinės erdvės, pritaikytos
pažintiniam, kultūriniam
turizmui, proc. nuo visų viešųjų
erdvių
Atnaujinti Anykščių siaurojo
geležinkelio pastatai, pastatų
kompleksai, ruožas, aplinka,
pritaikyti pažintiniam turizmui
ištisus metus, proc.
Rengiami kultūros turizmo
objektų architektūrinių idėjų
konkursai ir vieši pristatymai
bendruomenei

1

Siektinas rodiklis 2025 m. – 100 proc.

Siektinas rodiklis 2025 m. – 100 proc.

Nuolat

2.6
TIKSLAS

SUTVARKYTA kultūros įstaigų APLINKA, UŽTIKRINTAS kultūros INFRASTRUKTŪROS
PATOGUMAS ir PRIEINAMUMAS vartotojui
UŽDAVINIAI:
2.6.1.
Vykdyti vieningos stilistikos mažosios architektūros ir krašto reprezentacinių
elementų plėtrą
2.6.2.
Įdiegti mieste ir rajone kultūros ir kultūrinio turizmo informacijos sklaidos priemonių
tinklą
2.6.3.
Pritaikyti patekimą į kultūros ir kultūrinio turizmo objektus bei jų lankymą specialiųjų
poreikių lankytojų srautams (turintiems judėjimo, klausos, regos negalią, šeimoms su
mažais vaikais, lankytojams su gyvūnais ir kt.)
2.6.4.
Formuoti kūrybiškumą ugdančias aplinkas
2.6.5.
Įrengti reprezentacinę patekimo į Anykščius informacijos infrastruktūrą
Siektini rodikliai:
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Eil. Nr.
2.6.1

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.
2.6.5.

Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
Vykdyti vieningos stilistikos
mažosios architektūros ir
krašto reprezentacinių
elementų plėtrą
Įdiegti mieste ir rajone
kultūros ir kultūrinio turizmo
informacijos sklaidos
priemonių tinklą, vnt.
Pritaikyti patekimą į kultūros ir
kultūrinio turizmo objektus bei
jų lankymą specialiųjų poreikių
lankytojų srautams, proc. nuo
visų objektų
Suformuotos kūrybiškumą
ugdančios aplinkos, vnt.
Įrengta reprezentacinė
patekimo į Anykščius
informacijos infrastruktūra,
proc.

Vertinimo kriterijų reikšmės,
periodiškumas
Nuolat

1

Siektinas rodiklis 2025 m. – 100 proc.

Bent po 2 kasmet, siektinas rodiklis 2025
m. – 20
Siektinas rodiklis 2025 m. – 100 proc.
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KULTŪROS PRODUKTAI IR
PASLAUGOS
Pagrindinės problemos, kurias nurodė kultūros strategijos dirbtuvių

Kultūrinis
turizmas – turizmo
rūšis, kai keliaujama
norint pažinti
kultūrinę aplinką, taip
pat kraštovaizdžius,
kultūros ir gamtos
paveldą, tradicijas,
išskirtinį vietos
gyvenimo būdą,
įvykius, kultūros
renginius, pramogas,
vaizduojamąjį ir
scenos menus, kitus
kūrybinių ir kultūrinių
pokyčių procesus
(Lietuvos turizmo
plėtros 2014–2020 m.
programa).

dalyviai – besidubliuojantys renginiai, paslaugų šeimoms su vaikais
trūkumas, kultūrinių jaunimo iniciatyvų trūkumas, ribota pasiūla
užsienio turistams ir tarptautinių projektų stoka (kalbos barjeras).
Kultūros įstaigos organizuoja daug renginių, tačiau laikui bėgant tie
renginiai įgauna inerciją. Norint išlaikyti potencialių vartotojų dėmesį,
būtina nuolat ieškoti kultūros paslaugų ir produktų išskirtinumo,
renginių formatų įvairovės. Peržvelgus 2016 m. kultūros įstaigų
renginių planą, akivaizdu, kad dominuoja renginiai, orientuoti į vietinę
auditoriją. Atvykstantiems siūlomos kultūros paslaugos – edukacinės
programos, pažintinės ekskursijos, didieji festivaliai – organizuojami
privačių organizatorių. Panašu, kad kultūros įstaigos ir kultūros
paslaugų teikėjai pasiekė ribą, kai į kultūrą Anykščių krašte būtina
pažvelgti kaip į visumą, ją „revizuoti“, nes šiuo metu kiekviena
kultūros

įstaiga

renginius,

paslaugas

ir

produktus

planuoja

individualiai. Būtinas strateginis kultūros paslaugų ir produktų
planavimas atsižvelgiant į tai, kokių pokyčių, kokių tikslų ir auditorijų
yra siekiama. Strateginis kultūros pasiūlos planavimas sumažintų trintį
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Pažintinis turizmas –
turizmo kryptis,
orientuojanti į
tikslingą krašto
gamtos ir kultūros
paveldo teritorinių
kompleksų ir objektų
(vertybių),
kraštovaizdžio bei
istorijos pažinimą,
taip pat skirtą
mokslui ir mokymui.
(Lietuvos Respublikos
saugomų teritorijų
įstatymo (Žin., 1993,
Nr. 63-1188; 2001,
Nr. 108-3902) 2 str.
27 p.).
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ir kultūros įstaigų konkurenciją, apjungtų bendrų tikslų siekimui.
Kultūra – stipraus poveikio veiksnys, galintis tapti raktu į krašto
bendruomenės sąmoningumą ir klestėjimą. Inovacijų ir naujų kultūros
formų bei naujo turinio poreikis atsiskleidė kultūros specialistams
renkant prioritetines kultūros ir meno sritis. Tarpdisciplininis menas
čia išskirtas kaip labiausiai pageidautina Anykščių kultūros dominantė
(56 prioriteto taškai iš 161). Tai sietina su kultūros inovacijų poreikiu
turinio, erdvių, pateikimo formų prasme. Antruoju prioritetu buvo
išskirta muziejų veikla, jų ekspozicijos (20 prioriteto taškų iš 161). Kol
kas būtent muziejų paslaugos yra traukos centrai (kultūros pasiūlos
lauke),

motyvuojantys

atvykti

į

Anykščius.

