PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių
reikalų komiteto
2016 m.
sprendimu Nr.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ
DIREKTORIAUS 2015 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
47

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
1.5. Biudžetas
Skirtos lėšos
Valstybės
Savivaldybės
Gautos už mokamas paslaugas
Patalpų nuoma
Kitos lėšos (labdara, parama, fondai)

kiti
24

Plotas (m2)
7544,02
219,82
1136,78

2014 m. (tūkst. Eur)
303,17
62,62
39,48
6,60

23

Pastabos

2015 m. (tūkst. Eur)
17,39
425,52
53,16
42,8
0,05
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2. Įstaigos veiklos rezultatai.
2.1. 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.
2.2. 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. Šiam tikslui pasiekti
buvo numatyti šie uždaviniai:
2.2.1. Kultūros centro ŽR personalo ir pastato išlaikymas bei gerinimas.
2.2.1.1. KCŽR personalo ir pastato išlaikymui buvo skirti asignavimai: iš biudžeto
315,41 tūkst. Eur (2014 m. – 240,91 tūkst. Eur); iš specialiosios programos – 16,5 tūkst. Eur (2014
m. –16,5 tūkst. Eur) bei iš specialiosios nuompinigių programos 38,5 tūkst. Eur (2014 m. – 38,5
tūkst. Eur). Bendra gautų asignavimų suma – 370,4 tūkst. Eur (2014 m. – 274,0 tūkst. Eur).
Kultūrinėms programoms vykdyti: iš biudžeto – 91,4 tūkst. Eur (2014 m. – 42,3 tūkst. Eur), iš
specialiųjų lėšų – 47,2 tūkst. Eur (2014 m. – 47,2 tūkst. Eur).
2.2.1.2. Siekiant geresnių darbuotojų darbo rezultatų, jie yra skatinami mokytis, kelti
kvalifikaciją kultūros vadybos, kultūros renginių organizavimo, projektų valdymo, darbo saugos,
viešųjų pirkimų, buhalterinės apskaitos, chorinės muzikos, choreografų kvalifikacijos kėlimo
kursuose ir seminaruose. Per metus 4 darbuotojai pabuvojo 9 seminaruose, 4 darbuotojai –
konferencijoje.
2.2.1.3. Pastato patalpų einamojo remonto darbai. Pakeista administracijos aukšto
koridoriaus grindų danga, didžiosios salės scenai įsigyti nauji scenos kulisai, atitinkantys visus
scenos reikalavimus. Teatro salėje įmontuoti pakėlimo įrenginiai su 2-iem aliuminio
konstrukcijomis. Žvejų rūmų kiemo pusėje įrengtas apšvietimas. Perdažytos sienos pirmo ir antro
aukšto fojė. Atlikti tualetų keitimo ir tualetų mazgų keitimo remonto darbai. Bendruomenės
namams ir Žvejų rūmams nupirkta nauji stalai, kėdės, kompiuteriai, garso ir šviesos įranga,
koncertinei veiklai ir biurui skirti baldai. Einamojo remonto darbams iš biudžeto lėšų skirta: 2491
Eur, iš nuomos lėšų skirta 11411 Eur.
2.2.1.4. Negyvenamų patalpų (Debreceno g. 48), nuosavybės teise priklausančių Klaipėdos
miesto savivaldybei (1138, 43 kv. m), perdavimas Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros centrui
Žvejų rūmams valdymo, naudojimo ir disponavimo teise pagal 2014 m. rugsėjo 15 d. Klaipėdos
miesto savivaldybės sprendimą ,,Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
Nr.: T2-189 2014 m.“ sąlygojo naujų darbo vietų atsiradimą. Sudarytos palankesnės sąlygos erdvės
ir laiko atžvilgiu pagyvenusių žmonių kolektyvų meninei veiklai. Suremontuotos patalpos
atidarytos kultūrinei veiklai ir pavadintos Bendruomenės namais. Šiuo metu šiose Žvejų rūmams
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priklausančiose patalpose meninę veiklą vykdo 16 kolektyvų (269 nariai). Čia pastoviai vyksta
koncertai, rengiami folkloro vakarai, konferencijos aktualiomis temomis senyvo amžiaus žmonėms,
parodos.
2.2.2. Rengti ir pristatyti miesto, šalies ir užsienio visuomenei meno programas.
Vykdytos šios priemonės:
2.2.2.1. Parengti valstybinių švenčių ir minėtinų dienų minėjimo programą ir ją
vykdyti.
Vienas atsakingiausių Žvejų rūmų atliekamų darbų – valstybinių švenčių ir atmintinų dienų
organizavimas Klaipėdoje. 2015 metais surengtos 3 valstybinės šventės: Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienai – renginys ir šventinis koncertas ,,Dainuoju Lietuvai“ Švyturio arenoje bei
minėjimas Atgimimo aikštėje; Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – šventė Švyturio
arenoje; Lietuvos Valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai – iškilmingas vėliavos
pakėlimas ir šventinis koncertas Kruizinių laivų terminale.
Lėšos valstybinėms šventėms organizuoti buvo gautos ne tik iš miesto Savivaldybės biudžeto,
bet ir iš Lietuvos kultūros ministerijos pagal pateiktus projektus (Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai).
Suorganizuoti svarbūs miestui atmintinų dienų renginiai:
Sausio 13-ajai - Laisvės gynėjų dienai, Tarptautinei teatro dienai, Tarptautinei vaikų gynimo
dienai, Gedulo ir vilties dienai, Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, J. Marcinkevičiaus 85osioms gimimo metinėms, K. Donelaičio gimimo metininėms, renginiai vaikams ir suaugusiems,
skirti Tarptautinei žmonių su negalia dienai. Atmintinų dienų renginiuose apsilankė per 15000 tūkst.
žiūrovų.
Surengta 15 kalėdinių ir naujametinių renginių, kuriuose apsilankė 9500 žiūrovų.
2.2.2.2. Respublikinių, tarptautinių festivalių, renginių ciklų organizavimas.
Suorganizuotas šalies teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Jaunatis“ (anksčiau vadintas
,,Ledinė Zylutė“). Festivalio metu parodyti 6 spektakliai, kuriuose apsilankė apie 2300 tūkst.
žiūrovų.
2015 metais Kultūros centras Žvejų rūmai devintą 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 130 renginių (2014 m. – 140), kuriuos pristatė 22 (2014 m. –
21) miesto įstaigos. Projekte dalyvavo ~ 5000 vaikų (2014 m. – 5000).
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2.2.2.3. Parengti naujas koncertines programas, pastatyti naujus savivaldybės teatrų
spektaklius.
Žvejų rūmų meno kolektyvų veikloje dalyvauja 277 nariai (2014 m. – 220). Programas
paruošė ir įgyvendino 10 mėgėjų meno kolektyvų (2014 m. – 10).
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“.
2015 m. buvo pastatyti 7 nauji teatrų spektakliai, šokių kolektyvai ir chorai sukūrė 8 naujas
koncertines programas. Kultūros centras prisidėjo prie renginio „Vilties bėgimas“ organizavimo.
2015 m. suorganizuotas naujas tarptautinis renginys ,,Europos šokių pynė“, skirtas senjorams
ir vykęs Klaipėdos senamiesčio erdvėse liepos 5-6 d.
2.2.2.4. Pristatyti miesto, šalies ir užsienio visuomenei meno kolektyvų programas.
Kultūros centro Žvejų rūmų meno mėgėjų kolektyvai 2015 metais dalyvavo 164 renginiuose
(2014 m. – 95), iš jų 60 renginių vaikams ir jaunimui (2014 m. – 52), kuriuose lankėsi 50550
žiūrovų (2014 m. – 33250).
Kultūros centro Žvejų rūmų meno kolektyvai 2015 m. 90 kartų koncertavo ir vaidino išvykose
(2014 m. – 12). Sulaukta 34030 žiūrovų (2014 m. – 8700).
Bendruomenės namuose (Debreceno g 48) 2015 metais suorganizuota 11 renginių ir 3
parodos, kuriuose apsilankė apie 1200 žiūrovų.
Žvejų rūmų meno kolektyvai 2015 m. dalyvavo 23 festivaliuose ir konkursuose (2014 m. –
11), iš jų 12 tarptautinių (2014 m. – 6), 11 respublikinių (2014 m. – 1).
Reikšmingiausi iš jų:


