PRITARTA

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ
DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas.
1.1. Biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros centras Žvejų rūmai (toliau
– KCŽR). Įstaiga registruota adresu: Taikos pr. 70, LT-93202 Klaipėda. Tel./faks. (8 46) 41 05 65.
El. paštas info@zvejurumai.lt.
1.2. KCŽR direktorius – Alvydas Juozas Lenkauskas.
1.3. Darbuotojai / etatai
Iš viso
46

40

Iš jų
kultūros ir meno
23
17

1.4. Naudojamos patalpos
Pastatai (nurodyti adresus)
Taikos pr. 70, LT-93202 Klaipėda
Liepojos g. 1, LT-92289 Klaipėda
Debreceno g. 48, LT-94149, Klaipėda

kiti
24

Plotas (m2)
6984,11
239,92
1136,78

23

Pastabos

1.5. Biudžetas
Skirtos lėšos:
Darbo užmokečio dotacija
Kitos programos (Valstybinėms
šventėms ir kt.)
Savivaldybės biudžetas

2015 metai (tūkst. Eur)

2016 metai (tūkst. Eur)

9.7

16.6

7.7

5.0

425.5

494.6

Gautos už mokamas paslaugas:
Pajamos

Išlaidos

Atsitiktinės paslaugos – pajamos už
paslaugas, instrumentų nuoma
Patalpų nuoma

53.2

48.7

39.6

42.8

45.1

34.6

Kitos lėšos (parama, labdara, projektų
fondai)

0.05

25.1

1

2. Įstaigos veiklos rezultatai.
Kultūros centras savo veikla siekia sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių kultūrinei
saviraiškai, plėtoti švietėjišką ir kultūrinę-pramoginę veiklą. Įstaiga siekia tenkinti miesto
visuomenės poreikį dalyvauti kultūrinėje veikloje, išreikšti save, kuriant naują kultūrinį produktą,
įtraukti kuo daugiau žmonių į Kultūros centro meninę-kultūrinę veiklą.
Įgyvendindamas numatytus tikslus, KCŽR vykdo Kultūrinio savitumo puoselėjimo bei
kultūrinių paslaugų gerinimo programą. Programos tikslas – sudaryti sąlygas įvairių socialinių
grupių kultūrinei saviraiškai, plėtoti švietėjišką ir kultūrinę-pramoginę veiklą.
2.1. Kultūros centro ŽR personalo ir pastato išlaikymas bei gerinimas.
KCŽR personalo ir pastato išlaikymui buvo skirti asignavimai:


iš biudžeto lėšų (L-151) 343,4 tūkst. Eur (2015 m. – 312,92 tūkst. Eur);



iš atsitiktinių paslaugų – pajamų už paslaugas, instrumentų nuomos lėšų (L-321)
– 12,3 tūkst. Eur (2015 m. – 12,3 tūkst. Eur)



iš patalpų nuomos lėšų 27,6 tūkst. Eur (2015 m. – 27,6 tūkst. Eur).

Siekiant geresnių darbuotojų darbo rezultatų, jie yra skatinami mokytis, kelti
kvalifikaciją kultūros vadybos, kultūros renginių organizavimo, projektų valdymo, darbo saugos,
viešųjų pirkimų, administravimo, chorinės muzikos, choreografų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir
seminaruose. Per metus 5 darbuotojai pabuvojo 5 seminaruose.
2.1. 1. Pastato patalpų einamojo remonto darbai.
Einamojo remonto darbams skirta:


iš biudžeto lėšų - 59 300 Eur



iš patalpų nuomos lėšų - 10 900 Eur



iš atsitiktinių paslaugų- pajamų už paslaugas, instrumentų nuomos lėšų – 4400
Eur.

Prie centrinio Žvejų rūmų įėjimo į pirmo aukšto foje įrengtos oro užuolaidos. Taip pat atliktas
didžiosios salės scenos dekoracinės patalpų remontas. Įrengtas keltuvas dekoracijoms. Didžiosios
salės scenos nudažytos sienos, pakeistos durys. Buvo suremontuota 6 langai, ir naujai sudėti 7.
Žvejų rūmų pirmo aukšto foje ir Didžiojoje salėje po balkonu įrengta nauji šviestuvai, atliktas
didžiosios salės šiltą orą paduodančio variklio remontas. Žvejų rūmų salei įsigyta scenos galinė
uždanga ir paskliautė. Prie Žvejų rūmų centrinio įėjimo įrengtas pandusas neįgaliesiems.
Bendruomenės namuose antrame aukšte sumontuoti 15 vnt. roletų, įsigytos naujos kėdės, aktų
salėje įrengtas apšvietimo tiltas. Įrengtas lauko apšvietimas.
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2016 metais kultūrinėms programoms vykdyti skirta:


iš biudžeto – 92.3 tūkst. Eur (2015 m. – 91,4 tūkst. Eur)



iš atsitiktinių paslaugų – pajamų už paslaugas, instrumentų nuomą – 47,0 tūkst.
Eur (2015 m. – 47,2 tūkst. Eur).

