
 

 

LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRO  VADOVO ATASKAITA SAVIVALDYBĖS 

TARYBAI 

 

1. Įstaigos pavadinimas: Liudviko Rėzos kultūros centras.  

 

2. Dirbančiųjų skaičius viso: 14 darbuotojų (9,25 etato),  administracijos darbuotojai – 3 (2,75 

etato), darbuotojų skaičius vasaros metu – 15 (9,75 etato). 

 

3. Lankytojų skaičius renginiuose: visi lankytojai ir dalyviai – 17837. 

 

4.  Metinis įstaigos biudžetas – 108,9 tūkst. Eur.  

savivaldybės tarybos skirtos lėšos – 102,8 tūkst. Eur.,  

Valstybės lėšos MMA ir kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui – 2,5 tūkst. Eur., 

uždirbtos lėšos – 3,6 tūkst. Eur.,  

kitų šaltinių gautos lėšos ar parama – 10,79 Eur. 

2015 metais gauta papildomų lėšų projektams ir renginiams, šventėms – 11,65 tūkst.  Eur., iš 

jų Neringos savivaldybės biudžeto –10,45 tūkst. Eur., Lietuvos kultūros tarybos  Kultūros 

rėmimo fondas – 1,2 tūkst. Eur. 

 

5. Kolektyvų skaičius kultūros centre: 

Liudviko Rėzos kultūros centre yra 4 kolektyvai: 

 vokalinis moterų ansamblis ,,Neringa“ (vadovė R. Rušinskienė),  

 liaudiškos muzikos kapela „Kuršininkai“ (vadovė D.Tregub),  

 folkloro ansamblis „Aušrinė“ (vadovė R. Pečiukonytė),  

 vaikų vokalinis ansamblis ir instrumentinė grupė (vadovė D.Tregub, dirba 

visuomeniniais pagrindais). 

Kolektyvus lanko 35 žmonės. 

 

6. Strateginio plano vykdymas: 

2015 m. strateginiame Liudviko Rėzos kultūros centro plane buvo iškelti šie tikslai: siekti įvairių 

kultūros žanrų gyvybingumo, globoti ir skatinti etninę, mėgėjų bei profesionalaus meno veiklą, 

renginių organizavimą bei kitą kultūrinę raišką, rūpintis jos plėtra. Šiuos tikslus įgyvendinant buvo iš 

viso suorganizuota 142 renginiai: 

 Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai – 19; 

 Mėgėjų meno kolektyvų išvykos – 20; 

 Profesionalių menininkų parodos – 13; 

 Profesionalių menininkų koncertai (klasikinės, džiazo muzikos) – 20; 

 Profesionalių menininkų spektakliai – 9; 

 Tautodailės parodos – 1; 

 Edukaciniai renginiai – 10; 

 Kino filmai – 5; 

 Pramoginės muzikos koncertai – 12; 

 Kiti renginiai – 34. 



 

 

7. Dalyvavimas ES ir kituose projektuose: 

 Tarptautinis folkloro festivalis „Tek saulužė ant maračių“, organizuotas Nidos KTIC ,,Agila“; 

 Etnokultūrinis projektas-konkursas „Ritin kalne smiltatė“, organizuotas Neringos meno 

mokyklos; 

 Vaikų ir jaunimo tarptautinis festivalis – konkursas „Baltic Voice 2015“, organizuotas 

Mažeikių rajono kultūros centro ir Neringos savivaldybės kultūros skyriaus; 

 Tarptautinis tapybos pleneras, tęsiantis ekspresionistines ,,Brücke” kartos tradicijas; 

 Kultūrinio turizmo projektas „Vėtrungių kelias“, organizuotas Šilutės kultūros ir pramogų 

centro.  

 

8. Svarbiausi įstaigos darbai ir renginiai: 

 Liudviko Rėzos 239-ųjų gimimo metinių minėjimas ir Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno 

šeštosios premijos teikimas (sausio 10 d.); 

 Tradicinė regioninė IX-oji  vaikų šokių šventė „Sveika, vasara“ (gegužės 29 d.); 

 III-asis tarptautinis jaunųjų vokalistų konkursas-festivalis "Baltic Voice 2015" (liepos 2-5 d.); 

 Pamario krašto žvejo šventė (liepos 17 d.); 

 Juodkrantės bažnyčios 130 metų jubiliejus (rugpjūčio 2 d.); 

 VIII-oji regioninė folkloro šventė "Pūsk, vėjuži!" (rugsėjo 5 d.); 

 Martyno Liudviko Rėzos Raštų IV tomo išleidimas ir jo pristatymas (rugsėjo 26 d.); 

 Liudviko Rėzos kultūros centro ir Martyno Liudviko Rėzos Raštų IV tomo pristatymas 

Lietuvos mokslų akademijoje (spalio 6 d.); 

 Kalendorinės bei Pamario krašto etninės tradicijas puoselėjantys renginiai;  

 Neringos miesto gimtadienio renginiai, Kalėdiniai renginiai, Naujųjų metų sutikimo šventė. 