Reaguojant

į

besiplečiančias aktyvias pramogas ir turizmo objektų gausėjimą bei
didėjančius turistų srautus, būtina glaudžiau bendradarbiauti su NVO
sektoriumi ir turizmo operatoriais, taip kuriant ir teikiant naujas
kultūros paslaugas ir produktus naujose, tam pritaikytose erdvėse.
Būtina orientuotis į vartotoją ir kokybę, ieškoti turinio ir formų
išskirtinumo, kultūros paslaugų ir produktų inovacijų.
Pažymėtina, kad kalbos, literatūros ir leidybos prioritetas
nesulaukė nė vieno kultūros specialistų prioritetinio balo. Akivaizdu,
kad literatūros bei kalbos sritys, nors ir yra pamatinės Anykščių
kultūros tradicijoje, šiuo metu suvokiamos kaip nepatrauklios,
atgyvenusios. Anykščių kultūra reikalauja atsinaujinimo, tačiau
pergalvojant identiteto klausimą, atspirties taškai neabejotinai bus
kolektyvinė atmintis, kultūros paveldas ir kultūros ateities vizija.
Anykščių kultūrinė atmintis stipriai remiasi į literatūrinę tapatybę.
Būtina suderinti šią atmintį ir šiandienos poreikių kontekste apsibrėžtą
Anykščių ateities kultūros viziją. Literatūrinis diskursas galėtų būti
plėtojamas per naujas kultūros paslaugų ir produktų formas suteikiant
jiems naują vertę ir funkcijas. Ypač naudingos būtų literatūrinės
tapatybės sąsajos su kūrybinėmis industrijomis, mokslo ir švietimo
inovacijomis, mokymusi, raštingumu.
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Vokietis Janas
Assmannas
kolektyvinę atmintį
suvokia kaip
susidedančią iš
komunikatyvinės
(perduodamos
kasdienės
komunikacijos
kanalais) ir kultūrinės
(nuo kasdienybės
atsietų, sudabartintą
istoriją, kultūrą ir
visuomenę
susiejančių praeities
reprezentacijų,
konstruktų bei formų
visumą) (Rasa
Čepaitė,
http://www.lmaleidyk
la.lt/publ/0235716X/2007/4/Lit_036
_050.pdf).
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Darbinių sesijų metu buvo susistemintas 12 pamatinių kultūros
vertybių, įkūnijančių Anykščių krašto tradiciją, sąrašas:
·
·

Antanas Baranauskas ir jo poema „Anykščių šilelis“;
Kultūrinio turizmo pradininkas Antanas Žukauskas-Vienuolis ir

pirmasis Lietuvoje memorialinis muziejus;
·

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių švietėjiškoji misija;

·

Profesionaliosios Jono Biliūno gerumo pamokos;

·

Juozas Tumas-Vaižgantas ir jo įžvelgti kasdienybės deimantai;

·

Prof. Petro Vasinausko sumanytas Arklio muziejus ir lietuviškojo

kaimo etnokultūra;
·

Konstantinas Sirvydas ir žodžio bei lietuvių kalbos kultūra;

·

Balio Karazijos lietuviškoji vyndarystės tradicija;

·

Karalius Mindaugas ir legendinės Lietuvos karalystės ištakos;

·

Puntukas kaip gamtos ir kultūros paveldo darnos simbolis;

·

Siaurukas – geležinkelis, suartinęs techniką ir kultūrą;

·

Aukščiausia Lietuvoje Anykščių bažnyčia – kur menas pakyla arčiau

dangaus.
Anykščiai gali panaudoti augantį šiuolaikinį literatūros potencialą, o
visuotinas raštingumo problemas paversti sprendimo būdais ir tuo
išsiskirti Lietuvos ar net Pabaltijo šalių kontekste. Literatūrinės, kalbos
kultūros, raidos konferencijos, scenarijų, šiuolaikinių pjesių rašymo
dirbtuvės, rezidencijos, čia pat statomi nauji spektakliai ir operos,
reklamos, filmai ir pan.; patogios ir kiekvienam prieinamos teminės
laisvalaikio aplinkos ir viešosios erdvės kaip skaitymo, kalbėjimo įgūdžių
lavinimo „salos“, įrengtos naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius;
literatūrinių personažų pažinimas tiesiog miesto ir rajono erdvėse –
pasakų parkas galėtų prisidėti prie išskirtinės Anykščių krašto kultūros
tapatybės. Juolab kad kolektyvinėje atmintyje literatūrinė krašto kultūros
tapatybė jau yra suformuota, tereikėtų ją inovatyviai išplėtoti. Tai
pabrėžtų Anykščių kultūros kryptingumą ir išskirtinumą, išpildytų
Anykščių tapatybei iškeltus inteligencijos, kompetencijos, sąmoningumo
lūkesčius. Šis siekis užfiksuotas vertinant Anykščių poziciją emocinių
poreikių skalėje. Šiandienos Anykščiai užfiksuoti kaip ištikimi saugotojai
(kultūrinių tradicijų, istorinės atminties, gamtos ir pan.). Tai prieraišumo
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archetipas, kurio asmenybė yra sentimentali, nostalgiška, pasišventusi,
lojali. Emociniu požiūriu tai – uždarumas, rūpestingumas, prieraišumas,
nusiraminimas. Kultūros įstaigų veiklos prasme šią poziciją visiškai
atliepia muziejai, amatų centrai. Kultūros specialistams ši pozicija atrodo
keistina.

