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1. Įstaigos  pristatymas: 

1.1. Biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros centras Žvejų rūmai (toliau 

– KCŽR). Įstaiga registruota adresu: Taikos pr. 70, LT-93202 Klaipėda. Tel./faks. (8 46) 41 05 65. 

El. paštas info@zvejurumai.lt. 

1.2. KCŽR direktorius – Alvydas Juozas Lenkauskas, darbo stažas: 20 metų. 

 

1.3. darbuotojų skaičius: 

Įstaigos vadovai 

(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių, 

poskyrių, padalinių vadovai) 

Specialistai (kultūros ir 

meno) 

Kiti specialistai, kvalifikuoti 

darbuotojai ir D lygio 

darbuotojai (darbininkai, 

valytojai, budėtojai ir kt.) 

3 20 22 

 

1.4. naudojamos patalpos (be pagalbinių statinių): 

Adresas Plotas (m
2
) 

Taikos pr. 70, LT-93202 Klaipėda 6984,11 

Liepojos g. 1, LT-92289 Klaipėda 239,92 

Debreceno g. 48, LT-94149, Klaipėda 1136,78 

 

1.5. biudžetas (patvirtintas planas):   

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Eur) 

2016 m. 2017 m. 

Savivaldybės biudžetas  494.6 564.2 

Specialioji tikslinė dotacija (DU dotacija) 16.6 0 

Įstaigos gautos pajamos:   

Atsitiktinės paslaugos-pajamos už paslaugas, instrumentų 

nuoma 

48.7 71.9 

Patalpų nuoma 45.1 56.4 

ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (, investiciniai 

neinvesticiniai, kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai, kultūros 

projektai ir pan.)  

25.1 40.8 

Labdara, parama, 2% GM ir kt (projektų fondai). 5.0 44.6 

Iš viso 618.5 777.9 
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2. Įstaigos veiklos rezultatai:  

2.1. atsiskaitomųjų metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo 

kriterijai ir pasiekti rezultatai (duomenys iš strateginių švietimo įstaigų planų ir kitų biudžetinių įstaigų 

veiklos planų): 

1. Tikslas –Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos 

apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

1.1. Uždavinys –Kultūros centro Žvejų rūmų ir vasaros Koncertų estrados personalo 

išlaikymas ir gerinimas 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.1.1.Kultūros centro 

Žvejų rūmai, Debreceno 

g. 48 pastato dalies ir 

Koncertų estrados 

personalo ir pastato 

išlaikymas 

Kultūros centro 

personalo ir pastato 

išlaikymas, bei 

gerinimas 

 

 

Etatų skaičius. 

Kvalifikaciją kėlusių 

darbuotojų skaičius. 

 

 

Siekiant geresnių darbuotojų darbo 

rezultatų, jie yra skatinami mokytis, kelti 

kvalifikaciją kultūros vadybos, kultūros 

renginių organizavimo, projektų valdymo, 

darbo saugos, viešųjų pirkimų, 

administravimo, chorinės muzikos, 

choreografų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir 

seminaruose. Žvejų rūmuose 2017 m. 

patvirtinta 40 etatų.  Per metus 10 darbuotojų 

pabuvojo 11 seminarų - mokymų ir 

konferencijų.   

1.1.2. Kultūros centro 

Žvejų rūmai, Koncertų 

estrados pastatų 

einamojo remonto darbai 

Kultūros centro pastato 

išlaikymas, bei 

gerinimas 

2017 m. Žvejų rūmuose Didžiojoje 

salėje atliktas einamasis remontas: perdažytos 

sienos, įrengtos naujos ventiliacinės angos, 

balkone įrengti nauji porankiai, pakeista 

kiliminė danga, pakeista dalis šveistuvų bei 

sudėtos naujos salės kėdės (viso 1074 vnt.).      

Taip pat atliktas didžiosios salės scenos 

pakėlimo mechanizmų remontas. I a. foje 

pakeisti šviestuvai į energiją taupančius LED 

šviestuvus,  įrengtas tualetas žmonėms su 

negalia. II a. foje pakeista: kiliminė danga, 

pakabinamos lubos, šviestuvai prie teatro 

salės ir įrengti nauji tualetai.  Teatro salėje 

įrengti kondicionieriai. 

Bendruomenės namuose atliktas 

smulkus stogo remontas ir kiti einamieji 

remonto darbai. 

1.2. Uždavinys –Rengti ir pristatyti miesto, šalies ir užsienio visuomenei meno programas 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.2.1. Parengti 

valstybinių 

švenčių ir 

atmintinų datų 

minėjimo 

programą ir ją 

vykdyti. 

Valstybinių švenčių ir 

atmintinų dienų 

kokybiškas 

organizavimas bei 

pristatymas visuomenei.   

