
                                                                                                                  PRITARTA
              Neringos  savivaldybės tarybos
               2019 m. vasario 21 d. 
               sprendimu Nr. T1-16

LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRO 
VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

1. Liudviko Rėzos kultūros centro (toliau – Centras) vadovo organizacinė veikla:
1.1.  Centro vidaus administravimas. Centro organizacinė struktūra patvirtinta direktoriaus 

2015-09-25 įsakymu Nr. V-22.
Centro valdymo struktūra pateikiama schemoje:

1.2. Vadovo iniciatyvos. Koordinavau doc. dr. Nijolės Strakauskaitės istorinės knygos
„Juodkrantės kurorto „aukso amžius“: nuo susikūrimo XIX a. viduryje iki  katastrofos 1945 m.“
lietuvių kalba leidimą; parengiau 2019–2021 metų strateginį veiklos planą; parengiau tarnybinių
lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles; inicijavau ir koordinavau Liudviko
Rėzos kultūros centro veiklos efektyvumo tyrimą; koordinavau Centro tarybos darbą ir inicijavau
sutarčių su švietimo, kultūros bei nevyriausybinėmis organizacijomis rengimą; dalyvavau „Lietuvos
kultūros sostinės“ paraiškos kūrime; organizavau atsiskaitymą banko kortelėmis (vasaros sezono
metu); pritraukiau  rėmėjus  Centro  organizuojamoms  šventėms; koordinavau  įstaigos  išorės
reklamos įrengimą (lankytojų skaičius padidėjo 20 proc.); Vilniaus knygų mugėje kartu su leidykla
„Eglė“  pristatėme  knygą  „Raganų  kalno  legendos“;  rūpinausi  pastatų,  patalpų  ir  aplinkos
pagerinimu bei materialiojo turto įsigijimu (žr. 2.2.4. punktą).

1.3.  Asmeninis  tobulėjimas. Dalyvavau:  Lietuvos  nacionalinio  kultūros  centro
organizuotame seminare „Kultūros  centrai  šiandienos visuomenės kontekste“;  Lietuvos mokinių
neformaliojo  švietimo  centro  ir  Vilniaus  etninės  kultūros  centro  organizuotame  kvalifikacijos
tobulinimo  seminare  „Žiemos  šventės:  tradicija  ir  dabartis“;  Lietuvos  mokinių  neformaliojo
švietimo  centro  ir  Vilniaus  etninės  kultūros  centro  organizuotamame  kvalifikacijos  tobulinimo
seminare  „Rudens  šventės:  tradicija  ir  dabartis“;  UAB  „Pokyčių  valdymas“  organizuotamame
seminare „Viešieji pirkimai: dokumentų rengimas ir tvarkymas“.
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1.4. Projektinė veikla. Rengiau paraiškas: Lietuvos kultūros tarybai Folkloro šventė
„Pūsk, vėjuži!“; Lietuvos kultūros tarybai „Kails!“: Prūsų (Mažosios) Lietuvos kultūra ir istorija;
Kultūros ministerijai Kultūros paso paslaugos paraiška.  

1.5. Bendradarbiavimas. Pasirašytos 5 bendradarbiavimo sutartys su: Kuršių nerijos
nacionaliniu  parku;  Rusijos  Federacijos  Kaliningrado  srities  Jurijaus  Kuranovo  vardo
Zelenogradsko  miesto  biblioteka;  Šilutės  kultūros  ir  pramogų  centru;  Salos  etnokultūros  ir
informacijos centru; VšĮ „Kultūros kišenė“.

 
            1.6. Atlikti auditai ir (ar) patikrinimai 2018 m.: Neringos savivaldybės Centralizuotos

vidaus  audito  tarnybos  vedėjos  Vidos  Baltokienės  atliktas  vidaus  auditas  „Dėl  žmogiškųjų  ir
materialinių  išteklių  valdymo  savivaldybės  biudžetinėse  įstaigose  ekonomiškumo,  efektyvumo,
rezultatyvumo ir teisėtumo požiūriu“.

