PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2017 m._____________________
sprendimu Nr.___________

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO
DIREKTORĖS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas.
1.1. Biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras. Įstaiga registruota
adresu: K. Donelaičio g. 6B, LT-92144 Klaipėda, tel./fak. (846) 210283, el. p.
t.k.centras@gmail.com, internetinės svetainės adresas www.klaipedatkc.lt.
1.2. Tautinių kultūrų centro direktorė – Jelena Butkevičienė.
1.3. Darbuotojai / etatai
Iš viso
Iš jų
Kultūros ir meno
Kiti
Darbuotojai

Etatai

Darbuotojai

Etatai

Darbuotojai

Etatai

6

4

5

3,5

1

0,5

Tautinių kultūrų centre 2016 metais buvo 4 etatai, iš jų: direktorė – 1 etatas, projektų vadovė
– 1 etatas, kultūrinės veiklos vadybininkė – 1,5 etato, darbininkas – 0,5 etato.
1.4. Naudojamos patalpos
Pastatai (nurodyti adresus)
Donelaičio g. 6B, LT-92144, Klaipėda

Plotas (m2)
228,96

Pastabos

1.5. Biudžetas
Skirtos lėšos
2014 m.
2015 m.
2016 m.
0
0
0
Valstybės
51,56
56,24
58,41
Savivaldybės biudžeto lėšos
0
0
Gautos
už
mokamas 0
paslaugas
0
0
0
Patalpų nuoma
0,21
0,30
Kitos lėšos (labdara, parama, 0,09
3,71 (NVŠ)
6,6 (NVŠ)
fondai)
2016 m. finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 256,62 Eur.
Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 397,87 Eur, komandiruočių sąnaudos –
200 Eur. Įsigyto ilgalaikio nematerialaus turto per 2016 m. – 0 Eur.
Tautinių kultūrų centras teikė paraišką Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti
2016 metams, ėmėsi atsakomybės ir įgyvendino galimybę dalinai finansuoti Klaipėdos miesto
tautinių bendrijų baltarusių, ukrainiečių, totorių, žydų, armėnų, azerbaidžaniečių mokyklėles.
Programos lėšos 6606,6 Eur. buvo panaudotos reikalingoms mokymo priemonėms įsigyti ir
mokytojų paslaugų apmokėjimui.

Iš darbo užmokesčio fondo TKC darbuotojams buvo skirti priedai, kurie sudarė 1036,83
Eur.
2016 m. Tautinių kultūrų centras įsigijo reikiamą įrangą centro veiklai vykdyti, kūrė darbo
vietas, apsirūpino technine įranga, kanceliarinėmis priemonėmis, įsigijo ūkinį inventorių. Įstaigos
direktorė, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymais,
biudžetinių įstaigų įstatymu, sudarė ilgalaikes sutartis su paslaugų tiekėjais, dirbo administracinį
darbą.
2016 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Tautinių kultūrų centras ilgalaikių ir trumpalaikių
įsipareigojimų (lizingo) neturėjo.
Pastato rekonstrukcijai lėšų nebuvo prašyta ir nebuvo naudota.
1.6. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas:
Įstaigos vadovas skatina darbuotojus kelti kvalifikaciją, tobulinti savo žinias. Tautinių
kultūrų centro darbuotojai 2016 m. seminaruose buvo 372 akad. val. (Priedas Nr. 1).
2. Įstaigos veiklos rezultatai.
 Gerą rezultatą įtakoja dirbančiųjų žmonių komanda, patirtis ir žinios. TKC darbuotojai yra
kvalifikuoti specialistai, iniciatyvūs, veiklūs, tačiau darbuotojų stygius įtakoja veiklos
apribojimą ir pasiekiamą rezultatą.
 Nuo pat darbo pradžios TKC nuolat bendradarbiauja su Klaipėdos miesto ir kitų Lietuvos
miesto tautinėmis bendrijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros ir švietimo
įstaigomis. Vykdomi bendri projektai, kurių pagrindinis tikslas ugdyti toleranciją ir skatinti
pažinti kitas kultūras. (Priedas Nr. 2. Bendradarbiavimo sutarčių sąrašas.)
2.1. Pasiekimai, laimėjimai, naujovės.
 2016 m. Klaipėdos miesto tautinių bendrijų (ukrainiečių, baltarusių, azerbaidžaniečių,
armėnų, žydų, totorių), sekmadieninės mokyklos buvo finansuojamos iš neformaliojo
švietimo projekto lėšų.
 Festivalis „Tautinių kultūrų diena“ 2016 m. buvo rengiamas jau penktą kartą.