Kaip

Anykščių

pozicijos

siekiamybė

pasirinktas

kompetetingumo archetipas, kuriam būdinga inteligentiška, gerai
informuota, analitiška, išsiskirianti, rafinuota asmenybė. Emociniu
požiūriu tai – nusimanymas, sumanumas, orientacija, rimtumas. Tai
išminčių ir ekspertų pozicija. Ji nusako, kokio tipo paslaugų turėtų būti
daugiausia ir koks yra pagrindinis vartotojas, į kurį orientuojama rajono
kultūra. Vis tik svarbu paminėti, kad tai yra bendras Anykščių pozicijos
matymas, pozicionavimas atvykstančiam išskirtiniam, gana siauram
vartotojų ratui. Kiekviena kultūros įstaiga turi savo vartotojus. Ypač tai
pabrėžtina dirbant su vietos bendruomenėmis. Pavyzdžiui, natūralu, kad
bibliotekos

ir

kultūros

centro

paslaugos

orientuotos

į

vietos

bendruomenę. Vis tik, norint siekti pasirinktos pozicijos, reikėtų
strategiškai susiplanuoti, kokias kultūros paslaugas ir kokius kūrybinius
produktus gali pasiūlyti kiekviena Anykščių kultūros įstaiga pasirinktai
pozicijai įtvirtinti.
Apsprendžiant kultūros strategijos kryptis, atsižvelgiant į kultūros
bendruomenės įvardintus veiklų plėtros prioritetus, būtina išsamiau
apžvelgti

tarpdisciplininio

meno

sąvoką,

nes

visuomenėje

tarpdisciplininis menas dažnai suvokiamas šiek tiek skirtingai. Išsamiai
tarpdisciplininio meno analizę pateikia menotyrininkė Laima Kreivytė:
(Laima
Kreivytė,
http://archyvas.7md.lt/lt/2011-0401/tarp_disciplinu/instrukcija_tarpdisciplininis_menas.html)

Tarpdisciplininis

menas

„Tarpdisciplininis menas yra tai, kas nepriklauso kitoms išvardytoms sritims: ne dailė, ne
šokis, ne fotografija, ne literatūra, ne teatras, ne kinas, ne tautodailė ir t. t. Tačiau tai nereiškia,
kad neiginius pakeitus teiginiais ir sudėjus bent du komponentus gaunamas tarpdisciplininis
menas. Čia labai svarbu suprasti, kad kiekviena išvardyta sritis / disciplina turi būti suvokiama iš
šiandienos perspektyvos – pasinaudojant Rosalind Krauss terminu – „išplėstame lauke“.
Fotografija išplėstame lauke reiškia, kad ji gali tapti instaliacija, fotografiniais objektais ir pan.
Literatūra – kad jos skaitymai gali būti interaktyvūs, priminti sporto varžybas (slam poetry),
performansus. Juk nemanysim, kad šiuolaikinė literatūra – tik poezija, proza ir drama. Kine ir
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teatre taip pat dirba dailininkai, scenaristai, kompozitoriai – bet jie kuria savo disciplinos ribose
net ir naudodami šiuolaikiškiausias išraiškos priemones.“
„Tarpdisciplininis menas nėra tiesiog atlikimo / transliacijos kitomis medijomis būdas (pvz.,
nufilmuotas šokis, nufotografuoti cirko artistai). Tarpdisciplininiame projekte vaizdas, garsas,
tekstas, performansas, improvizacija suauga į naują vientisą darinį. Tai ne paprastas kelių
disciplinų kokteilis, bet kokybiškai naujas produktas.“
„Tarpdisciplininis menas yra šiuolaikinis – jis atsirado kaip priešprieša modernaus meno
grynumui, teoretizuotam Clemento Greenbergo. Tarpdisciplininis menas naudoja šiuolaikinio
meno kalbą ir šiuolaikines priemones. Todėl ugnies skulptūrų deginimas nėra tarpdisciplininis
projektas – tai veikiau sušiuolaikinta, reginių visuomenei pritaikyta etnokultūra. Arba
(tauto)dailė, jei svarbiausias dėmuo – skulptūra.“
„Tarpdisciplininis menas yra transgresyvus – t. y. peržengiantis ribas. Pirmiausiai
peržengiantis vienos disciplinos ribas, neišsitenkantis net jos „išplėstame lauke“.
Transgresyvumą, kaip svarbiausią tarpdisciplininės praktikos bruožą, išskiria Halas Fosteris:
„Pagal Fosterio logiką, transgresiją galima konstatuoti diskursyvioje meno praktikoje, kurioje
pasitelkiamos ir kompetentingai panaudojamos įvairių sričių žinios. Toks menas sukuria
interaktyvų / kritišką / refleksyvų santykį su kultūrine, socialine, politine terpe, t. y. skleidžiasi
horizontalumo ir vertikalumo jungtyje.“ (Dovilė Tumpytė, Aktualiojo meno raktažodžiai:
tarpdiscipliniškumas, medijos ir reliacinė estetika, 2005 10 17, www.balsas.cc)
„Tai nėra tik Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narių kuriamas menas. Nors
dauguma jų kuria tokį meną, jį gali kurti ir kiti. Greičiausiai meno profesionalai, bet gali ir
mėgėjai (Kultūros rėmimo fondas jiems taip pat skiria paramą). Tarpdiscipliniškumą
legitimuoja ne meno institucijos (ŠMC, VDA, NDG, galerijos ir pan.), o būtent meno
disciplinų ribas peržengiantis kūrybos pobūdis.“
Remiantis straipsnio „Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje:
bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose“ autorių atlikta
apklausa, daugiau nei 40 proc. kultūros centrų darbuotojų ir savivaldybių
kultūros administratorių mano, kad institucijų bendradarbiavimo ir
veiklos