 
1.7. Numatomi planai ir prognozės: 
Planuoju  koordinuoti  doc.  dr.  Nijolės  Strakauskaitės  „Juodkrantės  kurorto  „aukso

amžius“ istorinės knygos leidybą vokiečių kalba ir lietuviškojo leidimo pristatymus; koordinuoti
audio ekskursijų lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis parengimą; organizuoti Lietuvos kultūros
sostinės ,,Neringa – kultūros sala 2021“ programos renginius; paruošti paraišką Europos komisijai
„Liudviko  Rėzos  kultūros  centro  edukacinės  ir  projektinės  veiklos  tobulinimas“;  rūpintis
Juodkrantės kurorto įkūrėjo E. Stellmacherio atminimo įamžinimu; organizuoti Juodkrantės kurorto
šventę;  populiarinti  M.  L.  Rėzos  vardą;  skatinti  istorinės  ekspozicijos  lankomumą,  didinti  jos
patrauklumą; didinti surenkamas lėšas už mokamas paslaugas ir parduotas prekes.

2. Centro veiklos pristatymas ir rodikliai.
2.1. Trumpas Centro pristatymas: 
2.1.1.  Darbuotojų  skaičius  –  14. Liudviko  Rėzos  kultūros  centre  nustatytas  15

didžiausias  leistinas  pareigybių  skaičius,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis  ir  gaunančių  darbo
užmokestį iš Neringos savivaldybės biudžeto (patvirtinta Neringos savivaldybės tarybos 2011-12-15
sprendimu Nr.T1-187 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Neringos savivaldybės kultūros
įstaigose nustatymo“).  

Dirbantys pilną darbo
laiko normą

Darbuotojai
(iš viso)

Kultūros ir meno
darbuotojai

Kiti

2016 m. 9,25 (vasaros metu 9,75) 14 8 6
2017 m. 9,25 (vasaros metu 9,75) 14 8 6
2018 m. 9,25 (vasaros metu 9,75) 14 8 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,
viešųjų  pirkimų,  kultūros  renginių  organizavimo,  buhalterinės  apskaitos,  etninės  kultūros
specialistų, reklamos, sceninio kalbėjimo, pasiruošimo Dainų šventei kvalifikacijos kėlimo kursuose
ir seminaruose. 2018 metais 8 darbuotojai kėlė kvalifikaciją 21 kvalifikacijos kėlimo renginyje. 

2.1.3. Vidutinis darbo užmokestis:
Pareigybės pavadinimas Dirbanty

s pilną
Darbuotoj
ų skaičius

Priskaičiuota
s vidutinis

2017 m.

Priskaičiuotas
vidutinis 2018

m.  darbo
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darbo
laiko

normą

darbo
užmokestis

(su priedais ir
priemokomis

EUR),
neatskaičius

mokesčių

užmokestis (su
priedais ir

priemokomis
EUR),

neatskaičius
mokesčių

Administracija: direktorius, 
direktoriaus pavaduotojas,  vyr. 
buhalteris 

2,75 3 1 015 1227

Kultūros ir meno darbuotojai: 
kultūrinės veiklos vadybininkas, 
renginių organizatorius, garso, šviesos,
scenos specialistas, meno vadovas 

3,5 6 471 510

Kiti darbuotojai: kompiuterių 
priežiūros specialistas, kasininkas-
prižiūrėtojas, valytojas

1,25 3 184 208

Aptarnaujantis personalas –
valytojas

1,75 2 381 394

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 turtas pagal grupes (likutine verte): programinės įrangos ir jos licencijų vertė
laikotarpio pabaigoje 375 Eur, kitų infrastruktūros statinių (estrados denginys) vertė  – 50 009 Eur,
kitų mašinų ir įrengimų vertė – 1 024 Eur,  kito ilgalaikio materialiojo turto – 9 130 Eur. 2018 m.
gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Centro veikloje materialaus ilgalaikio
turto įsigijimo savikaina sudaro 49 314 Eur, iš jų:  kitas ilgalaikis nematerialusis turtas – 869 Eur;
kitų mašinų ir įrenginių – 14 784 Eur; baldai – 15 129  Eur ir kitas ilgalaikis materialusis turtas –  
18 532 Eur. 