Praeitais metais kultūros centras suorganizavo 776 kultūrinius renginius, juose buvo per 230
tūkstančių lankytojų.
Didelis Kultūros centro pasiekimas – aktyvi ir prasminga veikla Bendruomenės namuose
(Debreceno g. 48). Šiame kultūros centre sudarytos palankios sąlygos erdvės ir laiko atžvilgiu
pagyvenusių žmonių kolektyvų meninei veiklai. Šiuo metu šiose Žvejų rūmams priklausančiose
patalpose kultūrinę-meninę veiklą vykdo 16 kolektyvų (269 nariai). 2016 metais Žvejų rūmai
Bendruomenės namuose vykdė programą „Sveika siela ir kūnas“, kurios metu įvyko net 80
užsiėmimų ir edukacinių renginių. Čia vyko ir 9 Valstybinių švenčių renginiai, įvairūs koncertai,
šokių vakarai, konferencijos aktualiomis temomis senyvo amžiaus žmonėms, visus metus veikė
dailės ir edukacinio pobūdžio

parodos. Birželio mėnesį buvo suorganizuoti 32 kūrybiniai

užsiėmimai vaikams. Ši vaikų užimtumo stovyklėlė turėjo didelę paklausą, ją numatoma tęsti ir
plėsti. Iš viso per metus šiuose namuose įvyko net 155 kultūriniai renginiai, kuriuose dalyvavo
miesto senjorų kolektyvai, Debreceno mikrorajono bei miesto bendruomenė.
Padaugėjo renginių ir Vasaros koncertų estradoje – 2016 metais čia vyko 6 dideli renginiai,
juose lankėsi per 14 tūkst. žiūrovų.
2.1.2. Rengti ir pristatyti miesto, šalies ir užsienio visuomenei meno programas.
Vykdytos šios priemonės:
2.1.2.1. Parengti valstybinių švenčių ir minėtinų dienų minėjimo programą ir ją
vykdyti.
Vienas atsakingiausių Žvejų rūmų atliekamų darbų – valstybinių švenčių ir atmintinų
dienų organizavimas Klaipėdoje buvo įvykdytas puikiai ir sulaukė tik pačių geriausių atsiliepimų.
2016 metais surengta 40 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginių – tai ir Laisvės gynėjų
dienai skirta jubiliejinė renginių programa (Atminimo laužai, pasklidę visuose miesto
mikrorajonuose, šventė prie Girulių televizijos bokšto, apšviestas senasis paštas Liepų gatvėje ir
kt.), ir Vasario 16-oji Švyturio arenoje, ir pirmą kartą uostamiestyje 2 dienas vykusi ir daugybę
žiūrovų pritraukusi Dainos ir poezijos spektaklių šventė, skirta Liepos 6-ąjai, Valstybės dienai.
Lėšos valstybinėms šventėms organizuoti buvo gautos ne tik iš miesto Savivaldybės biudžeto, bet ir
iš Lietuvos kultūros ministerijos (Lietuvos valstybės atkūrimo ir Valstybės dienos renginiams)
pagal įstaigos sukurtus ir pateiktus projektus.
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Suorganizuoti ir svarbūs miestui atmintinų dienų renginiai - Tarptautinei vaikų gynimo dienai,
Gedulo ir vilties dienai, Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, Tarptautinei žmonių su negalia
dienai. Kultūros centras prisidėjo ir prie renginio „Vilties bėgimas“ organizavimo. Surengta 18
kalėdinių ir naujametinių renginių, kuriuose apsilankė per 6700 žiūrovų.
2.1.2.2. Respublikinių, tarptautinių festivalių, renginių ciklų organizavimas.
Visą vasario mėnesį Žvejų rūmuose vyko šalies teatrų festivalis vaikams ir jaunimui
„Jaunatis“, kuris suteikia galimybę uostamiesčio jaunajam žiūrovui už prieinamą kainą pamatyti
pačius naujausius šalies teatrų pastatymus.
2016 metais Kultūros centras jau dešimtą kartą organizavo kasmetinį tradiciniu tapusį
projektą „Vaikų kultūros dienos“. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją,
