PRITARTA
Neringos savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d.
sprendimu Nr. T1-32
LIUDVIKO R ZOS KULT ROS CENTRO VADOVO
2017 MET VEIKLOS ATASKAITA
1. Liudviko R zos kult ros centro (toliau – Centras) vadovo organizacin veikla:
1.1. Centro vidaus administravimas. Centro organizacinė struktūra patvirtinta direktoriaus
2015-09-25 sakymu Nr. V-22.
Centro valdymo struktūra pateikiama schemoje:

1.2. Vadovo iniciatyvos. Paruošiau dokumentus Centro akreditacijai; inicijavau
konferencijos „Mažosios Lietuvos kultūra lietuvių kalbos ir literatūros programoje“ organizavimą
Juodkrantėje; koordinavau Aldonos Kazlauskaitės Balsevičienės knygos „Raganų kalnas“ leidybą;
koordinavau informacijos patalpinimą Centro interneto svetainėje, kad svetainė atitiktų
bendruosius reikalavimus; pasikeitus Valstybės ir savivaldybių staigų darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkai, parengiau naujus pareiginius nuostatus, nustačiau bei patvirtinau
darbuotojams pareigybių lygius bei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus; pasikeitus
Lietuvos Respublikos darbo kodeksui parengiau ir patvirtinau: darbo tvarkos taisykles, darbo laiko
apskaitos žiniaraščio pildymo tvarką, tarnybinių lengvųjų automobilių sigijimo, nuomos ir
naudojimo taisykles; lygių galimybių politiką ir jos gyvendinimo tvarką, informacinių ir
komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką
– šiais dokumetais supažindinau darbuotojus; parengiau 2018– 2020 metų strategin planą;
organizavau darbų saugos instruktavimo mokymus; paruošiau kuratoriumo veiklos nuostatus ir
pateikiau Neringos savivaldybės tarybai patvirtinimui; ruošiau kitus dokumentus: rengiau
dokumentus ir sudariau Valstybinės žemės panaudos sutart ; rūpinausi pastatų, patalpų ir aplinkos
pagerinimu bei materialiojo turto sigijimu (žr. 2.2.4. punktą).
1.3. Asmeninis tobulėjimas. Dalyvavau: ES programos „Kūrybiška Europa“ biuro
Lietuvoje kūrybinė projektų rašymo laboratorijoje, ES programos „Kūrybiška Europa“ biuro
Lietuvoje seminare „Kaip pritraukti rėmėjus kultūrai?“, Lietuvos turizmo klasterių forume,
mokymuose „Naujasis Darbo kodeksas ir personalo dokumentai: praktinis taikymas nuo 2017
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liepos 1 d.“, seminare „Viešieji pirkimai: 2017 metų didieji pasikeitimai“, praktinėje paskaitoje
„Emocinis intelektas. Raiška ir prasmė“.
1.4. Projektinė veikla. Rengiau paraiškas: Lietuvos kultūros tarybai Folkloro šventė „Pūsk,
vėjuži!“, Lietuvos kultūros tarybai kultūros edukacijos projektas „Kūrybinės dirbtuvės „Pamarių
sakmės“, Lietuvos kultūros tarybai knygos „Juodkrantės kurorto „aukso amžius“ leidyba“;
Neringos savivaldybės administracijai „M. L. Rėzos „Raštų“ leidybos parengiamieji darbai“.
1.5. Bendradarbiavimas. Pasirašytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys su švietimo,
kultūros bei kitomis staigomis.
1.6. Atlikti auditai ir (ar) patikrinimai 2017 m. Centre auditų ir (ar) patikrinimų nebuvo.
1.7. Numatomi planai ir prognozės: koordinuoti knygos „Juodkrantės kurorto „aukso
amžius“ leidybą; inicijuoti pastato vidaus remonto darbus; populiarinti M. L. Rėzos vardą;
skatinti istorinės ekspozicijos lankomumą, didinti jos patrauklumą; sudaryti mėgėjų meno
kolektyvams sąlygas dalyvauti 2018 m. dainų šventėje „Vardan tos...“; koordinuoti filmo, kuriame
bus amžinti Juodkrantės kasdienybės vaizdai, sukūrimą; dalyvauti Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos inicijuotame projekte „Tarptautinės jaunųjų kino menininkų kūrybinės dirbtuvės
„Vasaros media studija“; kartu su Vš „Kūrybos kišene“ organizuoti šokių konkursą-festival lauko
estradoje.
2. Centro veiklos pristatymas ir rodikliai.
2.1. Trumpas Centro pristatymas:
2.1.1. Darbuotojų skaičius – 14.
staigoje dirba administracijos darbuotojai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas,
vyr. buhalteris; kultūros ir meno darbuotojai: renginių organizatorius, kultūrinės veiklos
vadybininkas, scenos, garso ir šviesos specialistas, meno vadovai; kiti specialistai: kompiuterių
priežiūros specialistas, kasininkas - prižiūrėtojas; aptarnaujantys darbuotojai: valytojai (9,25
dirbantys pilną darbo laiko normą).

2016 m.
2017 m.