2.2.  Pagrindiniai  pasiekimai  –  uždavinių  įgyvendinimas  pagal  nustatytus  metinių
uždavinių siektinus rodiklius:

2.2.1.  Centro  svarbiausi  renginiai  2018  metais:  kino  projektas  „Izraelio  kinas  tavo
mieste“; kartu su Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcija ir VšĮ „Via Artis“ parodyta muzikinė
mitologinė drama „Dūšelės“; kartu su VšĮ „Kūrybos kišenė“ organizuotas XII-asis regioninis šokių
festivalis-konkursas „Sveika, vasara!“; kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno centru
surengtas  koncertų  ciklas   „Late  Junctions“;  renginiai  skirti  Vydūno  metams  paminėti;
Juodkrantiškių  menininkų  Kristinos,  Alberto  ir  Ulos  Danilevičių  darbų  paroda;  smuikininko
Martyno  Švėgždos  von  Bekkerio  solinis  koncertas  „Bachas  ir  lietuviai“;  tarptautinis  projektas
„Kūrybinės dirbtuvės „Antklodė Europai“; kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija  surengtas
projektas „Tarptautinės jaunųjų kino menininkų kūrybinės dirbtuvės „Vasaros media studija“; kartu
su Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centru surengtas tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis-
konkursas  „Baltic  Voice“.  Centras  dalyvavo projektuose:  su  Šilutės  kultūros  ir  pramogų centru
„Vėtrungių kelias“; su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu „M. L. Rėzos Raštų leidimas“; su
Neringos  meno  mokykla  „Ritin  kalne  smiltatė“;  su  Neringos  muziejais  „Senųjų  amatų  dienos
Neringoje”. Centras rengė regioninę folkloro šventę ,,Pūsk, vėjuži!“, Pamario krašto žvejo šventę,
organizavo  futbolo  turnyrą  Žvejo  taurei  laimėti,  valstybines  šventes  ir  atmintinas  dienas,
kalendorines šventes.

2.2.2. Mėgėjų meno kolektyvų svarbiausios išvykos ir pasiekimai: visi Centro meno
mėgėjų kolektyvai dalyvavo Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos...“; perklausų metu
folkloro  ansambliui  „Aušrinė“  ir  liaudiškos  muziko  kapelai  „Kuršininkai“  suteiktos  II-osios
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kategorijos;  ansamblis  „Aušrinė“  dalyvavo  tarptautiniame  folkloro  festivalyje  „Baltica“,  XX
tarptautiniame  folkloro  festivalyje  „Tek  saulužė  ant  maračių“  Nidoje,  tiesioginėje  LRT laidos
„Duokim garo!“ transliacijoje; CD disko „Laimei, Rėza... Pirmajam Kristijono Donelaičio „Metų“
leidimui – 200 metų“ leidyboje ir  pristatymuose.  Mėgėjų meno kolektyvai  sukūrė ir  žiūrovams
pristatė 9 naujas koncertines programas. 

2.2.3. Pastatų, patalpų ir aplinkos gerinimas bei materialiojo turto įsigijimas: stiklinės
verandos  langai  apklijuoti  ultravioletinių  spindulių  nepraleidžiančia  plėvele;  atnaujintos  parketo
grindys;  įrengta  nauja  apsaugos  ir  gaisrinės  apsaugos  sistema;  pakeistas  klozetas,  kriauklė;
užsakytas  L.  Rėzos  g.  54  pastato  padalijimo  projektas;  parodų  salėje,  kabinetuose  pakeisti
šviestuvai į elektrą taupančius šviestuvus; įrengta ekspozicijų salių išorės reklama; įsigyta 3 vnt.
taikomųjų  programų  Microsoft  Office;  įsigytas  audiogido  komplektas,  A3  formato  spalvotas
spausdintuvas renginių afišoms spausdinti, mikrofonas, fotoaparatas ir kt.

2.3. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais.

Centro lankytojų ir dalyvių skaičius: 2016 m. – 17852, 2017 m. – 17474, 2018 m. – 17645.