Bendradarbiavimas su pedagogų švietimo kultūros centru (PŠKC).

2.2. Dalyvių ir lankytojų statistika.
Pavadinimas

Renginių skaičius

Lankytojų skaičius

Per 2015 Per 2016 Per
metus
metus
metus
Koncertai
56
Parodos
15
Edukaciniai renginiai
87
Kiti renginiai
30
Iš viso:
188
Internetinio puslapio www.klaipedatkc.lt lankytojai

59
15
110
43
227

5112
2889
925
1077
10003
9258

2015 Per
2016
metus
5996
2802
1708
681
11187
10120

3. Veikla.
Įstaigos įvaizdis formuojamas per teikiamų paslaugų bei organizuojamų renginių įvairovę ir
kokybę. Informacija apie Tautinių kultūrų centro veiklą, organizuojamus ar jau įvykusius renginius,

finansines veiklos ataskaitas, veiklos planus, viešuosius pirkimus nuolat talpinama internetinėje
svetainėje www.klaipedatkc.lt.
3.1. Renginiai.
Tautinių kultūrų centras, įgyvendindamas veiklos tikslus, tradiciškai organizuoja atmintinų
datų, valstybinių švenčių ir istorinių įvykių minėjimus, kalendorines šventes, festivalius, koncertus,
parodas, seminarus, edukacinius užsiėmimus, kalbų mokymo kursus įvairių amžiaus grupių
žmonėms. 2016 m. Klaipėdos tautinių kultūrų centre ši veikla buvo sėkmingai tęsiama. Per 2015
metus suorganizuoti 86 renginiai (į šį skaičių neįtraukti edukaciniai renginiai) ir 15 parodų. Per
2016 m. suorganizuoti 102 renginiai (į šį skaičių neįtraukti edukaciniai renginiai) ir 15 parodų.
Parodose buvo eksponuojami įvairių šalių tapybos, foto, siūti ir siuvinėti rankdarbiai ir kt.
Lankytojų skaičius padidėjo ir pasiekė daugiau nei 11000 per metus.
Tradicinis Klaipėdos miesto tautinių bendrijų festivalis, organizuojamas nuo 2012 m. Tautinių
kultūrų centro iniciatyva. Festivalyje kviečiami dalyvauti įvairių tautų atstovai. Metai iš metų auga
festivalio dalyvių meistriškumas. Šalia pamėgtų, kartu su jau žinomais tautinių bendrijų
kolektyvais, festivalyje pirmą kartą aktyviai dalyvavo ir sekmadieninių mokyklų mokiniai. Tai
auklėtiniai iš azerbaidžaniečių, lenkų, baltarusių, armėnų, ukrainiečių, žydų sekmadieninių
mokyklų. Kaip ir kasmet festivalio koncertinę programą praturtina svečiai iš kitų Lietuvos miestų ar
kaimyninių šalių. 2016 m. koncertavo šokių ansamblis „Kryžačiok“ (Minskas, Baltarusija).
Festivalis kasmet palaikomas Klaipėdos miesto savivaldybės ir 2016 m. jam buvo nemokamai
suteiktos Klaipėdos koncertų salės patalpos. Festivalį palaiko ir dalinai finansuoja Tautinių mažumų
departamentas prie LRV.
Uostamiesčio sekmadieninių mokyklų festivalis „Mes Europos vaikai“ 2016 m.
organizuojamas antrą kartą. Renginyje dalyvavo šešios miesto sekmadieninės mokyklos ir vaikų
sporto-šokių grupė „Brilliant“ iš Kijevo.
3.2. Info sklaida.
Kaip ir ankstesniais metais, 2016 m. Klaipėdos tautinių kultūrų centras informavo miesto
visuomenę apie vykdomą veiklą pagrindiniuose dienraščiuose „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“.
Juose reguliariai skelbiami centro mėnesio veiklos renginiai bei publikuojami straipsniai apie
įvykusius renginius (priedas Nr.3). Tautinių kultūrų centro internetinėje svetainėje
www.klaipedatkc.lt nuolat atnaujinama informacija apie renginius, parodas, tautines bendrijas.
Internetinės svetainės lankytojų skaičius 2015 m. – 10 tūkst., 2016 m. – 11 tūkst. Informaciją
ruošia ir teikia TKC kultūrinės veiklos vadybininkė.
Straipsniai apie Tautinių kultūrų centro renginius yra nuolat publikuojami informaciniame
leidinyje „Tautinių bendrijų naujienos“, kurį keturis kartus per metus leidžia Tautinių bendrijų
namai ir yra platinamas visoje Lietuvoje.
2016 m. išleistas ketvirtas leidinys „Klaipėdos m. savivaldybės Tautinių kultūrų centras.
Klaipėdos miesto tautinių bendrijų kultūrinė veikla 2015-2016 metais“, skirtas visuomenės
informavimui apie centro veiklą, nuveiktus darbus, rengiamus seminarus bei kursus. Kaip ir
ankstesniais metais, 2016 m. leidinys buvo išleistas įvairiomis kalbomis. Su kiekvienais metais
leidinio apimtis vis didėja.
3.3. Tolerancijos ugdymas.
Tautinių bendrijų nariai aktyviai lankosi organizuojamuose renginiuose, diskutuoja,
dalinasi mintimis ir nuomonėmis. Ugdoma tarpkultūrinė tolerancija.