koordinavimo

stoka

trukdo

intensyvinti

kultūros

plėtrą

regionuose.
Lietuvos kultūros įstaigos menkai įsitraukusios ir į tarptautinius
bendradarbiavimo tinklus. Pavyzdžiui, tarp 2013 m. ES programos
„Kultūra“, finansuojančios tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo
projektus, paremtų 114 projektų, tik trijuose dalyvauja Lietuvos
organizacijos. Visos trys organizacijos yra iš didžiųjų miestų – Vilniaus
ir Kauno. Tuo tarpu Europos Komisijos 2007 m. gegužės 10 d.
komunikate apie Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkę,
kultūrų įvairovė ir dialogas nustatytas kaip vienas iš prioritetų, o
menininkų ir kultūros sektoriaus darbuotojų bei visų meninės raiškos
formų mobilumas – kaip būdas šiam prioritetui įgyvendinti.
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2014 m. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis
muziejus dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos su 17 muziejų –
partnerių įgyvendinamame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“,
finansuojamame iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų. Šio projekto metu vienas muziejininkas
dalyvavo stažuotėse Danijoje (Kopenhagoje) ir Jungtinėje Karalystėje
(Londone). 2014 m. muziejus taip pat dalyvavo tarptautiniame senų
nuotraukų (sukurtų 1839–1939 m.) skaitmeninimo projekte „European
Acient Photographic Vintage Repositories of Digitalized Pictures of
Historic Quality“.
3 priotriteto tikslai, uždaviniai ir siektini rodikliai:
PRIORITETAS:
3.

3.1.
TIKSLAS

TURTINTI KULTŪROS PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ PASIŪLĄ PER JŲ TURINIO IR
FORMOS ĮVAIROVĘ, KOKYBĘ, MASTĄ, PASIEKIAMUMĄ IR AKTUALUMĄ
VARTOTOJUI
PLĖTOJAMA VIENINGA STRATEGINIO kultūros paslaugų bei produktų
PLANAVIMO IR ĮGYVENDINIMO KULTŪRA, NUOLAT VYKDOMI TARPTAUTINIAI
kultūros projektai
UŽDAVINIAI:

3.1.1.

Sudaryti ir kasmet atnaujinti teminius kultūros produktų, paslaugų, renginių metų
planus, pasiūlymų paketus
3.1.2.
Organizuoti nuolatines darbines veiklos planavimo sesijas, sukurti vidinį e. tinklą
kultūros darbuotojams
3.1.3.
Inicijuoti, kofinansuoti, įgyvendinti tarptautinius kultūros srities ir kultūrinio
turizmo projektus
Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo Vertinimo kriterijų reikšmės,
vienetai
periodiškumas
3.1.1.
Sudaromi teminiai kultūros
Kasmet, orientuojantis į vartotojų grupes
produktų, paslaugų, renginių
pasiūlymų paketai
3.1.2.1. Sprendžiant bendruosius
Nuolat
kultūros klausimus, ruošiantis
didiesiems renginiams,
organizuojamos kūrybiškos
darbinės veiklos planavimo
sesijos
3.1.2.2. Sukurtas veikiantis kultūros
1
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3.1.3.

srities intranetas – kultūros
įstaigų vidinė e. erdvė, vnt.
Anykščių r. įgyvendinamų
tarptautinių kultūros ar
kultūrinio turizmo projektų
skaičius, vnt.

Bent 1 kasmet, siektinas rodiklis 2025 m. –
2

3.2.
TIKSLAS

KURIAMOS KOKYBIŠKOS, IŠSKIRTINĖS, INOVATYVIOS KULTŪROS PASLAUGOS IR
AUTENTIŠKI KULTŪROS PRODUKTAI, orientuoti į skirtingas vartotojų grupes
UŽDAVINIAI:
3.2.1.
Sudaryti tarpsektorinius kultūrinio turizmo maršrutus, kelius, programas
3.2.2.
Diegti inovacijomis (technologinėmis, proceso ir kt.) grįstus kultūros, kultūrinio
turizmo produktus ir paslaugas, siekiant tenkinti esamų vartotojų poreikius ir
pritraukti naujus vartotojus (e.produktai, e.paslaugos)
3.2.3.
Ištirti kultūros „vartotojų“ ir „nevartotojų“ kultūros ir meno poreikius, rasti būdus
įtraukti „nevartotojus“ į dalyvavimą kultūroje ir jos vartojimą.
Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo Vertinimo kriterijų reikšmės,
vienetai
periodiškumas
3.2.1.1. Rengiamų naujų kultūrinio
Bent 1 naujas kasmet
turizmo maršrutų, kultūros
kelių rajono ribose skaičius,
vnt.
3.2.1.2. Rengiamų regioninių kultūrinio Pasiekimo rodiklis 2025 m. – ne mažiau 5
turizmo maršrutų, kultūros
kelių skaičius, vnt.
3.2.1.3. Dalyvavimas nacionaliniuose
Pasiekimo rodiklis 2025 m. – ne mažiau 2
kultūrinio turizmo
maršrutuose, kultūros keliuose
Baltų kelias, Mindaugo kelias,
vnt.
3.2.2.1. Įdiegtų e. paslaugų, sukurtų e. Pasiekimo rodiklis 2025 m. – 50, bent 5
produktų kultūros ir kultūrinio regiono lygio e. produktai
turizmo vartotojams procentas
nuo visų kultūros įstaigų
teikiamų paslaugų
3.2.2.2. Inovatyvių kultūros ar
Bent 1 kasmet
kultūrinio turizmo paslaugų
teikimo sprendimų
(biudžetinėms įstaigoms)
skaičius, vnt.
3.2.3.1. Atliktas rajono kultūros
1
„vartotojų“ ir „nevartotojų“
kultūros ir meno poreikių
tyrimas, vnt.
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3.2.3.2.

