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Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai 

 

2020-2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Kultūros centras Žvejų rūmai  2020 metų veiklos plane numato konkrečius uždavinius ir priemones, 

reikalingas miesto mėgėjų meno kolektyvų veiklos puoselėjimui ir skatinimui, valstybinių švenčių ir 

atmintinų datų pristatymui Klaipėdos mieste, tame tarpe – programos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės 

30-ties metų jubiliejui paruošimui ir vykdymui, pramoginės ir edukacinės veiklos plėtojimui bei naujo 

tarptautinio moterų chorų festivalio-konkurso „Tėvynei aukoju aš savo dainas“  programos sukūrimui ir 

įgyvendinimui. Bus inicijuojamos ir kuriamos naujos mėgėjų meno programos, statomi savivaldybės teatrų 

spektakliai vaikams ir suaugusiems, rengiamos valstybinės ir minėtinų datų šventės, minėjimai mieste, 

organizuojamas šalies vaikų ir jaunimo teatrų  renginių ciklas ,,Jaunatis“., inicijuojamas meno kolektyvų 

dalyvavimas prestižiniuose šalies ir užsienio menų festivaliuose, numatomi svarbūs bendruomeniškumą 

skatinantys renginiai Bendruomenės namuose. Bus įprasminamos šiuolaikinio meno veiklos formos, 

puoselėjamos aukšto meninio lygio mėgėjų meno tradicijos,  sudaromos sąlygos miesto bendruomenei 

aktyviai dalyvauti kultūrinėje veikloje, rasti mėgstamą laisvalaikio formą ir galimybes saviraiškai. 

Norėdamas sukurti geras sąlygas meno kolektyvų darbui, rengiamiems saviraiškos ir edukaciniams 

projektams įgyvendinti, Kultūros centras sudaro galimybę kelti administracijos ir meno kolektyvų vadovų 

kvalifikaciją seminaruose ir konferencijose, atlieka įstaigos patalpų remontą, įsigyja būtiniausius scenos 

įrangos reikmenis. Pristatydami visuomenei meno kolektyvų programas, rengiamas šventes, festivalius, 

Žvejų rūmai stengiasi į renginius pritraukti kuo daugiau dalyvių ir lankytojų, todėl įstaiga įvairiomis 

naujomis formomis reklamuoja apie laisvalaikio praleidimo galimybes miesto ir regiono visuomenę. 

Kultūros centras daug dėmesio skiria savo meno kolektyvams ir teatrams. 2020 metais bus kuriami 

ir pristatomi nauji teatrų pastatymai, koncertinės programos. Meno kolektyvai, dalyvaudami įvairiuose 

tarptautiniuose šalies ir užsienio menų festivaliuose, konkursuose puikiai reprezentuoja miestą ir šalį, todėl 

ir 2020 metais numatoma suteikti sąlygas meno kolektyvams, pasiekiantiems ženklių laimėjimų 

tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose, į šalies ir tarptautinius festivalius.  

 Kultūros centras ruoš ir svarbiausias valstybines šventes – Lietuvos valstybės atkūrimo, Laisvės 

gynėjų dienos renginius mieste.  Tai renginiai, pritrauksiantys per 10 000 žiūrovų. Tradiciškai organizuos 

Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Gedulo ir Vilties dieną,  Juodojo kaspino – 

Baltijos kelio dienos paminėjimą mieste, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ies metų jubiliejui skirtų 

renginių programą ir Kalėdinius, Naujametinius renginius vaikams ir suaugusiems Žvejų rūmuose, kitus 

minėtinų dienų renginius. Įstaiga teiks paraiškas Lietuvos Kultūros tarybos rėmimo fondui, Lietuvos 
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kultūros ministerijai - valstybinių švenčių paminėjimams ir naujai organizuojamam festivaliui „Tėvynei 

aukoju aš savo dainas“.  

Toliau numatoma organizuoti teatro renginių ciklą vaikams ir jaunimui „Jaunatis“, kuris  pristato 

įvairių šalies kultūros institucijų geriausius spektaklius, edukacinius projektus, supažindina Klaipėdos 

jaunimą su naujaisiais teatrų pasiekimais šalyje. Renginiai tradiciškai trunka visą vasario mėnesį, todėl 

pagal formą projektas laikytinas greičiau renginių ciklu nei festivaliu. Visą vasario mėnesį trunkanti šventė, 

gerai įvertinta kritikų, yra svarbus įvykis miesto kultūriniame gyvenime.   