3.4. Klaipėdos miesto sekmadieninės mokyklos.
2015 m. startavus vaikų neformaliojo švietimo finansavimo projektui, Tautinių kultūrų
centras ėmėsi iniciatyvos ir įgyvendino galimybę finansuoti Klaipėdos miesto tautinių bendrijų
mokyklėles.
2016 metais ši veikla buvo sėkmingai tęsiama. Rašomos ir akredituojamos neformaliojo
švietimo ugdymo programos kelia sekmadieninių mokyklų ugdymo kokybę. Mokyklose didėja
mokinių skaičius:
2015 m.
II pusm. – 70 vaikų,
2015 m. gautas finansavimas – 3717 Eur.

2016 m.
I pusm. – 94 vaikai,
II pusm. – 88 vaikai.
2016 m. gautas finansavimas – 9550,40 Eur.

Tautinių kultūrų centro iniciatyva 2016 m. gegužės 14-15 d. Klaipėdos miesto tautinių
bendrijų sekmadieninės mokyklos dalyvavo XIV Tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų
festivalyje, kuris vyko Visagine. Festivalyje dalyvavo 21 sekmadieninė mokykla iš visos Lietuvos:
Vilniaus, Kauno, Alytaus, Panevėžio, Trakų, Klaipėdos, Visagino. Klaipėdos miestą festivalyje
atstovavo azerbaidžaniečių bendrijos ,,Azeris“ sekmadieninės mokyklos auklėtiniai su mokytoja
Rana Mammadova. Baltarusių sekmadieninės mokyklos ,,Krynička“ mokiniai (mokytoja Jelena
Mirončik, choreografė Jelena Borcova). Ukrainiečius atstovavo ukrainiečių kultūros ir švietimo
centro ,,Rodyna“ sekmadieninės mokyklos trys klasės (vadovė ir mokytoja Lidia Trigub, mokytoja
Dina Mataitienė, mokytoja Aušra Mieleikienė).
NVŠ finansavimo dėka edukacinės pamokėlės apjungia ir vienija vaikus ir mokytojus, bei
pačias bendrijas.
3.5. Bendradarbiavimas.
2016 m. į Tautinių kultūrų centrą kreipėsi organizacijos iš Lietuvos ir užsienio šalių su
pasiūlymais bendradarbiauti, rengiant kultūrinius renginius bei vykdant kultūros projektus, kurių
tikslas išsaugoti ir puoselėti įvairių tautų, gyvenančių Lietuvoje, tradicijas ir kultūrą. 2016 m.
balandžio mėn. pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Ventspilio miesto
tautinių kultūrų bendrijų asociacija, o spalio mėn. – su Baltarusijos valstybiniu universitetu.
3.6. Edukacinė veikla suaugusiems.
2016 m. Tautinių kultūrų centre organizuojami lietuvių kalbos kursai, skirti įvairių tautų
atstovams sėkmingai integracijai į šalies gyvenimą. Į bendrijas įstoja nauji nariai, kurie pastaruoju
metu atvyksta iš kitų šalių. Galimybe gauti pradines žinias, mokantis lietuvių kalbos, yra didelis
atspirties taškas sėkmingam komunikavimui ir integracijai.
Tautinių kultūrų centre nuolat vyksta įvairių Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų pedagoginiai
seminarai, kurie registruojami Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre. Šių seminarų
aktyvūs lankytojai – ir sekmadieninių mokyklų mokytojai. 2016 m. Tautinių kultūrų centras
organizavo seminarą, skirtą tautinių mažumų kultūrinių renginių ypatumams ir svarbai, kurio metu
buvo pasidalinta gerąja patirtimi.
Siekiant patobulinti sekmadieninių mokyklų veiklą, aptarti su tuo susijusias problemas,
ieškoti paslaugų kokybės gerinimo būdų, 2016 m. buvo pradėtas dialogas su Lietuvos Respublikos
Švietimo ministerija ir įvyko susitikimai su viceministre G. Krasauskiene.

