
 

LIUDVIKO R ZOS KULT ROS CENTRO VADOVO 

2016 MET  VEIKLOS ATASKAITA  

 

• staigos pavadinimas: Liudviko Rėzos kultūros centras, staigos steigėjas – Neringos 

savivaldybės taryba,  savininkas – Neringos savivaldybė, identifikavimo kodas – 

188211813, staigos buveinė: L. Rėzos g. 8 B, 93101 Neringa.  

• Liudviko Rėzos kultūros centro patalpos: 
• dvi parodų salės (iki 50 žmonių), tinkančios teminiams vakarams, kameriniams 
koncertams, užsiėmimams, paskaitoms, konferencijoms ir kt., – L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė, Neringa; 
• koncertų salė (iki 200 žmonių) – L. Rėzos g. 54 C-9, Juodkrantė, Neringa;  
• lauko estrada (iki 600 žmonių) – L. Rėzos g. 54 C-9, Juodkrantė, Neringa. 

1.2. staigos vadovas – Sonata Vaitonienė, direktorė. 
 

• Dirbanči j  skaičius:  

 

 
Parei-

gybės 
Etatai Darbuotojai 

Kultūros ir 
meno 

darbuotojai 

Kiti 

2015 m. 10 9,25 (vasaros metu 

9,75) 

14 (3 administracijos 

darbuotojai) 

8 6 

2016 m. 10 9,25 (vasaros metu 

9,75) 

14 (3 administracijos 

darbuotojai) 

8 6 

 

• Lankytoj  skaičius renginiuose: 2015 m. lankytojų skaičius – 17837, 2016 m. lankytojų 
skaičius – 17852.  

 

• Metinis staigos biudžetas: 

 2015 m. 

(tūkst. Eur) 

2016 m. 

(tūkst. Eur) 

Savivaldybės lėšos 102,8 126,4 

Valstybės lėšos MMA ir kultūros darbuotojų darbo 
užmokesčio didinimui 

2,5 3,9 

Uždirbtos lėšos 3,6 4,6 

Kitos lėšos (labdara, parama) 0,2 0,5 

Papildomos lėšos projektams ir renginiams, šventėms, knygų 
leidybai 

29,4 41,1 

Lietuvos kultūros taryba 1,2 3,0 

 



• Kolektyv  skaičius kult ros centre: 

Liudviko Rėzos kultūros centre yra 3 kolektyvai: 
• vokalinis moterų ansamblis ,,Neringa“ (vadovė Rita Rušinskienė),  
• liaudiškos muzikos kapela „Kuršininkai“ (vadovė Dana Tregub),  
• folkloro ansamblis „Aušrin “ (vadovė Ramunė Pečiukonytė),  

Kolektyvus lanko 45 žmonės. 

 

 

 

• Strateginio plano vykdymas: 

2016 m. strateginiame Liudviko Rėzos kultūros centro plane buvo iškelti šie tikslai: siekti 
vairių kultūros žanrų gyvybingumo, globoti ir skatinti etninę, mėgėjų bei profesionalaus 

meno veiklą, renginių organizavimą bei kitą kultūrinę raišką, rūpintis jos plėtra.  
 

Renginiai 2015 m. 2016 m. 

Profesionalių menininkų parodos   13 14 

Profesionalių menininkų koncertai (klasikinės, džiazo 
muzikos)  

20 23 

Profesionalių menininkų spektakliai  9 3 

Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai  19 19 

Mėgėjų meno kolektyvų išvykos  20 13 

Tautodailės parodos  1 4 

Edukaciniai renginiai, paskaitos  10 12 

Kino filmai  5 5 

Pramoginės muzikos koncertai  12 13 

Kiti renginiai  34 32 

Ekskursijos  12 

Mokslinės konferencijos  1 

Kūrybinės dirbtuvės  1 

Viso: 143 152 

• Tikslas: Plėtoti kokybiškas kultūros paslaugas, vystant infrastruktūrą ir gerinti 
paslaugų prieinamumą. 

 

• Uždavinys. Užtikrinti profesionalaus meno sklaidą. 
 Svarbiausi Liudviko Rėzos kultūros centro suorganizuoti profesionalių menininkų 
renginiai: 

 Parodos: 
• Tapytojos Svetlanos Kornilovos paroda „Miestai prie jūros“; 
• Prof. Virgilijaus Trakimavičiaus grafikos darbų paroda „Angelai”;  
• Prof. Gintario Česiūno tapybos darbų paroda „Spalvos“; 
• Jūratės Buožienės tekstilės paroda; 
• Romano Borisovo akvarelių paroda  „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas“;  
• Eugenijaus Striogos fotografijų paroda „Žvejų krantas“. 