Renginiai 2016 m. 2017 m. 2018 m.

Profesionalių menininkų parodos  14 16 13
Profesionalių  menininkų  koncertai  (klasikinės,
džiazo muzikos) 

23 25 36

Profesionalių menininkų spektakliai 3 2 4
Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai 19 17 24
Mėgėjų meno kolektyvų išvykos 13 10 9
Tautodailės parodos 4 5 10
Edukaciniai renginiai, paskaitos 12 29 20
Kino filmai 5 12 19
Pramoginės muzikos koncertai 13 14 5
Kiti renginiai 32 75 74
Ekskursijos 12 12 15
Mokslinės konferencijos 1 1 –
Kūrybinės dirbtuvės 1 – –

Viso: 152 218 229

 2.4.  Vidaus  ir  išorės  problemos  ir  siūlomi  problemų  sprendimo  būdai: remiantis
Kultūros  centrų  įstatymu,  juridinis  asmuo,  siekiantis  pripažinimo kultūros  centru,  turi  atlikti  ne
mažiau kaip 2 įstatyme nurodytas  funkcijas.  Šiuo metu Centras atlieka 8 iš  10 Kultūros  centrų
įstatyme nurodytas funkcijas. 2018-10-26 vykusiame Kuratoriumo posėdyje, buvo pasiūlyta Centrui
savo veikloje remtis etnine (tradicine) kultūra, regiono bei Juodkrantės savitumu ir išskirtinumu.
Didėjantys  papildomi  darbo  krūviai  įgyvendinant  kultūros  ir  meno  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, dirbtų su Kultūros paso paslauga. 

  Prie koncertų salės ir lauko estrados vasaros metu sudėtingas privažiavimas, vasaros
metu ypatingai susiduriama su automobilių statymo problema. Galima būtų ieškoti koncertų salės ir
lauko estrados operatorių. 

Reikalinga transporto priemonė, kuri būtų naudojama įstaigos reikmėms, palengvintų
meno kolektyvų nuvykimą į festivalius, šventes ir kitus kultūrinius renginius.  Atsivertų platesnės
galimybės  bendradarbiauti  su  kitais  Lietuvos  kultūros  centrais  bei  dalintis  gerąja  patirtimi,
reprezentuoti Neringos miestą. 
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3. Liudviko Rėzos kultūros centro finansinės veiklos ataskaita:

Lėšų pavadinimas Lėšų dydis, tūkst. Eur.
Panaudojimas2016 m. 2017 m. 2018 m.

Savivaldybės biudžeto lėšos 71,1 88,3 96,9 Darbo užmokesčiui

50,2 59,6 62,4
Įstaigos išlaikymui ir 
Socialiniam draudimui

5,1 0 3,0 Ilgalaikio turto įsigijimui

39,5 40,9 55,3
Kultūros ir meno renginių 
organizavimui, istorinės 
knygos leidybai

Savivaldybės administracijos 
projektai 1,6 0

Tautinių ir istorinių-
archeologinių kostiumų 
siuvimui

1,6 4,2 1,0 Projektams, knygų leidybai

Valstybės biudžeto lėšos 
(MMA ir kultūros darbuotojų 
darbo užmokesčio didinimui)

3,0 0 0 Darbo užmokesčiui

0,9 0 0 Įstaigos išlaikymui

Lietuvos kultūros taryba
3,0 2,0 7,3

Šventės „Pūsk, vėjuži!“ 
organizavimui, istorinės 
knygos leidybai

Spec. programų (lėšos už 
mokamas paslaugas ir 
parduotas prekes) lėšos

0,7 0,7 0,8
Darbo užmokesčiui ir 
Socialiniam draudimui

0,3 0,2 0,2
Instrumentų taisymui, 
derinimui

3,6 1,9 2,2
Pervesti pinigai tiekėjams už
parduotas prekes 

Paramos, labdaros  lėšos Gauta 0,5
Panaudot

a 0,3

Gauta 1,1
Panaudot

a 1,1

Gauta 5,7
Panaudot

a 4,9

Žvejo šventės 
organizavimui, istorinės 
knygos leidybai

_____________________
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