3.7. Profesionalaus meno sklaida.
2016 m. Tautinių kultūrų centre, bendradarbiaujant su tautinėmis bendrijomis, dailininkais ir
menininkais iš įvairių šalių, parengtos ir pristatytos Klaipėdos miesto visuomenei bei miesto
svečiams šios parodos:
Klaipėdos baltarusių bendrijos „Krynica“ narių meno ir liaudies kūrybos darbų paroda;
Ukrainiečių sekmadieninės mokyklos dailės klasės auklėtinių darbų paroda (Klaipėdos ukrainiečių
kultūros ir švietimo centras „Rodyna“);
Pabaltijo ukrainiečių asociacijos narių paveikslų paroda „Tau, gimtasis krašte“;
Paroda „Začaravanne“, Baltarusijos foto menininkės Irenos Gudievskajos foto darbai;
Paroda „Aš Ukraina“ (tarptautinis projektas ‚Ukraina with the world“);
Foto dailės paroda, skirta Klaipėdos latvių asociacijos „Atpūta“ 15 metų jubiliejui;
Interaktyvi paroda „Baltarusija ir baltarusiai“, kurią pristatė Baltarusijos Respublikos nacionalinis
istorijos muziejus;
„Rusų Vernisažas“ – rusų dailininkų, gyvenančių Lietuvoje tapybos darbai;
„Kur veda svajonės“ – Julijos Žurajevos personalinė paveikslų paroda;
Svetlanos Morozovos ir Olego Shupyak paveikslų paroda (Klaipėdos ukrainiečių kultūros ir
švietimo centras „Rodyna“);
„Kur veda kelias“ – Polinos Čiževskajos paveikslų paroda, sukurta remiantis žydų karo patirtimi it
istorija (Kaliningradas);
„Tautinių kultūrų diena“ – Klaipėdos tautinių bendrijų tautinio paveldo ir tradicijų pristatymas;
Lietuvoje gyvenančio baltarusių dailininko Vladimiro Golubovo paveikslų paroda;
Dailininkės O.Saurbajevos dailės studijos auklėtinių paveikslų paroda (Klaipėdos miesto
savanoriškoji rusų kultūros draugija „Otečestvo“);
Paroda „Kalėdinis angelas“ (Rusų bendrijos „Lada“ laisvalaikio klubo „Žar Ptica“ darbai).
4. Problemos.
 Siekiant dar kokybiškiau vykdyti centro veiklą, reikėtų apsvarstyti galimybę įkurti dar
vieną kultūrinės veiklos vadybininko etatą, kuris vykdytų kultūrinės veiklos ir raidos
inovacijas, plėstų visuomeninius ir tarptautinius kontaktus, glaudžiai bendradarbiautų su
esamais partneriais ir užmegztų ryšius su naujais.


Maži kultūros darbuotojų atlyginimai didina socialinę įtampą, mažina darbuotojų
motyvaciją.



Aktyvus bendrijų veiklos poreikis įtakoja didelį darbo krūvį esamiems darbuotojams.



Šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis vyksta renginiai pagal patvirtintą
veiklos planą, kuris sudaromas remiantis tautinių bendrijų paraiškomis ir vykdant
bendradarbiavimo sutartis. Nuolat kaitaliojamas kultūrinės veiklos vadybininkų darbo
grafikas riboja jų galimybes tinkamai atlikti savo pareigas.