Tautinių šokių kolektyvas „Vėtra“ dalyvavo respublikiniuose vyresniųjų šokių
kolektyvų festivaliuose ,,Ringio ringiai“, ,,Šokių pynė“, ,,Jotvingis – 2015“, ,,Visi į
Žemaitiją“.



Pilies teatras vaidino teatrų festivalyje ,,Markt kontakt“ (Mogiliovas, Baltarusija) –
gatvės teatro spektaklis „Versalio sodai“; tarptautiniame teatrų festivalyje ,,Nugalėtojų
paradas“ (Ulan Batoras, Mongolija) – spektaklis „Amokas“.



Moterų choras ,,Dangė“ dalyvavo II tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyjekonkurse (Ščecinas, Lenkija) – laimėta pirmoji vieta ir „Aukso juosta“; tarptautiniame
chorų konkurse ,,Praga Cantat 2015“ (Praha, Čekijos respublika) – laimėta „Sidabrinė
juosta“ ir specialusis prizas.
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,Gliukų teatras dalyvavo tarptautiniame garso meno ir performansų festivalyje ,,Sound
around Kaliningrad“ (spektaklis ,,Kiškučio Pa Pa Pa“) ir

tarptautiniame

trumpametražių filmų festivalyje ,,Bermuda Shorts“ Vokietijoje.
Iš viso 2015-aisiais metais Kultūros centras Žvejų rūmai surengė 446 renginius (2014 m. – 303), iš
jų – mėgėjų meno kolektyvų 164 renginiai (2014 m. – 95), vaikams ir jaunimui 227 renginiai (2014
m. – 140). Sulaukta 158 000 žiūrovų (2014 m. – 151500), iš jų vaikų ir jaunimo 61 200 (2014 m. –
58000).

3. Problemos.
Šiuo metu dekoracijų patalpos nėra naudojamos dėl avarinės scenos vartų ir durų būklės bei
neapšiltintų sienų. Dekoracijos, koncertinė aparatūra transportuojami ne pro tam skirtus vartus šalia
scenos, o per kultūros centro centrinį įėjimą. Nuo sunkiasvorio transporto laužomas šaligatvis,
nešant dekoracijas niokojamos centrinės durys ir sienos. Nuolat genda didžiosios salės šildymo
sistema, todėl šaltuoju metų laiku sudėtinga užtikrinti šilumą, tvarką bei švarą I ir II aukšto fojė.
Reikėtų papildomų lėšų scenos patalpų remontui, t. y. scenos vartų pertvarkymui arba
pakeitimui, panduso įrengimui, Žvejų rūmų scenos sienų apšiltinimui bei naujos šildymo sistemos
įrengimui didžiojoje salėje, kad pagerinti sąlygas žiūrovams salėje bei atlikėjams scenoje.

Alvydas Juozas Lenkauskas

________________________________
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