3.2.3.3.

3.3.
TIKSLAS

Sudarytų veiklos programų
darbui su pasirinktomis
tikslinėmis grupėmis
(biudžetinių įstaigų veiklos
planai) skaičius, vnt.
Padidėjęs pasirinktų tikslinių
grupių dalyvavimas kultūroje ir
jos vartojimas, procentas nuo
pirminės vertės

4

Pasiekimo rodiklis 2025 m. – 20

IŠPLĖTOTAS kultūros paslaugų ir produktų PASIEKIAMUMAS vartotojui

UŽDAVINIAI:
3.3.1.
Užtikrinti kultūros ir kultūrinio turizmo paslaugų ir produktų daugiakalbiškumą,
įdiegti vientiso stiliaus, pažangią vizualią, garsinę, taktilinę informacijos pateikimo
sistemą
3.3.2.
Periodiškai sudarinėti naujų (ir esamų) kultūros ir kultūrinio turizmo paslaugų ir
produktų TOP 10 ir vykdyti jo sklaidą
Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo Vertinimo kriterijų reikšmės,
vienetai
periodiškumas
3.3.1.1. Viešos kultūros ir kultūrinio
Bent 2 užsienio kalbomis
turizmo informacijos
objektuose, kultūros įstaigose,
elektroninėje erdvėje
pateikimas užsienio kalbomis
3.3.1.2. Įrengta vientiso stiliaus,
1
technologiškai pažangi
vizualinė, taktilinė, garsinė
informacijos pateikimo
sistema, jungianti visus
kultūros paveldo, kultūrinio
turizmo objektus, miesto
senamiestį, kultūros įstaigų
prieigas, vnt.
3.3.2.
Sudarytas ir kasmet
Kasmet
atnaujinamas svarbiausių
kultūros ir kultūrinio turizmo
paslaugų ir produktų
dešimtukas, vykdoma jo skaida
nacionalinėje ir tarptautinėje
erdvėje
3.4.
TIKSLAS
3.4.1.

NUOLAT PLĖTOJAMA PROFESIONALAUS MENO PASIŪLA
Įgyvendinti tarptautinius profesionalaus meno projektus, plenerus, muges
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3.4.2.

Plėsti profesionalaus meno renginių tinklelį, pristatyti profesionalaus meno
formų ir idėjų įvairovę
Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo Vertinimo kriterijų reikšmės,
vienetai
periodiškumas
3.4.1.1. Organizuojamų tarptautinių
Bent 1 kasmet
profesionalaus meno plenerų,
mugių skaičius
3.4.1.2. Parengiamų ir įvykdomų
Bent 1 per 2 metus
tarptautinių profesionalaus
meno projektų skaičius, vnt.
3.4.2.1. Profesionalaus meno renginių Pasiekimo rodiklis 2025 m. – 80
bendrame respublikinių
renginių tinklelyje procentas
nuo visų rajone organizuojamų
renginių
3.4.2.2. Bendradarbiavimo su
Bent 5 kasmet
svarbiausiomis Lietuvos
profesionalaus meno sklaidos
institucijomis pagrindu
įgyvendintų renginių, projektų
skaičius, vnt.
3.4.2.3. Profesionalaus meno sklaidos
Bent 3 kasmet
renginių, įvykdomų netikėtose
erdvėse, skaičius, vnt.
3.4.2.4. Pristatomų skirtingų meno
Nuolat
rūšių, šiuolaikinio
profesionalaus meno
produktų, formų, išraiškos
būdų, idėjų mene įvairovė
(fluxus, videomenas ir kt.)
3.5.
TIKSLAS

Nuosekliai, profesionaliai PLĖTOJAMOS ETNINĖS KULTŪROS TRADICIJOS
UŽDAVINIAI:

3.5.1.

Organizuoti kasmetinius tarptautinius etninės kultūros festivalius, rengti
tradicijas, kalendorines šventes, stovyklas, edukacines programas
3.5.2.
Rengti ir vykdyti tarpsritinius etninės kultūros sklaidos projektus, organizuoti
teminius maršrutus
3.5.3.
Įkurti Anykščių etninės kultūros globos tarybą
3.5.4.
Parengti etninės kultūros plėtros ilgalaikę programą
Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo Vertinimo kriterijų reikšmės,
vienetai
periodiškumas
3.5.1.1. Organizuojamų tarptautinių
Bent 1 kasmet
etninės kultūros festivalių
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3.5.1.2.