 

9. Vadovo pastangos ir iniciatyvos gerinant įstaigos materialinę bazę, ieškant papildomo 

finansavimo ir kt.: 

 Siekiant užtikrinti ir pagerinti įstaigos veiklą, buvo rengiamos ir teikiamos paraiškos 

Lietuvos Kultūros tarybai ir Neringos savivaldybei finansavimui projektų įgyvendinimui gauti. Taip 

pat, kreipiamasi į potencialius rėmėjus Neringoje, bei visoje Lietuvoje. Iš surinktų specialiųjų lėšų 

buvo nupirkti baldų komplektai lauko renginiams ir kompiuteris.  

 

10. Numatomi vykdyti projektai: 

 Martyno Liudviko Rėzos 240-ųjų gimimo metinių minėjimo renginiai 2016 metais: Martyno 

Liudviko Rėzos gimimo metinių minėjimas ir jo vardo kultūros ir meno premijos įteikimas, 

iškilmingai pažymėti M. L. Rėzos gimtadienį birželio 21 d., surengti koncertus Vilniaus ir 

Klaipėdos bažnyčiose, surengti mokslinę konferenciją tyrėjams ir mokslininkams; 

 Knygos „Raganų kalno legendos“ leidyba; 

 „Erasmus+“ projektas kartu su Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“ 

„Lankytojų skaičiavimo ir monitoringo metodų taikymas Kuršių nerijoje“; 

 Bendras projektas su Kauno apskrities viešąja biblioteka, skatinantis skaitymą ir 

populiarinantis Juodkrantę „Skaitymas šeimoje: nuo lopšinių iki šiurpių“; 

 Bendras projektas su Lituanistų sambūriu, kuriuo siekiama pristatyti L. Rėzą mokytojams, 

kurie galėtų parengti pamoką mokiniams; 

 Bendras etnokultūrinis projektas-konkursas su Neringos meno mokykla „Ritin kalne 

smiltatė“, 

 Tradicinė regioninė folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!”; 

 Žvejo šventė; 



 Bendras projektas su Mažeikių rajono kultūros centru Tarptautinis jaunųjų vokalistų festivalis 

– konkursas „Baltic Voice “; 

 Tęstinis projektas su Lietuvių literatūros institutu M. L. Rėzos Raštų leidimas ir jo 

pristatymas;  

 Tęstinis projektas kartu su Šilutės kultūros ir pramogų centru „Vėtrungių kelias“. 

 Rengiamos paraiškos Lietuvos kultūros tarybai: istorinės ekspozicijos modernizavimas, 

mobili paroda „Neringos žvejų istorijos” II dalis, interaktyvus filmas-pristatymas 

„Juodkrantės vilos ir viešbučiai XIX – XXI a.: kurorto aukso amžius ir dabartis“.    

 

11. Problemos, kurias reikia spręsti. Vadovo pasiūlymai dėl įstaigos darbo gerinimo. 

Mažėjantis valstybės biudžeto finansavimas apsunkina kultūros projektų įgyvendinimą.  

Menkas privataus sektoriaus vaidmuo remiant kultūrą ir meną. Dėl mažų atlyginimų trūksta gerų 

kultūros ir meno specialistų. Reikalingas specialistas, kuris vykdytų mokslinę - kultūrinę veiklą, 

dirbtų su muziejinėmis vertybėmis istorinėje ekspozicijoje. 

Riboti žmonių resursai, trūksta renginių režisieriaus, dailininko-scenografo srities specialistų, 

kurie surežisuotų profesionaliai renginius ir juos apipavidalintų. Prie koncertų salės vasaros metu 

sunkus, sudėtingas  privažiavimas, vasaros metu ypatingai susiduriama su parkavimo problema. 

Ateityje išsprendus transporto neturėjimo problemas ir skiriant daugiau lėšų transporto 

paslaugos pirkimui, kuro išlaidų apmokėjimui - atsivertų didesnės galimybės meno kolektyvams 

vykdyti intensyvesnę meninę veiklą, puoselėti savo krašto kultūrines tradicijas, garbingai 

reprezentuoti Neringos miestą  dalyvaujant už miesto ribų, kitų miesto kultūros centrų rengiamuose 

tarptautiniuose festivaliuose, respublikinėse šventėse, ir kituose kultūriniuose renginiuose. Atsivertų 

platesnės galimybės bendradarbiauti su kitais Lietuvos kultūros centrais bei dalintis gerąja patirtimi.  

 

12. Vadovo dalyvavimas savivaldybės visuomeninėje veikloje.  
   

Esu Neringos – Fehmarno bendradarbiavimo komiteto narė, buvau  nuolat įtraukiama 

į įvairių darbo grupių bei organizacinių komitetų veiklą.  

 

 

Direktorė     Sonata Vaitonienė 