Atsižvelgdama į miesto kultūros strategiją, Bendruomenės namuose įstaiga ir toliau plėtoja 

projektus, kurie mažina socialinę atskirtį (beveik visi renginiai Bendruomenės namuose nemokami), 

skatina toleranciją kitokiems bendruomenės nariams – neįgaliesiems (bendri projektai su Lietuvos 

sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“, neįgaliųjų centru „Lakštutė“), kitataučiams, 

tautinėms mažumoms (bendri projektai su rusakalbių bendrijomis „Rapsodija“, „Otečestvo“, 

krikščioniškąja švietimo draugija „Slovo“), renginiai, skirti tarptautinei Tolerancijos, Kaimynų dienai.  

Kultūros centras rūpinsis savo veiklos reklama - bus plėtojami ryšiai su bendrove RGB 

pictures.lt – kai socialiniame interneto tinkle Facebuk tiesiogiai gali būti transliuojami svarbiausi Žvejų 

rūmų renginiai visam pasauliui.) ir interneto portalu „Mėmelio žirafos“. 

 

01. TIKSLAS  

02. Užtikrinti gyventojams aukštą kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2019-ųjų 

metų 

faktas 

2020-ųjų 

metų 

2021-ųjų 

metų 

2022-ųjų 

metų 

1. Surengta visuomenei spektaklių, 

koncertų, renginių skaičius 

432 430 435 435 

2.    Lankytojų skaičius renginiuose tūkst. 120 120 130 125 

 

 

01.01..TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS   

 

Veiklos planui įgyvendinti keliami šie uždaviniai: 

 

 

01.01.Uždavinys. Kultūros centro Žvejų rūmai, Debreceno g. 48 pastato dalies ir Vasaros 

koncertų estrados personalo ir pastato išlaikymas bei gerinimas. 

Priemonės:  

01.01.01. Priemonė. Kultūros centro Žvejų rūmai ir Vasaros koncertų estrados personalo ir pastato 

išlaikymas. 

Žvejų rūmams įstaigos nuostatuose patvirtintoms funkcijoms vykdyti 2020 

metams yra numatyta patvirtinti 40 etatų. Įstaiga pasitikėjimo teise valdo 

10213,11 kv. m. plotą. Taip, kaip ir ankstesniais metais, 2020 metais tiek 

biudžeto tiek specialiosios lėšos (gautos už teikiamas mokamas paslaugas ir 

patalpų nuomą) bus naudojamos įstaigos išlaidoms (darbo užmokesčiui, 

socialinio draudimo išmokoms mokėti, prekėms įsigyti bei paslaugoms pirkti). 

Bus išmokėtas atlyginimas už darbą 40 etatų darbuotojams, užmokėta už 

paslaugas ir prekes pastato išlaikymui (šildymas, elektra, ryšiai it kt.) 

Kvalifikaciją planuoja kelti 10 kultūros centro darbuotojų meno, vadybos, viešųjų 

pirkimų, administracinių žinių tobulinimo kursuose ir seminaruose. 
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01.01.02. Priemonė. Kultūros centro Žvejų rūmai, Koncertų estrados, Bendruomenės namų pastatų 

einamojo remonto darbai.  

 Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centre Žvejų rūmuose 2020 

metais planuojama atlikti remonto darbus: 

 Žvejų rūmų didžiojoje salėje planuojama atlikti scenos grindų ir orkestro 

duobės einamąjį remontą. 

 Didžiojoje salėje įrengti šildymo-vėdinimo sistemas. 

 Žvejų rūmų teatro salėje pakeisti senas naujomis kėdėmis ir atlikti 

einamąjį remontą. 

 Taip pat planuojama atlikti Žvejų rūmų fasado renovacijos-remonto 

techninį projektą. 

 Klaipėdos vasaros estradai 2020 metais planuojamas atlikti žiūrovinės 

dalies einamasis suoliukų, betoninių laiptų ir bokštelių remontas. 