Direktorė

Jelena Butkevičienė

Priedas Nr. 1
TKC darbuotojų 2016 m. kvalifikacijos kėlimo kursų sąrašas
Direktorė Jelena Butkevičienė
1. „Tautinių mažumų kultūra ir jos sklaida Lietuvoje“ (2 ak. val.) 2016 m. balandžio 20-21 d., 201604-21, TMD
2. Profesines rizikos vertinimas (2 ak. val.), 2016-05-27 d., 2016-04-27, Nr. KL-2078, Sabelija
3. Diskusija „Tautinio identiteto svarba, tobulinant švietimo sistema“ (2 ak. val.) 2016-05-13 d.,
2016-05-17 Nr. V6-92, PŠKC
4. „Pirkimų dokumentai. Praktika ir aktualijos pagal naujausius 2016 m. balandžio 18 dienos
pakeitimus“ (6 ak. val.), 2016-06-23 Nr. EPSM16/06/23-36, Euro integracijos projektai
5. Konferencija „Šiuolaikinė pamoka: pasiekimai ir klaidos“ (12 ak. val.) 2016-05-26, 27, 2016-0531 Nr. 7616, PŠKC
6. Seminaras „Ugdymas daugiakultūrinėje aplinkoje“ (8 ak. val.), 2016-09-22,23, Nr. 27, TMD
7. Seminaras Darbų sauga (60 val.), 2016-11-24 Nr. 1243. Sabelija
8. Seminaras „Kultūrinių renginių, skirtų tautinėms mažumoms, ypatumai ir svarba“ (3 val.
seminaras) 2016 m. gruodžio 7 d., 2016-12-07 Nr. 2402, PŠKC
9. Seminaras „Kultūrinių renginių, skirtų tautinėms mažumoms, ypatumai ir svarba“ (6 ak. val.)
2016 m. gruodžio 7 d., 2016-12-07 Nr. 12228, PŠKC
10. „Mano senelių kultūra VI“ (6 ak. val.) 2016-12-15 Nr. 12745, PŠKC
11. „Kūrybinės veiklos vyresniųjų klasių mokinių pamokose ir po pamokų“ (6 ak. val.) 2016-12-15
Nr. 12851, PŠKC
Kultūros projektų vadovė Tatjana Kononova
1. „Tautinių mažumų kultūra ir jos sklaida Lietuvoje“ (2 ak. val.) 2016 m. balandžio 20-21 d., 201604-21, TMD
2. Diskusija „Tautinio identiteto svarba , tobulinant švietimo sistema“ (2 ak. val.) 2016-05-13 d.,
2016-05-17 Nr. V6-92, PŠKC
3. „Pirkimų dokumentai. Praktika ir aktualijos pagal naujausius 2016 m. balandžio 18 dienos
pakeitimus“ (6 ak. val.), 2016-06-23 Nr. EPSM16/06/23-12, Euro integracijos projektai
4. Konferencija „Šiuolaikinė pamoka: pasiekimai ir klaidos“ (12 ak. val.) 2016-05-26, 27, 2016-0531 Nr. 7615, PŠKC
5. Seminaras „Ugdymas daugiakultūrinėje aplinkoje“ (8 ak. val.), 2016-09-22,23, Nr. 26, TMD
6. Seminaras „Kultūrinių renginių, skirtų tautinėms mažumoms, ypatumai ir svarba“ (3 val.
seminaras) 2016 m. gruodžio 7 d., 2016-12-07 Nr. 2401, PŠKC
7. Seminaras „Kultūrinių renginių, skirtų tautinėms mažumoms, ypatumai ir svarba“ (6 ak. val.)
2016 m. gruodžio 7 d., 2016-12-07 Nr. 12227, PŠKC
8. „Mano senelių kultūra VI“ (6 ak. val.) 2016-12-15 Nr. 12761, PŠKC
9. „Kūrybinės veiklos vyresniųjų klasių mokinių pamokose ir po pamokų“ (6 ak. val.) 2016-12-15
Nr. 12849, PŠKC
Kultūrinės veiklos vadybininkė Tatjana Volkova
1. Projektų rašymo metodika ir ypatumai, (6 ak. val.), 2016-02-18, Nr. 1682, PŠKC
2. Specialioji [pedagogika ir specialioji psichologija, (60 ak. val.), 2016-03-25, Nr. 4152, PŠKC