 Koncertai: 
• Grupės „Konspiracija“ koncertas; 
• Broniaus Kutavičiaus instrumentin  kūrin  „Prutena“ atliko: Renata Marcinkutė Lesieur 

(vargonai), Dalia Simaškaitė (smuikas), Saulius Auglys (varpai); 



• Flamenko muzikos koncertas „Gitaros magija“; 
• Vilniaus choro koncertas, programa „Angelų giesmės“;  
• Pianisto Viktoro Paukštelio rečitalis; 
• Vyrų vokalinio ansamblio „Quorum“ koncertas; 
• Grupės „el Fuego“ koncertas. 

 Spektakliai: 
• Stalo teatro spektaklis „Eglė Žalčių karalienė“; 

 Filmų peržiūros: 
• Dokumentinio filmo „Sugr žimas“ peržiūra; 
• Filmo „Dėdė, Rokas ir Nida“ peržiūra; 
• Režisieriaus A. Baryso filmų retrospektyva. 

 

• Uždavinys. Skatinti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, užtikrinti jos tęstinumą. 

Mėgėjų meno kolektyvų svarbiausios išvykos ir pasiekimai: 
• 2016-01-08 folkloro ansamblis „Aušrinė“ dalyvavo M. L. Rėzos 240-ųjų metinių 

minėjime Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade (Rusijos 

Federacijoje); 

• 2016-02-05 folkloro ansamblis „Aušrinė“ ir kapela „Kuršininkai“ dalyvavo LRT 
televizijos laidos „Duokim garo!“ filmavime Vilniuje; 

• 2016-04-17 moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ Lietuvos liaudies kultūros centro 
organizuotame solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ II-ajame 

ture Plungėje vertintas I-ojo laipsnio diplomu bei apdovanotas konkurso garbės 
ženklu – fjuzinginiu vitražu su konkurso emblema; 

• 2016-06-24 folkloro ansamblis „Aušrinė“ dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje 
„Tek saulužė ant maračių“ Nidoje; 

• 2016-07-15 – 17 folkloro ansamblis „Aušrinė“ dalyvavo tarptautiniame folkloro 
festivalyje „Parbėg laivelis“ Klaipėdoje; 

• 2016-10-16 moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ Lietuvos liaudies kultūros centro 
organizuotame solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ III-ajame 

ture Vilniuje vertintas II-ojo laipsnio diplomu; 

• 2016-11-25 – 27 moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ dalyvavo sakralinės muzikos 
festivalyje Izraelyje. 

 

Užtikrinti mėgėjų meno kolektyvų materialinį aprūpinimą. sigyta: smuikas Strunal, 
kilnojamoji kolonėlė, muzikos grotuvas, natų stovai, suremontuotas rojalis koncertų salėje. 

01.03. Uždavinys. Saugoti materialųj  bei dvasin  kultūros paveldą, sudaryti sąlygas 
bendruomenei j  pripažinti ir naudotis, ugdyti bendruomenės narių tautin  orumą, 
patriotiškumą. Rengti bei propaguoti etnokultūrinius renginius, kalendorines šventes, visaip 
kaip saugoti istorinę atmint .  
        Svarbiausi renginiai: M. L. Rėzos vardo premijos teikimo ceremonija, vaikų ir jaunimo 
šokių šventė „Sveika, vasara!“, Pamario krašto žvejo šventė, „Pūsk, vėjuži!”, Neringos miesto 
gimtadienio šventė, Naujųjų metų šventė ir kt., minėjimai: Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, 

Kovo 11-osios, Žemės diena; Motinos diena; Birželio 14-osios; Liepos 6-osios; Rugpjūčio 23-

osios ir kt., parodų, filmų bei knygų pristatymai, renginiai bendruomenei, edukaciniai 
renginiai, ekskursijos. 

 Bendradarbiavimas su bendruomene ir kt. įstaigomis. Pasirašytos bendradarbiavimo 
sutartys su: Neringos gimnazija; Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“; Salos 
etnokultūros ir informacijos centru; Kauno apskrities viešąja biblioteka; Asociacija Lituanistų 
sambūriu; Neringos meno mokykla; Vš  „Kultūros kiemas“; Mažeikių rajono savivaldybės 



kultūros centru; Kauno rajono Ramučių kultūros centru; Asociacija Juodkrantės 
bendruomene; Ateitininkų federacijos Moksleivių ateitininkų sąjunga. 
 

01.04. Uždavinys. Išsaugoti ir puoselėti šio krašto kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir 
sklaidą.   

Pradėtas rengti fotoalbumas „Raganų kalnas“, istorinėje ekspozicijoje rengtas 
profesionalus ekranas, ekspozicinė lentyna, Martyno Liudviko Rėzos raštų  leidimas, sukurta 

edukacinė programa „Numezgiau tinklą iš žalių šilkų“. 
 