 

01.02. Uždavinys. Rengti ir pristatyti miesto, šalies ir užsienio visuomenei meno 

programas 

 

01.02.01. Priemonė. Parengti valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo 

programą ir ją vykdyti. 2020 metais Kultūros centras organizuos Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai skirtus renginius , organizuos ir koordinuos mieste 

Laisvės gynėjų, Gedulo ir Vilties, Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dienai, Juodojo kaspino – Baltijos dienai ir kitoms minėtinoms 

datoms skirtus renginius mieste. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-ies metų jubiliejui skirtos programos paruošimui 

ir vykdymui. Įstaiga organizuos Naujųjų metų ir Kalėdinius, Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių ir Tarptautinei žmonių su negalia dienai skirtus renginius – 

Žvejų rūmuose ir Bendruomenės namuose. Renginiai bus organizuojami ne tik 

suaugusiems, bet ir vaikams.   

Planuojama, kad vasario 16-osios ir kovo 11-osios minėjimo renginių programos 

renginiai bus vykdomi miesto viešosiose erdvėse ir  „Švyturio arenoje“.  

 

01.02.02. Priemonė. Organizuoti renginių ciklus, menų festivalius.  

Kultūros centras planuoja organizuoti visą vasario mėnesį besitęsiantį teatrinių 

renginių ciklą vaikams ir jaunimui „Jaunatis‘, naują Tarptautinį moterų chorų 

festivalį-konkursą „Tėvynei aukoju aš savo dainas“, skirtą Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-ies metų jubiliejui.  

01.02.03. Priemonė. Parengti naujas koncertines programas, pastatyti naujus teatrų 

spektaklius.  

Kultūros centre Žvejų rūmai veikia 10 meno kolektyvų. Naujas koncertines 

programas ruoš jaunimo liaudiškų mišrūs chorai ,,Cantare“, ,,Klaipėda“, 

,,Atminties gaida“, Pilies teatras, jaunimo teatras ,,Be durų“, Pantomimos teatras 

,,A“, Gliukų teatras, šokių grupė ,,Žilvinas“, moterų choras ,,Dangė“, šokių 

kolektyvas ,,Vėtra“. Šiuose kolektyvuose užsiėmimus lanko per 300 dalyvių, 

tame tarpe 60 jaunuolių. Meno kolektyvai planuoja 2020 m. sukurti 24 naujas 

programas, iš jų teatrai – pastatyti 5 naujus spektaklius.  

01.02.04.  Priemonė. Pristatyti miesto, šalies ir užsienio visuomenei meno kolektyvų 

programas. Kultūros centras, teikdamas mokamas paslaugas, siekia visuomenei 

pristatyti kuo daugiau įvairių žanrų programų ir gauti daugiau specialiųjų biudžeto 

lėšų. 2020 metais, aktyvinant meno kolektyvų veiklą, numatyta visuomenei 

pristatyti 240 renginių, kuriuose dalyvautų per 100 tūkstančių žiūrovų. 2020 

metais meno kolektyvai numato dalyvauti šiuose menų festivaliuose:  

Teatrai – tarptautiniuose teatrų festivaliuose Vokietijoje, Maskvoje, Ukrainoje. 
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 Chorai- Buvusių kalinių ir tremtinių dainų šventėje “Leiskit į tėvynę“ Anykščiuose, 

festivalyje „Vokiečių ir lietuvių chorinė muzika“ Vokietijoje, Tarptautiniame chorų 

festivalyje Ispanijoje. 

Šokių kolektyvai- Respublikiniuose šokių festivaliuose: „Pora už poros“, „Šokių pynė“, 

„Linksminkimos“, „Ringių ringiai“, tarptautiniuose projektuose: „Europiada“, „Europos 

kultūros savaitė“. 

 

 

Veiklos plano priedai 

 

1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2020-2022-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto 

kriterijų suvestinė. 
   

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro             Alvydas Juozas Lenkauskas 

Žvejų rūmų direktorius                                                            Parašas                           Vardas, pavardė 

 

 

Specialistas,      Reda Zukienė 

atsakingas už veiklos plano parengimą                                   Parašas                           Vardas, pavardė 

 

SUDERINTA:  

 

Asignavimų valdytojas                                                            Parašas                           Vardas, pavardė 

 

 

 