3. Intelektualiųjų viktorinų organizavimo metodika, (6 ak. val.), 2016-03-31, Nr. 468(6 ak. val.),
PŠKC
4. Valstybinės kalbos kultūros kursai, (22 ak. val.), 2016-04-05, Nr. 4991, PŠKC
5. Tiesiame tiltus. Kalbos mokymo integravimas į dalykų dėstymą, (18 ak. val.), 2016-04-19, Nr.
5739, PŠKC
6. Visuomenės indėlis švietimo tobulinime, (6 ak. val.), 2016-04-21, Nr. 6000, PŠKC
7. Šiuolaikinė pamoka: pasiekimai ir klaidos, (12 ak. val.), 2016-05-31, Nr. 7618, PŠKC
8. Pirkimų dokumentai. Praktika ir aktualijos pagal naujausius 2016 m. balandžio 18 d. pakeitimus,
(6ak. val.), 2016-06-23 Nr. EPSM16/06/23-11, Euro integracijos projektai
9. Verslumo ugdymas įgyvendinant neformaliojo švietimo programas Klaipėdos miesto
gimnazijose, (6 ak. val.), 2016-11-30, Nr. 12124, PŠKC
10. Kultūrinių renginių, skirtų tautinėms mažumoms, ypatumai ir svarba, (6 ak. val.), 2016-12-07,
Nr. 1222(6 ak. val.), PŠKC
11. Kūrybinės veiklos vyresniųjų klasių mokinių pamokose ir po pamokų, (2 ak. val.), 2016-12-15,
Nr. 12850, PŠKC
Kultūrinės veiklos vadybininkė Agnė Stonkienė
1. Seminaras „Projektų rašymo metodika ir ypatumai“ (6 ak. val.) 2016-02-18, Nr. 1706, PŠKC
2. Diskusija „Tautinio identiteto svarba , tobulinant švietimo sistema“ (2 ak. val.) 2016-05-13 d.,
2016-05-17 Nr. V6-92, PŠKC
3. Seminaras „Kultūrinių renginių, skirtų tautinėms mažumoms, ypatumai ir svarba“ (6 ak. val.)
2016 m. gruodžio 7 d., 2016-12-07 Nr. 12234, PŠKC
Kultūrinės veiklos vadybininkė Rita Banevičienė
1. Seminaras „Projektų rašymo metodika ir ypatumai“ (6 ak. val.) 2016-02-18, Nr. 1681, PŠKC
2. Konferencija „Visuomenės indėlis švietimo tobulinime“ (6 ak. val.) 2016-04-21, Nr. 6035, PŠKC
3. Diskusija „Tautinio identiteto svarba, tobulinant švietimo sistemą“ (2 ak. val.) 2016-05-13 d.,
2016-05-17 Nr. V6-92, PŠKC
4. Konferencija „Šiuolaikinė pamoka: pasiekimai ir klaidos“ (12 ak. val.) 2016-05-26, 27, 2016-0906 Nr. 7619, PŠKC
5. Praktiniai karjeros konsultavimo aspektai dirbant su vyresniųjų klasių mokiniais. (6 ak. val.)
2016-10-12, Nr. 58-54273, Klaipėdos universitetas, testinių studijų institutas.
6. Seminaras „Kultūros aspektai: kūrybinė raiška ir muzikinio ugdymo inovacijos“ (6 ak. val.) 2016
m. gruodžio 3 d., 2016-12-07 Nr. 12191, PŠKC
7. Seminaras „Kultūrinių renginių, skirtų tautinėms mažumoms, ypatumai ir svarba“ (6 ak. val.)
2016 m. gruodžio 7 d., 2016-12-07 Nr. 12225, PŠKC