    Vienas atsakingiausių Žvejų rūmų 

atliekamų darbų – valstybinių švenčių ir 

atmintinų dienų organizavimas Klaipėdoje 

buvo įvykdytas puikiai ir sulaukė tik pačių 

geriausių atsiliepimų. 2017 metais surengta 

48 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų 

renginių – tai Laisvės gynėjų dienai skirta 

renginių programa (Atminimo laužai, 

pasklidę visuose miesto mikrorajonuose, 

apšviestas senasis paštas ir Laikrodžių 

muziejus Liepų gatvėje ir kt.), Vasario 16-oji 



Švyturio arenoje ir Liepos 6-oji. Lėšos 

valstybinėms šventėms organizuoti buvo 

gautos ne tik iš miesto Savivaldybės 

biudžeto, bet ir iš Lietuvos kultūros 

ministerijos (Lietuvos valstybės atkūrimo) 

pagal įstaigos sukurtą ir pateiktą projektą. 

Suorganizuoti ir svarbūs miestui 

atmintinų dienų renginiai - Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai, Gedulo ir vilties dienai, 

Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, 

Tarptautinei žmonių su negalia dienai, 

Kultūros darbuotojų dienai. Kultūros centras 

prisidėjo ir prie renginio „Vilties bėgimas“ 

organizavimo.  Surengta 17 kalėdinių ir 

naujametinių renginių, kuriuose apsilankė per 

6500 žiūrovų.  

1.2.2. Organizuoti 

renginių ciklus, menų 

festivalius 

Kokybiškas renginių 

ciklų, festivalių 

organizavimas ir 

pristatymas visuomenei.  

Vasario mėnesį Žvejų rūmuose vyko 

šalies teatrų renginių ciklas vaikams ir 

jaunimui „Jaunatis“, kuris suteikia galimybę 

uostamiesčio jaunajam žiūrovui už prieinamą 

kainą pamatyti pačius naujausius šalies teatrų 

pastatymus. Šio ciklo buvo parodyti 9 

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teatrų 

spektakliai.  

2017 metais Kultūros centras jau 

dešimtą kartą organizavo kasmetinį tradiciniu 

tapusį projektą „Vaikų kultūros dienos“. 

Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo 

kultūrinę edukaciją, pakviečiant juos 

dalyvauti nemokamuose edukaciniuose 

renginiuose bei užsiėmimuose. „Vaikų 

kultūros dienų“ metu įvyko 110 renginių, 

kuriuos pristatė 38 miesto įstaigos. Projekte 

dalyvavo  3500 vaikų. 

XIX tarptautinis gatvės teatrų festivalis 

,,Šermukšnis“ tapo vienu iš išskirtinių 

programos „Klaipėda – Lietuvos kultūros 

sostinė“ renginių. Festivalis sulaukė puikaus 

miesto kultūrinės bendruomenės, šalies teatro 

kritikų įvertinimo. Jo metu vyko 19 renginių 

(jų tarpe konferencija „Gatvės teatras – arčiau 

pramogos ar meno“, 2 edukaciniai renginiai 

vaikams). Festivalyje vaidino artistai iš 12 

pasaulio šalių. Festivalis pagal įstaigos 

parengtus projektus gavo papildomą 

finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir 

Klaipėdos reprezentacinių festivalių 

programos. 

1.2.3. Parengti naujas Meno kolektyvų veiklos      Žvejų rūmų meno kolektyvų veikloje 



koncertines 

programas, 

pastatyti naujus 

teatrų 

spektaklius. 

plėtojimas, naujų 

programų kūrimas, jų 

pristatymas. 

dalyvauja 270 narių. Meno programas ruošia 

ir įgyvendina 10 mėgėjų meno kolektyvų.   

Šiuo metu Žvejų rūmuose dirba šie 

meno kolektyvai: jaunimo liaudiškų šokių 

kolektyvas „Žilvinas“, tautinių šokių 

kolektyvas „Vėtra“, mišrus choras „Cantare“,  

mišrus choras „Klaipėda“, moterų choras 

„Dangė“, politinių kalinių ir tremtinių mišrus 

choras ,,Atminties gaida“, Pilies teatras, 

jaunimo teatras „Be durų“, Gliukų teatras, 

Pantomimos teatras „A“. 

2017 m. Žvejų rūmų teatrai pastatė 8 

naujus teatrų spektaklius, šokių kolektyvai ir 

chorai sukūrė 22 naujas koncertines 

programas.   

1.2.4. Pristatyti miesto, 

šalies ir užsienio 

visuomenei meno 

kolektyvų 

programas. 

Kultūros centro 

reprezentavimas 

užsienio ir 

Respublikiniu lygiu. 