3.5.1.3.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

skaičius, vnt.
Organizuojamų respublikinių
etninės kultūros stovyklų
skaičius, vnt.
Rajone vykdomų etninės
kultūros edukacinių programų
skaičius, vnt.
Anykščių r. yra prisijungęs prie
tarptautinių, nacionalinių,
regiono etninę kultūrą
puoselėjančių maršrutų
Anykščių r. parengiamų ir
įvykdomų tarpsritinių etninės
kultūros projektų skaičius, vnt.
Įkurta etninės kultūros globos
taryba, kuruojanti etninės
kultūros plėtrą rajone, vnt.

Bent 1 kasmet

Bent 7 kasmet

Siektinas rodiklis 2025 m. – 1

Bent 1 kasmet

1

Siekiant projektų tarptautiškumo rekomenduotina naudotis kultūrą remiančių fondų
galimybėmis:
Kultūros rėmimo fondai
Europos kultūros fondas
(European Cultural Foundation)

Rėmimo kryptys: kultūros darbuotojų ir jaunųjų menininkų
mobilumas, bendradarbiavimo tarp kultūros organizacijų
projektai
www.culturalfoundation.eu

Šiaurės kultūros fondas (Nordic
Culture Fund)

Rėmimo kryptis: tarptautiniai bendradarbiavimo projektai su
šiaurės šalimis
www.nordiskkulturfond.org

EIFL fondas, viešųjų bibliotekų
inovacijų programa „Public
Library Innovation Program“
(PLIP)

Rėmimo kryptis: remia besivystančių ir pereinamojo
laikotarpio ekonomikos šalių bibliotekas ir skatina jas
naudoti informacines bei komunikacines technologijas,
plėtojant ir įgyvendinant novatoriškas viešųjų bibliotekų
paslaugas
http://www.eifl.net/who-we-are

Anna Lindh fondas (The Anna
Lindh Foundation)

Rėmimo kryptis: tarptautiniai Viduržemio jūros regiono
šalių kultūros projektai
www.annalindhfoundation.org

Arabų kultūros ir meno fondas
(The Arab Fund For Arts &
Culture)

Rėmimo kryptis: arabų šalių auditorijai skirti kultūros
projektai
http://arabculturefund.org
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Belgų fondas (Evens Foundation)

Rėmimo kryptys: medijų raštingumas, edukacija, Europos
pilietiškumo projektai
www.evensfoundation.be

Portugalų fondas (Calouste
Gulbenkian Foundation)

Rėmimo kryptys: jaunųjų menininkų, mokslininkų
mobilumas, stipendijos
www.gulbenkian.pt

Nyderlandų vizualiųjų menų,
dizaino ir architektūros fondas
(Fonds BKVB - The Netherlands
Foundation for Visual Arts,
Design and Architecture)

Rėmimo kryptys: tarptautiniai Nyderlanduose gyvenančių
menininkų projektai, tyrimai, menininkų rezidencijos
www.fondsbkvb.nl

Centrinės Europos iniciatyva
(CEI - Central European
Initiative)

Rėmimo kryptys: mobilumo ir tinklinimo iniciatyvos
www.cei.int

Tarptautinis Višegrado fondas
(International Visegrad Fund)

Rėmimo kryptys: Višegrado grupės šalių kultūros,
edukacijos projektai
http://visegradfund.org

Roberto Bošo fondas (Robert
Bosch Foundation)

Rėmimo kryptys: mokslo, kultūros, visuomenės iniciatyvos,
bendradarbiavimo projektai su Rytų Europa
www.bosch-stiftung.de

Projektų finansavimo programos
Europos ekonominės erdvės
(EEE) ir Norvegijos finansiniai
mechanizmai
(finansavimo programos „Menų
įvairovė“, „Kultūros paveldas“)

Rėmimo kryptys: tarptautinė kūrybinė koprodukcija,
kultūrinis bendradarbiavimas, kultūros paveldo projektai
www.eeagrants.lt

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinė
mobilumo programa

Rėmimo kryptys: Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinis
mobilumas ir bendradarbiavimo tinklai, Baltijos ir Šiaurės
šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas, meno
rezidencijos, Šiaurės šalių kultūros ir meno projektai
www.kknord.org, www.norden.lt/programos

Europos Sąjungos 2014–2020 m.
struktūrinė parama

Rėmimo kryptys: kultūros paveldo, kultūros infrastruktūros
aktualizavimo investiciniai projektai
http://www.lrkm.lt

Finansavimo galimybės Lietuvoje
Lietuvos kultūros taryba

Rėmimo kryptys: kultūros edukacija, kultūra regionuose,

© Anykščių rajono savivaldybės administracija, 2016

ANYKŠČIAI. ŽMONĖS KURIA
kultūros produktų ir paslaugų kūrimas, tarptautiniai ir
mobilumo projektai, kultūros tapatumas, kultūros srities
bendrieji tyrimai (meno, socialiniai, taikomieji,
tarpdisciplininiai)
www.ltkt.lt
Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas

Rėmimo kryptys: spaudos, radijo, televizijos, interneto
sklaidos projektai
www.srtfondas.lt

LR Kultūros ministerijos
finansuojamos programos

Rėmimo kryptys: bibliotekų plėtra, profesionalaus scenos
meno projektų sklaida, istorinės atminties iniciatyvos,
kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga
www.lrkm.lt