pakviečiant juos dalyvauti nemokamuose edukaciniuose renginiuose bei užsiėmimuose. „Vaikų
kultūros dienų“ metu įvyko 128 renginių , kuriuos pristatė 28 miesto įstaigos. Projekte dalyvavo
2300 vaikų .
2.1.2.3. Parengti naujas koncertines programas, pastatyti naujus savivaldybės
teatrų spektaklius.
Žvejų rūmų meno kolektyvų veikloje dalyvauja 280 narių. Meno programas ruošia ir įgyvendina
10 mėgėjų meno kolektyvų .
Šiuo metu Žvejų rūmuose dirba šie meno kolektyvai: jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas
„Žilvinas“, tautinių šokių kolektyvas „Vėtra“, mišrus choras „Cantare“, mišrus choras „Klaipėda“,
moterų choras „Dangė“, politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras ,,Atminties gaida“, Pilies
teatras, jaunimo teatras „Be durų“, Gliukų teatras, Pantomimos teatras „A“.
2016 m. buvo pastatyti 6 nauji teatrų spektakliai , šokių kolektyvai ir chorai sukūrė 7 naujas
koncertines programas.
Iš viso Kultūros centro Žvejų rūmų meno mėgėjų kolektyvai 2016 metais pateikė visuomenei
182 meno programas (tame tarpe teatrų spektaklius) (2015 m. – 164), juose apsilankė 62 950
žiūrovai. Tame tarpe suorganizuota 72 renginiai vaikams ir jaunimui (2015 m. – 60).
2.1.2.4. Pristatyti miesto, šalies ir užsienio visuomenei meno kolektyvų
programas.
Kultūros centro Žvejų rūmai meno kolektyvai pristatė savo meno programas ne tik miesto
visuomenei, bet reprezentavo Kultūros centrą ir miestą šalies (9 ) ir užsienio (10) festivaliuose ir
konkursuose. Moterų choras „Dangė“ dalyvavo tarptautiniame chorų festivalyje „Mundus Cantat“
Sopote (Lenkija) ir laimėjo Sidabro diplomą. Tarptautiniame chorų festivalyje-konkurse „Canta Al
Mar“ Barselonoje tapo dvigubais festivalio laureatais – pelnė auksinius diplomus pasaulietinės ir
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sakralinės muzikos kategorijose. Taip pat choras įgijo teisę penkerius metus dalyvauti pasaulinių
chorų žaidynių nugalėtojų konkursuose. 2016 metais choras „Dangė“ Lietuvos liaudies kultūros
centro buvo pripažintas geriausiu vokaliniu kolektyvu ir jam skirtas apdovanojimas „Aukso
paukštė“. Choras „Cantare“ tarptautiniame St. Šimkaus chorų konkurse pelnė 3 vietą, o už geriausią
šiuolaikinio autoriaus kūrinio atlikimą apdovanotas Klaipėdos miesto savivaldybės prizu. Tautinių
šokių kolektyvas „Vėtra“ šalies tautinių šokių festivaliuose – konkursuose „Ringo Ringiai“ ir „Iš
aplinkui“ laimėjo 1-ąsias vietas, konkurse „Klumpakojis – 2 vietą. Pilies teatro spektaklis „Aš
laukiu tavęs, mielasis“ tarptautiniame mono spektaklių festivalyje Makedonijoje apdovanotas
Grandprix“,

spektaklis

„Varšuvos

melodija“

tarptautiniame

teatrų

festivalyje

„Moldfiest.Rampa.Ru“ apdovanotas laureatų diplomu.

3. Problemos:


Žvejų rūmams reikalinga pastato renovacija pakeičiant vandens, kanalizacijos, elektros ir
šildymo sistemas.



Neekonomiškai ir fiziškai susidevėjusi Žvejų rūmų didžiosios salės šildymo sistema, todėl
šaltuoju metų laiku sudėtinga užtikrinti šilumą žiūrovams.



Bendruomenės namams ir Žvejų rūmams reikalingi keltuvai neįgaliesiems.



Reikalingas bendruomenės namų fasado einamasis remontas.

Alvydas Juozas Lenkauskas

________________________________
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