Pareigybės

Dirbantys pilną darbo
laiko normą

Darbuotojai
(iš viso)

10
10

9,25 (vasaros metu 9,75)
9,25 (vasaros metu 9,75)

14
14

Kultūros ir
meno
darbuotojai
8
8

Kiti
6
6

Liudviko Rėzos kultūros centre yra 3 mėgėjų meno kolektyvai: vokalinis moterų
ansamblis ,,Neringa“ (vadovė Rita Rušinskienė); liaudiškos muzikos kapela „Kuršininkai“
(vadovė Dana Tregub); folkloro ansamblis „Aušrinė“ (vadovė Ramunė Pečiukonytė). Kolektyvus
lanko 45 asmenys.
2.1.2. 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 2017 metus 7 darbuotojai
kėlė kvalifikaciją 13 kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
2.1.3. Vidutinis darbo užmokestis 2017 metais:
Pareigyb s pavadinimas

Dirbantys
pilną darbo
laiko normą

Darbuotoj
skaičius

Priskaičiuotas vidutinis
2017 m. darbo užmokestis
(su priedais ir priemokomis
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EUR), neatskaičius
mokesči
Administracija: direktorius,
direktoriaus pavaduotojas, vyr.
buhalteris
Kultūros ir meno darbuotojai:
kultūrinės veiklos vadybininkas,
renginių organizatorius, garso,
šviesos, scenos specialistas,
meno vadovas
Kiti darbuotojai: kompiuterių
priežiūros specialistas,
kasininkas-prižiūrėtojas,
valytojas
Aptarnaujantis personalas –
valytojas

2,75

3

1 015

3,5

6

471

1,25

3

184

1,75

2

381

2.1.4. Valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė): pastatas L. Rėzos g. 8 B, Neringa
(284,04 kv. m); koncertų salė L. Rėzos g. 54 C-9, Neringa (283,43 kv. m); lauko estrada L. Rėzos
g. 54 C-9, Neringa (692,00 kv. m).
Bendra pastatų būklė yra gera, kasmet atliekamas smulkus patalpų remontas.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal grupes (likutine verte): kitų infrastruktūros statinių
(estrados denginys) vertė laikotarpio pabaigoje – 54 034 Eur, mašinų ir rengimų vertė – 1 195
Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto – 11 878 Eur. 2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto,
tačiau vis dar naudojamo Centro veikloje materialaus ilgalaikio turto sigijimo savikaina sudaro 47
560 Eur, iš jų: kitų mašinų ir renginių – 14 784 Eur; kompiuterinė ranga – 1 448 Eur; baldai –
15 129 Eur; kitas ilgalaikis materialusis turtas – 16 199 Eur.
2.2. Pagrindiniai pasiekimai – uždavinių gyvendinimas pagal nustatytus metinių uždavinių
siektinus rodiklius:
2.2.1. Centro pasiekimai 2017 metais: istorinė ekspozicija pasipildė nauju dovanotu
eksponatu; folkloro ansamblio „Aušrinė“ kostiumai pripažinti kokybiškiausiais ir gražiausiais
Mažosios Lietuvos regiono tautiniais kostiumais; knygos „Raganų kalno legendos“ leidyba ir
pristatymai (Juodkrantėje, Preiloje, Nidoje, Klaipėdos knygų mugėje); kartu su asociacija
„Lituanistų sambūris“ surengta konferencija „Mažosios Lietuvos kultūra lietuvių kalbos ir
literatūros programoje“ Juodkrantėje; kartu su Vš „Kultūros kiemas“ rengtas ir gyvendintas
kultūros edukacijos projektas „Kūrybinės dirbtuvės: mozaikos tiltas“; kartu su Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos Meno centru ir Vš Religinės muzikos centru rengtas ir gyvendintas projektas
„Broniaus Kutavičiaus oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“ Reformacijos metų proga“
Neringoje; kartu su Vš „Kintai arts“ surengti tarptautiniai Kintų muzikos festivalio koncertai
Juodkrantėje; kartu su Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centru surengtas tarptautinis vaikų ir
jaunimo festivalis-konkursas „Baltic Voice“; dalyvavome tęstiniame projekte su Šilutės kultūros ir
pramogų centru „Vėtrungių kelias“; dalyvauta tęstiniame projekte su Lietuvių literatūros institutu
„M. L. Rėzos Raštų leidimas“; dalyvauta etnokultūrine projekte su Neringos meno mokykla „Ritin
kalne smiltatė“; dalyvauta projekte kartu su Neringos muziejais „Senųjų amatų dienos Neringoje”;
tradicinė regioninė folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!“; Pamario krašto žvejo šventė; surinkta
medžiaga ir pagaminta mobili paroda „Neringos žvejų istorijos“, II dalis; organizuotas futbolo
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turnyras Žvejo taurei laimėti ir turnyro metu grupinio akrobatinio skraidymo komandos
pasirodymas.
2.2.2. Teiktos projektinės paraiškos: Lietuvos kultūros tarybai: folkloro šventė ,,Pūsk,
vėjuži!“ (gautas finansavimas), kultūros edukacijos projektas „Kūrybinės dirbtuvės „Pamarių
sakmės“ (negautas finansavimas), knygos „Juodkrantės kurorto „aukso amžius“ leidyba“ (gautas
finansavimas); Neringos savivaldybės administracijai: „M. L. Rėzos „Raštų“ leidybos
parengiamieji darbai“ (gautas finansavimas), knygos „Raganų kalno legendos“ leidyba trimis
užsienio kalbomis (negautas finansavimas), mobili istorinė fotografijų paroda „Neringos žvejų
istorijos“ II dalis (gautas finansavimas).
2.2.3. Mėgėjų meno kolektyvų svarbiausios išvykos ir pasiekimai: folkloro ansamblis
„Aušrinė“ dalyvavo XLV tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Skamba skamba kankliai“,
tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“, LRT laidoje „Duokim garo“; moterų vokalinis
ansamblis „Neringa“ dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Kristus karaliauja! Aleliuja!“.
2.2.4. Pastatų, patalpų ir aplinkos gerinimas bei materialiojo turto sigijimas: pasiūtos
tautinių, istorinių-archeologinių, koncertinių kostiumų dalys trijų mėgėjų meno kolektyvams;
atnaujinant istorinę ekspoziciją sigytas terminalo liečiamas ekranas, ekspozicinis stalas,
planšetiniai kompiuteriai su laikikliais; rengtos naujos parodų salės apšvietimo bei vėdinimo
sistemos; iš dalies suremontuotas lauko estrados stogas; sigytos medžiagos širmų lauko estrados
scenai gamybai; sigyta: pultas „Sagitter“ koncertų salėje, 2 kompiuterių monitoriai, dviračių
stovai, biuro kėdės, 2 palapinės, sulankstomi stalai renginiams; atnaujinta informacinė iškaba ir kt.
2.3. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais.
Centro lankytojų ir dalyvių skaičius: 2016 m. – 17852, 2017 m. – 17474.
Renginiai