02. tikslas. Efektyvus Kult ros centro veiklos užtikrinimas, kult ros 
paslaug  prieinamumo užtikrinimas. 

02.01. Uždavinys. Gerinti kultūros paslaugų  teikimo sąlygas.  
Pastatų, patalpų ir aplinkos pritaikymas kultūros paslaugų teikimui. 2016-02-18 

Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-40 Liudviko Rėzos kultūros centrui 
perduotas patikėjimo teise valdyti ir naudoti pastatas, esantis L. Rėzos g. 8 B, Neringa. Tarp 
pastatų esančioje stiklinėje verandoje atsirado galimybė eksponuoti parodas bei organizuoti 
renginius.  Buvo atliekamas smulkus remontas: sutaisyti lauko estrados vartai, nudažytos 
koncertų salės ir lauko estrados scenos. 

Materialiojo turto įsigijimas. Buvo sigyta: projektorius ir ekranas, prožektoriai, 20 vnt. 
kėdžių, spintos, kasos aparatas, lentynos, minkštasuolis. 

02.02. Uždavinys. Skatinti kultūrinės veiklos atvirumą ir sklaidą. 
Suderintas, pagamintas ir sumontuotas dvipusis reklaminis stendas, lauko iškaba, 

sukurtas ir išleistas Liudviko Rėzos kultūros centro reklaminis lankstinukas 4 kalbomis, 
pagamintas reklaminis tentas – foto siena.   

 

02.03 Uždavinys. Žmogiškieji ištekliai.  

Kultūros ir administracijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją kultūros vadybos, kultūros 
renginių organizavimo, viešųjų pirkimų, buhalterinės apskaitos, etninės kultūros specialistų, 
ansamblių vadovų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose. Per metus 7 darbuotojai 
pabuvojo 6 seminaruose. 

2016 m. visiems staigos darbuotojams buvo nustatyti didesni nei vidutiniai tarnybinio 
atlyginimo koeficientai. 

 

• Dalyvavimas ES ir kituose projektuose: 

• Kartu su Kauno apskrities viešąja biblioteka projektas „Skaitymas šeimoje: nuo 
lopšinių iki šiurpių“; 

• Kartu su Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centru tarptautinis vaikų ir jaunimo 
festivalis-konkursas „Baltic Voice“;  

• Tęstinis projektas su Šilutės kultūros ir pramogų centru „Vėtrungių kelias“; 
• Tęstinis projektas su Lietuvių literatūros institutu „M. L. Rėzos Raštų leidimas ir jų 

pristatymas“;  
• Bendras etnokultūrinis projektas konkursas-festivalis su Neringos meno mokykla 

„Ritin kalne smiltatė“, skirtas Martynui Liudvikui Rėzai ir 1776-1840 laikotarpiui 

Kuršių nerijoje; 
• Kultūros ir Švietimo ir mokslo ministerijų, Ugdymo plėtotės centro projektas „Menų 

dūzgės“; 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ateitininkai


• Bendras projektas kartu su Neringos muziejais „Senųjų amatų dienos Neringoje”; 
 

• Svarbiausi staigos darbai ir renginiai: 

• Liudviko Rėzos kultūros centro pristatymas ir Rėzos 240-ųjų gimimo metinių 
minėjimas LR generaliniame konsulate Kaliningrade (2016-01-08);  

• Martyno Liudviko Rėzos 240-ųjų gimimo metinių minėjimas ir Rėzos vardo kultūros 
ir meno premijos teikimas Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje (2016-01-09);  

• Kartu su Religinės muzikos centru, asociacija Lituanistų sambūriu surengtas 

minėjimas, skirtas Rėzai, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje (2016-05-20);  

• Tradicinė regioninė X-oji  vaikų šokių šventė „Sveika, vasara!“ (2016-05-27); 

• Antrasis M. L.  Rėzos 240-ųjų gimimo metinių minėjimas Neringoje (2016-06-18); 

• IV-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis-konkursas „Baltic Voice 2016“ (2016-

07-01 - 05); 

• Pamario krašto žvejo šventė (2016-07-08 – 10); 

• IX-oji regioninė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“ (2016-08-26 – 28);  

• Kūrybinės dirbtuvės tema „Istorinės asmenybės vaizdžio transformacijos 
postmoderniose medijose: Martynas Liudvikas Rėza“ (2016-08-26 – 28);  

• Kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu ir 

T. Manno kultūros centru surengta mokslinė konferencija „Martyno Liudviko Rėzos 
epocha ir jo darbai“ (2016-10-07); 

• Pažintinės ekskursijos po istorin  Juodkrantės vilų kvartalą (liepos – rugsėjo mėn.); 
• Kalendorinės šventės bei Pamario krašto etninės tradicijas puoselėjantys renginiai;  
• Neringos miesto gimtadienio renginiai, Kalėdiniai renginiai, Naujųjų metų sutikimo 

šventė. 
 