Lietuvos kino centras

Rėmimo kryptys: kino gamybos, sklaidos projektai
www.lkc.lt

Vertimų skatinimo programa

Rėmimo kryptys: lietuviškų (arba su Lietuva susijusių)
tekstų (knygų, leidinių) vertimų į užsienio kalbas projektai
www.booksfromlithuania.lt/lt/vertimu-skatinimo-programa
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KOMUNIKACIJA
Šiandieninės

kultūros

sklaidos

neįsivaizduojame

be

tinkamos

komunikacijos. Komunikacija – svarbus veiksnys ne tik išoriniu
(kokią istoriją mes kuriame ir kaip ją pasakojame), bet ir vidiniu
požiūriu (institucijų, tarpinstitucinė kalbėjimosi kultūra, požiūrių
suderinimas, vieningumas, sprendimų paieška ir pan.). Komunikacija
– tiek išorinė, tiek vidinė – viena labiausiai spręstinų silpnybų
Anykščių rajone.
Sprendimo keliai:
-

Formuluoti vieningus kultūros plėtros ir veiklos tikslus,
bendrus vardiklius kultūros institucijų susikalbėjimui ir
veiklai;

-

Apsibrėžti vieningas kultūros informacijos komunikavimo
pozicijas;

-

Sukurti operatyvų ir patogų vidinės (darbinės) informacijos
keitimosi modelį (pvz., vidinė elektroninė platforma – trečioji
erdvė). Ši ir kitos priemonės galėtų sudaryti inovatyvų,
šiuolaikišką kultūros sektoriaus koordinavimo modelį;

-

Užtikrinti

sklandų

pasiekiamumą

kultūros

panaudojant

informacijos

prieinamumą,

šiuolaikines

technologijas,

mažosios architektūros infrastruktūrą informacijos sklaidai,
diegti inovatyvius kultūros informacijos komunikavimo būdus;
-

Skatinti

tarpinstitucines,

bendradarbiavimo

tarpsektorines

praktikas

siekiant

bendravimo
skleisti

ir

kultūros

informaciją, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūroje; siekti
tampriai komunikuoti su atskirų sektorių atstovais, vykdant
paslaugų

ir

produktų

sklaidą

bendriems

vartotojams

(įvažiuojamojo turizmo operatoriai, apgyvendinimo, maitinimo
paslaugų sektoriai, socialinių paslaugų teikėjai, švietimo ir
ugdymo institucijos, žiniasklaida ir kt.);
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diaspora – kaip
„minkštosios galios“
šaltinis visame
pasaulyje. Viena iš
Anykščių stiprybių
yra ta, kad pasaulio
anykštėnai jau turi
juos buriančią
instituciją.
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-

Kiekvienas Anykščių krašto gyventojas turi reprezentuoti savo krašto
kultūrą: tai turi atsispindėti jo žiniose apie krašto istoriją ir kultūrą,
komunikuojamu

pozityviu

dabarties

vertinimu

(požiūriu,

kurį

skleidžiame), įsitraukimu ir dalyvavimu kultūros vyksme;
-

Tarpusavio palaikymo kultūros ugdymas, geranoriško kalbėjimo tono
tarpusavyje ir su aplinka (išreiškiant nuomonę kultūros klausimu)
palaikymas išspręstų renginių dubliavimosi klausimus, vestų į kultūros
paslaugų ir produktų kokybę, išskirtinumą, įvairovę bei generuotų
kūrybiškas idėjas ir naujas iniciatyvas,

kultūros darbuotojų emocinį

komfortą.

PLATESNĖ APLINKA

VEIKLOS APLINKA
(politinė, teisinė, ekonominė,
socialinė ir kt.)

BENDRUOMENĖ

BENDRUOMENĖ
(susijusių žmonių grupės ir
tinklai)

ORGANIZACIJOS

ORGANIZACIJA
(bendrais siekiais ir tikslais
grįsta veikla)

ASMENYBĖS

KULTŪRA

Diagrama Nr.1. Kultūros aplinka
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(gebėjimai, vaidmenys,
vertybės, lyderystė,
motyvacija, žinios, santykiai,
atsakomybės)
KULTŪROS PAGRINDAS
(šeimos, santykiai, tikėjimas,
vertybės, elgsena, įstatymai,
tradicijos, tapatumas,
institucijos, atsakomybės)
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Kuriant kultūros komunikacijos įgyvendinimo priemones, kultūros
sektoriaus bendravimo ir bendradarbiavimo formas, pravartu išnagrinėti
kultūros aplinką (diagrama Nr. 1), įtakų ratą ir dalyvius (diagrama Nr.
2). Būtina identifikuoti asmenybių, aplinkybių, veiksnių įtakas, teigiamą
ir neigiamą poveikį lemiančius veiksnius kultūrai ir jos komunikacijai,
nuspręsti, kurie veiksniai gali būti tobulinami, keičiami, efektyvinami.
Bendra kultūros vizija, bendri tikslai gali padėti suvienyti kultūros
institucijas ir žmones bei nukreipti tikslingai ir efektyviai veiklai,
teigiamos kultūrinės žinios komunikacijai.

ORGANIZACINĖ
STRUKTŪRA,
HIERARCHIJA

RITUALAI

VERTYBĖS,
NORMOS,
KURIOMIS
DALINAMĖS

KULTŪRA

MISIJA IR
TIKSLAI

(BENDROJI KRAŠTO, KULTŪROS
INSTITUCIJŲ, KULTŪROS
SPECIALISTŲ, KIEKVIENO
BENDRUOMENĖS NARIO)
POŽIŪRIS,
KURĮ
SKLEIDŽIAME

ISTORIJA
ŽINIOS,
KURIOMIS
DALIJAMĖS

Diagrama Nr.2. Kultūros aplinkos įtakų ratas ir dalyviai
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4 prioriteto tikslai, uždaviniai, siektini rodikliai:
PRIORITETAS:
4.