Priedas Nr.2
Bendradarbiavimo sutarčių
SĄRAŠAS
Bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenėmis, asociacijomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis:
1. Klaipėdos miesto baltarusių bendrija ,,KRYNICA“, 2012-11-05 (Sut. Nr. 01),
2. Klaipėdos Totorių bendrija ,,Nur“, 2015-01-05 (Sut. Nr. 2015/01/05),
3. Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyriumi, 2015-09-01 (Sut. Nr.2015/09/01),
4. Klaipėdos armėnų bendruomene ,,Van“, 2016-09-01 (Sut. Nr. 2016/09/01),
5. Klaipėdos vokiečių bendrija/ Simono Dacho namais, 2016-04-25 (Sut. Nr. 2016/04/25),
6. Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija ,,Azeris“, 2012-01-12 (Sut. Nr. 05),
7. Visuomenine organizacija ,,Muzikos svetainė“, 2012-01-13 (Sut. Nr. 04),
8. Klaipėdos apskrities latvių asociacija ,,ATPŪTA“, 2012-01-24 (Sut. Nr. 10),
9. Ukrainiečių kultūros ir švietimo centru ,,Rodyna“, 2013-01-07 (Sut. Nr. 2013/01/07-01),
10. Pabaltijo ukrainiečių asociacija, 2015-01-07 (Sut. Nr. 2015/01/07),
11. Klaipėdos miesto ukrainiečių tradicinės kultūros ir folkloro klubu ,,Prosvit“, 2016-01-04 (Sut.
Nr. 2016/01/04),
12. Klaipėdos krašto musulmonų bendruomene ,,IMAN“, 2015-08-24 (Sut. Nr. 2015/08/24),
13. Klaipėdos rusų bendrija ,,Lada“, 2015-01-15 (Sut. Nr. 2015/01/15),
14. Klaipėdos savanoriškąja rusų kultūros draugija ,,Otečestvo“, 2014-03-21 (Sut. Nr. 2014/03/21),
15. Folkloro asociacija ,,Vėčiora“, 2015-06-22 (Sut. Nr. 2015/06/22),
16. Klaipėdos kultūros ir švietimo centru ,,Harmonija“, 2015-06-01 (Sut. Nr. 2015/06/01),
17. Klaipėdos miesto VŠĮ ,,Intelektas LT“, 2012-05-30 (Sut. Nr. 16),
18. Klaipėdos miesto baltarusių šeštadienine/sekmadienine mokykla ,,Krynička“, 2012-11-26 (Sut.
Nr. 29),
19. Klaipėdos miesto ukrainiečių šeštadienine/sekmadienine mokykla ,,Rodyna“,
20. Klaipėdos miesto lenkų šeštadienine/sekmadienine mokykla ,,Plomyček“,
22. Klaipėdos miesto armėnų šeštadienine/sekmadienine mokykla,
23. Klaipėdos miesto azerbaidžaniečių šeštadienine/sekmadienine mokykla,
24. Klaipėdos literatų klubu ,,Aplinka“, 2013-03-01 (Sut. Nr. 2013/03/01),
25. Klaipėdos žydų bendruomene, 2012-01-16 (Sut. Nr. 07),
26. VŠĮ Klaipėdos specialiąja mokykla – daugiafunkciu centru ,,Svetliačiok“, 2013-01-07 (Sut. Nr.
2013/01/07-02),
27.VŠĮ ,,ENG LT“, 2015-11-02 (Sut. Nr. 2015/11/02),
28. VŠĮ ,,Labas Vakaras“, 2015-09-01(Sut. Nr. 2015/09/01),
29. Klaipėdos apskrities draugija ,,Sveja“, 2012-11-09 (Sut. Nr. 25),
30. Klaipėdos miesto draugija ,,VĖDI“, 2012-05-11 (Sut. Nr. 13),
31. Asociacija ,,Mano miestas Klaipėda“, 2014-09-30 (Sut.Nr. 2014/09/30),
32. UAB ,,Timaksis“, 2015-07-01 (Sut. Nr. 2015/07/01),
33. Baltarusių ansamblis „Kupalinka“, 2012-01-25 (Sut. Nr. 07-1),
34. Ventspilio miesto tautinių kultūrų bendrijų asociacija, 2016-04-25 (Sut. Nr. 2016/04/25),
35. Klaipėdos miesto azerbaidžaniečių bendrija „Dostlug“, 2016-02-04 (Sut. Nr. 2016/02/04).

Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis:
1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo centras,
2. Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2012-03-19 (Sut. Nr.
3/12a),
3. Klaipėdos universitetas, 2012-03-19 (Sut. Nr. 12),
4. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2012-05-14 (Sut. Nr. 14),
5. Klaipėdos miesto A.Rubliovo pagrindinė mokykla, 2012-10-18 (Sut. Nr. 22),
6. Klaipėdos miesto Hermano Zudermano gimnazija, 2012-11-26 (Sut. Nr. 31),
7. Klaipėdos miesto savivaldybės M.Gorkio pagrindinė mokykla, 2013-06-03 (Sut. Nr.
2013/06/03),
8. Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2013-07-08 (Sut. Nr. 2013/07/08),
9. Klaipėdos universiteto Menų fakultetas, 2013-10-30 (Sut. Nr. 2013/10/30),
10. Klaipėdos miesto savivaldybės ,,Žaliakalnio“ gimnazija, 2013-11-27 (Sut. Nr. 2013/11/27),
11. Klaipėdos miesto moksleivių saviraiškos centras, 2014-03-31 (Sut. Nr. 2014/03/31),
12. Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Pingvinukas“, 2015-06-01 (Sut. Nr. 2015/06/01),
13. Priekulės kultūros centras, 2015-06-24 (Sut. Nr. 2015/06/24),
14. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 2015-09-11 (Sut. Nr. 2015/09/01),
15. Plungės ,,Saulės“ gimnazija (Tolerancijos centras), 2015-11-20 (Sut. Nr. 2015/11/20)
16. Baltarusijos valstybinis universitetas, 2016-10-25 (Sut. Nr. )

Priedas Nr. 3
2016 M. STRAIPSNIAI SPAUDOJE
2016-01-04-08
2016-02- 06-12

Klaipėda
Klaipėda

2016-02-18
2016-03-21

Vakarų ekspresas.
Klaipėda Nr. 65
(205666)
Klaipėda
Obzor (internetiniame

2016-05-07-13
2016-05-24

„Šventinė pamoka sekmadieninių mokyklų auklėtiniams“
„Apie miestą kurį mes mylime“. Baltarusių bendrija
„Krynica“
Apie ukrainiečių kultūros ir švietimo centrą „Rodyna“
„Pasitiko naujus metus“
„Ukrainiečių kultūros dienos Klaipėdoje“
„Dialogas“

puslapyje)

2016-06
2016-06-02-08
2016-06-02

Lietuvos kurjeris
Nr.25 (1113)
Obzor Nr. 22 (1012)
Obzor (internetiniame

„Rusijos dienos proga parodos ir koncertai“
„Tautinę duoną" ragavome kartu
„Draugystės festivalis“

puslapyje)

2016-06-02-08
2016-06-16-22
2016-06-18-22
2016-07-14-20
2016-09-01-07

Obzor Nr. 22 (1012)
Obzor Nr. 24 (1014)
Klaipėda
Obzor Nr. 28 (1018)
Obzor Nr. 35 (1025)

2016-10-17

Klaipėda

2016-10-20-26

Obzor Nr.42 (1032)

2016-11-12-18

Klaipėda

2016-11-16
2016-11-17-23
2016-11-19-25
2016-12-10-16

Klaipėda
Obzor Nr. 46 (1036)
Klaipėda
Klaipėda

"Krynica": penkiolika metu draugystės
„Rusų Vernisažas vėl Klaipėdoje“
„Sekmadieninių mokyklų festivalis“
„Stiprus tas, kas saugo tradicijas“
„Pakvietė draugus į šventę“ (Ukrainiečių kultūros ir
švietimo centras „Rodyna“)
„Šventė valstybingumo sukaktį“ (Azerbaidžaniečių
bendrija „Azeris“)
Mano gimtasis kraštas (Azerbaidžaniečių bendrija
„Azeris“)
„Dailininkas kuris turi namą-muziejų“ (Baltarusių
bendrija „Krynica“)
„Tautinės bendruomenės nuspalvino miestą“
„Klaipėdoje jubiliejinis tautinių bendruomenių festivalis“
„Tautinės bendrijos sudrebino miestą“
„Jubiliejinis tautinių bendrijų festivalis“

Leidinys „Tautinių bendrijų naujienos“ :
Nr.2 (57) „Ukrainietiško virtinuko šventė“
Nr.3 (58) „Klaipėdos tautinės bendrijos kartu giedojo „Tautišką giesmę“
Nr.4 (59) „Jubiliejinis festivalis „Tautinių kultūrų diena“.