• Vadovo pastangos ir iniciatyvos gerinant staigos materialinę bazę, ieškant 
papildomo finansavimo ir kt.: 

 Siekiant užtikrinti ir pagerinti staigos veiklą, buvo rengiamos ir teikiamos paraiškos 
Lietuvos Kultūros tarybai ir Neringos savivaldybei finansavimui projektų gyvendinimui 
gauti. Taip pat, kreipiamasi  potencialius rėmėjus Neringoje, bei visoje Lietuvoje. Liudviko 

Rėzos kultūros centro organizuojamiems renginiams paramą suteikė: Lietuvos kultūros 
taryba, UAB „Lietuvos eltika“, V  Kretingos miškų urėdija, AB „Smiltynės perkėla“, UAB 
„Neringos žvejonė“,  AB „Jūratė“, UAB „Grobšto ragas“, L. Kareivos individuali monė, 
UAB „Lotas“, I. Bagdonienės I  kavinė – kepykla „Gardumėlis“, A. Venckienės I  viešbutis 
„Kuršių kiemas“, UAB „Audėjas“, UAB „Raginėlis“. Pamario krašto žvejo šventėje ir 
folkloro šventėje „Pūsk, vėjuži!“ dirbo savanoriai. 
 2016 m. balandžio 21 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-80 buvo 

patvirtinti nauji Liudviko Rėzos kultūros centro tiekiamų paslaugų kainiai, vestos naujos 
teikiamos paslaugos: planinės, individualios ekskursijos, bilietų, už centro organizuojamus 
renginius, kainiai, pakoreguotos salių nuomos kainos. 
 

• Numatomi vykdyti projektai: 

Kartu su asociacija „Lituanistų sambūris“ seminaras lietuvių kalbos mokytojams 
Juodkrantėje, kuriame bus pristatyta Rėzos asmenybė ir jo darbai; 

• Istorinės ekspozicijos koncepcijos parengimas; 
• Kartu su Vš  „Kultūros kiemas“ kultūros edukacijos projektas „Kūrybinės dirbtuvės: 

Mozaikos tiltas“; 



• Vasaros stovykla jaunimui kartu su Ateitininkų federacijos Moksleivių ateitininkų 

sąjunga; 
• Kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno centru ir Vš  Religinės muzikos 

centru projektas „Broniaus Kutavičiaus oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“ 
Reformacijos metų proga“ Neringoje; 

• Liuteroniškų Giesmių šventė Juodkrantė; 
• Knygos „Raganų kalno legendos“ leidyba; 
• Tradicinė regioninė folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!”; 
• Pamario krašto žvejo šventė; 
• 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“. 
• Mobili paroda „Neringos žvejų istorijos”, II dalis; 
• Kartu su Vš  „Kintai arts“ tarptautinio Kintų muzikos festivalio koncertai 

Juodkrantėje.  
 

• Problemos, kurias reikia spręsti. Vadovo pasiūlymai dėl staigos darbo gerinimo. 

Liudviko Rėzos kultūros centras veikia kaip daugiafunkcinis centras, ne tik vykdo 
tiesioginę kultūros renginių organizavimo veiklą, bet ir švietėjišką, turizmo informacijos 
(turizmo informacijos specialistas dirba tik 3 mėn. vasaros sezonu), Juodkrantės gyventojų 
susirinkimų vieta, teikia kopijavimo, skanavimo paslaugas.    

Didėjantys papildomi darbo krūviai gyvendinant kultūros ir meno, rinkodaros projektus 
reikalauja didinti žmogiškuosius resursus, reikalingas specialistas, kuris vykdytų mokslinę - 

kultūrinę veiklą, dirbtų su muziejinėmis vertybėmis istorinėje ekspozicijoje, rašytų projektus. 
Prie koncertų salės vasaros metu sunkus, sudėtingas privažiavimas, vasaros metu 

ypatingai susiduriama su parkavimo problema. Reikėtų remontuoti lauko estrados stogą. 
Senosios mokyklos pastate (L. Rėzos g. 8 B) padaryti patalpų pakeitimai yra ne registruoti V  
Registrų centre. Reikėtų užsakyti naują projektą, j  suderinti su visomis staigomis ir naujus 
kadastro duomenis registruoti Registrų centre.   

Reikalinga transporto priemonė, kuri būtų naudojama staigos reikmėms ir vykdyti 
intensyvesnę meninę veiklą, 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.  

 

• Vadovo dalyvavimas savivaldyb s visuomenin je veikloje.  
   

Esu Neringos – Fehmarno bendradarbiavimo komiteto narė, buvau  nuolat 

traukiama  vairių darbo grupių bei organizacinių komitetų veiklą.  
 

Direktorė     Sonata Vaitonienė 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ateitininkai