EFEKTYVIAI ĮGYVENDINTI VIDINĘ IR IŠORINĘ KULTŪROS SRITIES KOMUNIKACIJĄ

4.1.
TIKSLAS

UŽTIKRINTA EFEKTYVI kultūros srities KOMUNIKACIJA

UŽDAVINIAI:
4.1.1.
Vykdyti kultūros ir kultūrinio turizmo komunikaciją tradicinėmis ir moderniomis
sklaidos formomis
4.1.2.
Komunikuoti kultūrinę tapatybę per mažosios architektūros objektus,
reprezentacinius ženklus
4.1.3.
Sudaryti Anykščių krašto tapatybės įvaizdžio plėtojimo planus, numatyti
kasmetines sklaidos ir viešinimo priemones, skirti lėšų jų įgyvendinimui
4.1.4.
Nuolat formuoti Anykščių krašto reprezentacinių ženklų, suvenyrų paketus
4.1.5.
Sukurti ir įtvirtinti Anykščių prekinį ženklą, užtikrinti tinkamą jo naudojimą ir
sklaidą
Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

4.1.1.4.

Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
Pateikiama stilistiškai vientisa
nuolatinė kultūros srities
informacija vartotojų grupėms
aktualiais kanalais
Įrengta kultūrinę tapatybę
reprezentuojančių
informacijos stendų, nuorodų,
ženklų, simbolių visame rajone
sistema, vnt.
Kultūros ir kultūrinio turizmo
paslaugų ir kūrybinių produktų
paketai skleidžiami tikslinėms
grupėms
Kultūros srities aktualijos,
naujienos pateikiamos
savivaldybės internetinio
puslapio atskiroje skiltyje, su
galimybe užsisakyti kultūros ir
kultūrinio turizmo naujienas
Suformuotų oficialių kultūros
naujienų sklaidos prieigų
socialiniuose tinkluose

Vertinimo kriterijų reikšmės,
periodiškumas
Nuolat

1

Nuolat

Nuolat

Bent 1 prieiga, bent 4 000 vartotojų
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4.1.1.5.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.2.

skaičius, suburtų vartotojų
skaičius, vnt.
Kuriami įvykiai, formuojamas
„komunikacinio aido” tinklas
kultūros ir kultūrinio turizmo
naujienoms, pasiekimams
skleisti
Įrengta mažosios architektūros
objektų, reprezentacinių
ženklų viešosiose erdvėse,
komunikuojančių kultūrinę
tapatybę, sistema, vnt.
Sudarytas ir įgyvendinamas
Anykščių įvaizdžio planas, jo
įgyvendinimui suformuota
eilutė sklaidos ir viešinimo
priemonėms biudžete, vnt.
Sukurtų teminių
reprezentacinių Anykščių
suvenyrų serijų skaičius, vnt.
Sukurtas Anykščių prekinis
ženklas, apibrėžtas jo
naudojimas, vnt.

Nuolat

1

1 kasmet

Bent 3 serijos

1

IŠPLĖTOTA kultūrinių PARTNERYSČIŲ GEOGRAFIJA

UŽDAVINIAI:
4.2.1.
Įgyvendinti Anykščių krašto garbės ambasadorių programą
4.2.2.
Numatyti reikalingas strategines partnerystes, sudaryti sutarčių pasirašymo,
vizitų, mainų planą su užsienio partneriais ir jį įgyvendinti
Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo Vertinimo kriterijų reikšmės,
vienetai
periodiškumas
4.2.1.
Įgyvendinama Anykščių krašto Nuolat, ambasadorių sutelkimo rodiklis
garbės ambasadorių programa 2025 m. – 25
4.2.2.
Parengiamas ir įgyvendinamas 1 kasmet
strateginių partnerysčių
plėtojimo planas, vnt.

4.3.

UŽDAVINIAI:
NUOLAT UGDOMA kultūros bendruomenės TARPUSAVIO PALAIKYMO
KULTŪRA, palaikoma GERANORIŠKA TARPUSAVIO KOMUNIKACIJA

4.3.1.

Sociokultūrinės

reklamos,

kultūrinių

akcijų
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žadinti

vietos
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bendruomenės sąmoningumą, diegti patriotizmą
4.3.2.

4.3.3.

Aiškinti vietos bendruomenei meno kūrinių prasmę, gilinti jų žinias apie meno,
ypač profesionaliojo, turinį – investuoti į bendrą visuomenės meninį išprusimą
Socialinėmis ir kultūrinėmis priemonėmis ugdyti Anykščių krašto žmones, kaip
„gerosios krašto žinios“ skleidėjus.

Siektini rodikliai:
Eil. Nr.
Vertinimo kriterijai, matavimo
vienetai
4.3.1.
Suformuojami kultūrinio
švietimo tikslai, vykdoma
sklaida pasirinktomis
priemonėmis (sociokultūrinė
reklama, kultūros ir meno
akcijos)
4.3.2.
Diegiamos papildomos
visuomenės švietimo
priemonės pristatant meno
kūrinius viešosiose erdvėse,
organizuojant profesionalaus,
šiuolaikinio meno renginius
4.3.3.
Suformuotas ir nuolat
plėtojamas aktyvus „gerosios
krašto žinios“ skleidėjų
koordinacinis tinklas, vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės,
periodiškumas
Kasmet

Nuolat

1
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