Kultūros centro Žvejų rūmų meno 

kolektyvai pristatė savo meno programas ne 

tik miesto visuomenei, bet reprezentavo 

Kultūros centrą ir miestą šalies (17) bei 

užsienio (7)  festivaliuose ir konkursuose. 

Moterų choras „Dangė“ dalyvavo 

tarptautiniame chorų festivalyje ,,Alta 

Pusteria“ ir pristatė muzikinę choro programą 

3 koncertuose Italijoje ir 1 – Austrijoje. 

Choras ,,Cantare“  tarptautiniame chorų 

konkurse ,,Musica Eterna Roma“ laimėjo 

aukso diplomą, o Lietuvos suaugusiųjų chorų 

konkurse laimėtas specialus prizas už lietuvio 

kompozitoriaus kūrinio atlikimą.   Tautinių 

šokių kolektyvas „Vėtra“ šalies tautinių šokių 

festivalyje  „Pora už poros“ laimėjo   2 vietą. 

Jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas 

,,Žilvinas“ Tarptautiniame šokių konkurse 

,,Baltic Amber Suwalki 2017“ laimėjo I-ą 

vietą, o Respublikiniame suaugusiųjų 

liaudiškų šokių grupių konkurse ,,Pora už 

poros“ - III vietą. Gliukų teatras su spektakliu 

,,Melancholijos bokštai“ atstovavo Lietuvą 

šokio bienalėje Senegale, Afrikoje. 

 

2.2. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 

 

2017 metais kultūros centras suorganizavo 825 kultūrinius renginius (2016 m. - 776), 

kuriuose apsilankė per  254 tūkstančius lankytojų (2016 m. - 230 tūkst.). 

Didelis Kultūros centro pasiekimas – aktyvi ir prasminga veikla Bendruomenės namuose 

(Debreceno g. 48). Šiame kultūros centre sudarytos palankios sąlygos erdvės ir laiko atžvilgiu 

pagyvenusių žmonių kolektyvų meninei veiklai. Šiuo metu šiose Žvejų rūmams priklausančiose 

patalpose kultūrinę-meninę veiklą vykdo 22 kolektyvai (343 nariai). 2017 metais Žvejų rūmai 

Bendruomenės namuose vykdė programą „Sveika siela ir kūnas“, kurios metu įvyko 80 užsiėmimų 

ir edukacinių renginių. Čia  vyko 4 valstybinių švenčių renginiai, 7 minėtinų datų renginiai, įvairūs 

koncertai, šokių vakarai, konferencijos aktualiomis temomis senyvo amžiaus žmonėms, visus metus 

veikė dailės ir edukacinio pobūdžio  parodos. Birželio mėnesį buvo suorganizuoti 43 kūrybiniai 



užsiėmimai vaikams. Ši vaikų užimtumo stovyklėlė turėjo didelę paklausą, ją numatoma tęsti ir 

plėsti. Iš viso per metus Bendruomenės namuose įvyko 160 kultūrinių renginių, kuriuose dalyvavo 

miesto mėgėjų meno  kolektyvai, Debreceno mikrorajono bei miesto bendruomenė. 

Vasaros koncertų estradoje 2017 metais vyko 3 renginiai (2016 m. – 6 renginiai), juose 

lankėsi 40 tūkst. žiūrovų (2016 m. - 14 tūkst. žiūrovų). 

Iš viso Žvejų rūmų meno mėgėjų kolektyvai 2017 metais pateikė visuomenei 230 meninių 

programų (tame tarpe teatrų spektakliai) (2016 m. – 182), juose apsilankė 64125  žiūrovai. Tame 

tarpe suorganizuota 102 renginiai vaikams ir jaunimui (2016 m. – 72). 

 

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

3.1. vadovo veikla, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais; 

 Bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centru ir Klaipėdos 

kurčiųjų reabilitacijos centru, visų valstybinių švenčių renginiai pradėti versti į gestų 

kalbą.  

 2017 m. organizuojant Žmonių su negalia dieną Žvejų rūmai bendradarbiavo ir kartu 

ruošė šventę su Klaipėdos regos ugdymo centro socialinio ugdymo skyrium. 

 Įstaiga kasmet kviečia savanorius, įtraukdama juos į renginių organizavimą ir 

koordinavimą. 

 

3.2. žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas. 

KCŽR personalo ir pastato išlaikymui buvo skirti asignavimai:  

 iš biudžeto lėšų (L-151)  - 370,4  tūkst. Eur (2016 m. – 343,4 tūkst. Eur); 

 iš atsitiktinių paslaugų – pajamų už paslaugas, instrumentų nuomos lėšų (L-321) – 12,3 

tūkst. Eur (2016 m. – 12,3 tūkst. Eur)  

 iš patalpų nuomos lėšų  - 27,2 tūkst. Eur (2016 m. – 27,6 tūkst. Eur).  