2016 m.

2017 m.

Profesionalių menininkų parodos
Profesionalių menininkų koncertai (klasikinės, džiazo muzikos)
Profesionalių menininkų spektakliai
Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai
Mėgėjų meno kolektyvų išvykos
Tautodailės parodos
Edukaciniai renginiai, paskaitos
Kino filmai
Pramoginės muzikos koncertai
Kiti renginiai
Ekskursijos
Mokslinės konferencijos
Kūrybinės dirbtuvės
Viso:

14
23
3
19
13
4
12
5
13
32
12
1
1
152

16
25
2
17
10
5
29
12
14
75
12
1
–
218

2.1. Vidaus ir išorės problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai: remiantis Kultūros
centrų statymu, juridinis asmuo, siekiantis pripažinimo kultūros centru, turi atlikti ne mažiau
kaip 2 statyme nurodytas funkcijas. Šiuo metu Centras atlieka 8 iš 10 Kultūros centrų statyme
nurodytas funkcijas, todėl didėjantys papildomi darbo krūviai gyvendinant kultūros ir meno,
rinkodaros projektus reikalauja didinti žmogiškuosius resursus, t.y. reikalingas specialistas, kuris
vykdytų mokslinę – kultūrinę veiklą, dirbtų su muziejinėmis vertybėmis istorinėje ekspozicijoje,
rašytų projektus, kurtų edukacines programas.
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Prie koncertų salės ir lauko estrados vasaros metu sunkus, sudėtingas privažiavimas, vasaros
metu ypatingai susiduriama su automobilių statymo problema.
Reikėtų remontuoti lauko estrados stogą.
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.

2. Liudviko R zos kult ros centro finansin s veiklos ataskaita:
Lėšų pavadinimas
Savivaldybės biudžeto lėšos

Lėšų dydis, tūkst. Eur
2016 m.

2017 m.

71,1
50,2

88,3
59,6

5,1
39,5

0
40,9

Savivaldybės administracijos
projektai

Valstybės biudžeto lėšos (MMA
ir kultūros darbuotojų darbo
užmokesčio didinimui)
Lietuvos kultūros taryba
Spec. programų (lėšos už
mokamas paslaugas ir parduotas
prekes) lėšos

Paramos, labdaros lėšos

1,6

1,6

4,2

3,0
0,9

0
0

3,0
0,7

2,0
0,7

0,3

0,2

3,6

1,9

Gauta 0,5
Panaudota
0,3

Gauta 1,1
Panaudota
1,1

Panaudojimas
Darbo užmokesčiui
staigos išlaikymui ir
Socialiniam draudimui
Ilgalaikio turto sigijimui
Kultūros ir meno renginių
organizavimui ir rėmimui
Tautinių ir istoriniųarcheologinių kostiumų
siuvimui
Projektams, knygų leidybai
Darbo užmokesčiui
staigos išlaikymui
Šventei „Pūsk, vėjuži!“
Darbo užmokesčiui ir
Socialiniam draudimui
Instrumentų taisymui,
derinimui, kvalifikacijai
Pervesti pinigai tiekėjams už
parduotas prekes ir nupirktos
2 palapinės renginiams
Pamario krašto žvejo šventės,
futbolo turnyro Žvejo taurei
laimėti organizavimui

_____________________
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