Einamojo remonto darbams skirta:  

  iš biudžeto lėšų  - 240 200 Eur 

  iš patalpų nuomos lėšų  - 18 300 Eur 

  iš atsitiktinių paslaugų- pajamų už paslaugas, instrumentų nuomos lėšų – 4400 Eur.  

2017 metais kultūrinėms programoms vykdyti skirta: 

 iš biudžeto – 228,2 tūkst. Eur (2016 m. – 92,3 tūkst. Eur) 

 iš atsitiktinių paslaugų – pajamų už paslaugas, instrumentų nuomą – 47,0 tūkst. Eur (2016 

m. – 47,0 tūkst. Eur). 

 

4. Problemos: 
4.1. sąlygotos vidaus ir išorės faktorių: 

 Žvejų rūmams reikalinga pastato renovacija pakeičiant vandens, kanalizacijos, 

elektros ir šildymo sistemas. 

 Reikalinga Bendruomenės namų  (Debreceno g. 48, Klaipėda) fasado ir stogo 

renovacija. 

 Vasaros estradoje tik vasaros metu vyksta kultūriniai renginiai, o likusį laiką estrada 

eksploatuojama sportininkų, visuomeninės organizacijų bei miesto gyventojų, todėl 

sudėtinga užtikrinti vasaros estrados gerbūvio priežiūrą.  

 Į Žvejų rūmus persikėlus Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui, dėl jo  

premjerinių ir kitų renginių gausos rezervuojant Žvejų rūmų didžiąją salę, Žvejų 

rūmai praranda dalį savo uždirbamų lėšų.  

 

 

 

 



 

4.2. kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai (išvadų apibendrinimas ir įvykdymas).  

 

2017 m. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vykdė 2016 m. 

finansinio ((teisėtumo) auditą, kurio metu pateiktos 5 audito rekomendacijos (Centralizuotai 

buhalterijai: ištaisyti išlaidų, patirtų pandusų įrengimui apskaitos klaidą, sąskaitas-faktūras išrašyti 

laikantis sutarties sąlygų, pildyti biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinio formą Nr. 1), o Žvejų 

rūmams: kasmetinės inventorizacijos komisiją įpareigoti inventorizacijos metu ar įstaigos turtas turi 

nuvertėjimo požymių, bei interneto svetainėje skelbti pilnos sudėties ataskaitų rinkinius. Įstaiga, bei 

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius įsipareigojo ištaisyti klaidas, bei 

rekomendacijas įgyvendinti nuolat.   

2017 m. lapkričio 30 d.  atlikto vidaus audito  ,,Lėšų, skirtų kultūros įstaigos einamiesiems 

tikslams (veiklai), panaudojimo vertinimas“ metu, auditas rekomendavo: Veiklos ir jos planavimo 

dokumentus tobulinti: dėl netikslių, nenustatytos datos, nepalyginamų, nepakankamų duomenų apie 

planuotus ir faktinius renginius ir jų lėšas, bei pažymėjo, kad įvykdytų renginių skaičius negali būti 

lyginamas su planiniu skaičiumi. Taip pat užtikrinti lėšų panaudojimą pagal paskirtį. Atsižvelgiant į 

gautas audito išvadas ir rekomendacijas KC Žvejų rūmų direktoriaus įsakymu patvirtinas audito 

rekomendacijų priemonių planas, kuriuo vadovaujantis tobulinta KC Žvejų rūmų veikla: rengiant 

kasmetinius SVP planus – ateičiai bus keičiami duomenys atsiradus papildomiems asignavimams. 

Taip pat rengiamos pirminės renginių sąmatos ir detalizuojamos esant pakitimams. Kasmet bus 

sudaroma nuoseklūs metiniai veiklos/renginių planai, detalizuojant SVP renginius. Išlaidos 

kultūrinėms lėšoms planuojamos tikslingiau, sudarant išlaidų plano suvestinę kolektyvų meninei 

veiklai, išvykoms ir kt. išlaidoms. 

 

5. Artimiausios veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.  

 Bendruomenės namuose organizuoti daugiau veiklų, skirtų jaunimui ir vaikams 

užimti.  

 Taupant elektros energiją pakeisti Žvejų rūmuose II a. foje ir didžiojoje salėje senus 

šviestuvus į naujus energiją taupančius (LED).   

 Siekiant efektyviau organizuoti darbą su viešaisiais pirkimais, patvirtinti naują 

viešųjų pirkimų specialisto pareigybę.  

 

 

 

 

Įstaigos vadovas  ___________________  Alvydas Juozas Lenkauskas                               
(parašas)                                                       (vardas, pavardė) 

 

 


