PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2015m._____________________
sprendimu Nr.___________

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO
DIREKTORĖS 2014 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

Darbuotojai

6

Etatai

4

Darbuotojai

5

Kiti
Etatai

3,5

Darbuotojai

1

Etatai

0,5

1.4. Naudojamos patalpos
Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas (m2)

Donelaičio g. 6B, LT-92144,

Pastabos

228,96

Klaipėda
1.5. Biudžetas
Skirtos lėšos
Valstybės
Savivaldybės biudžeto lėšos
Gautos už mokamas

2012 m.

2013 m.

2014 m.

5,5

6,0

0

183,23

169,99

177,9

0,66

0,3

0

paslaugas
Patalpų nuoma

0

Kitos lėšos (labdara, parama,

0

fondai)
2014 m. finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4,05 Lt.
Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 1462,50 Lt, komandiruočių
sąnaudos – 320,58 Lt. Įsigyto ilgalaikio nematerialaus turto per 2014 m. – 2500,00 Lt.

Iš darbo užmokesčio fondo TKC darbuotojams buvo skirti priedai – 1250,00 Lt.
2014 m. Tautinių kultūrų centras ir jo darbuotojai įsigijo reikiamą įrangą centro veiklai
vykdyti, kūrė darbo vietas, apsirūpino technine įranga, kanceliarinėmis priemonėmis, įsigijo ūkinį
inventorių, atsargas. Įstaigos direktorė, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, vadovaujantis
viešųjų pirkimų įstatymais, biudžetinių įstaigų įstatymu, sudarė ilgalaikes sutartis su paslaugų
tiekėjais, dirbo administracinį darbą.
2014 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Tautinių kultūrų centras ilgalaikių ir trumpalaikių
įsipareigojimų (lizingo) neturėjo.
2014 m. Tautinių kultūrų centro pastatas naujas, todėl pastato rekonstrukcijai lėšų nebuvo
prašyta ir nebuvo naudota.
2. Įstaigos veiklos rezultatai.
Tautinių kultūrų centre 2014 metų pradžioje buvo 4,5 etato, iš jų: direktorė 1 etatas, projektų
vadovė 1 etatas, kultūrinės veiklos vadybininkė 1,5 etato, vyr. buhalterė 0,5 etato, darbininkas 0,5
etato. 2014 m. pabaigoje, po buhalterijos centralizacijos, liko 4 etatai.
2.1.

Kvalifikacijos kėlimas:

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas:
Direktorė Jelena Butkevičienė
1. „Personalo valdymo psichologiniai aspektai“ (6 akad. val.) 2014 m. spalio 01 d., Nr. 6826.
2. „Kultūrų dialogo įtaka pilietiškumo ugdymui“ (6 akad. val.) 2014 m. spalio 24 d.
3. „Dokumentų valdymo aktualijos: rengimas, apskaita, tvarkymas, perdavimas į įstaigos archyvą“
(7 akad. val.) 2014 m. lapkričio 21 d., Nr. 7374.
Kultūros projektų vadovė Tatjana Kononova

1. „Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymas“ (6 akad. val.) 2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. KL110310.
2. „Kultūrų dialogo įtaka pilietiškumo ugdymui“ (6 akad. val.) 2014 m. spalio 24 d.
Kultūrinės veiklos vadybininkė Giedrė Pupšienė

1. „Dokumentų valdymo aktualijos: rengimas, apskaita, tvarkymas, perdavimas į įstaigos archyvą“
(7 akad. val.) 2014 m. lapkričio 21 d., Nr. 7375.
Kultūrinės veiklos vadybininkė Rita Banevičienė

1. „Kultūrų dialogo įtaka pilietiškumo ugdymui“ (6 akad. val.) 2014 m. spalio 24 d.
Kultūrinės veiklos vadybininkė Tatjana Volkova

1. „Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos 2014-2015 m.“ (7 akad. val.) 2014 m. gruodžio 12 d.
Nr. KN411423.

Tautinių kultūrų centro darbuotojai mokamuose seminaruose buvo – 51 akad. val.
2.2.

Pasiekimai, laimėjimai, naujovės.

Tautinių kultūrų centre buvo vykdoma įvairiapusė veikla: seminarai, susitikimai, susirinkimai,
psichologo paskaitos, tautinių foto nuotraukų parodos, totorių pasaulio kongreso posėdis, atvirų
durų dienos, visuomeninis kino lektoriumas, literatūriniai-muzikiniai ir poezijos vakarai/šventės,
įžymių datų minėjimai, festivaliai, konferencijos, lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų
bendruomenių atstovams ir kt.
Tautinių kultūrų centro komandai 2014 metais sėkmingai pavyko parengti ir įgyvendinti 2
projektus: XIII-ąjį Lietuvos tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų festivalį, III-ąjį festivalį
„Tautinių kultūrų diena“.
2.3.

Dalyvių ir lankytojų statistika.
Lankytojų skaičius per 2013
metus
2342

Pavadinimas
Koncertai
Tautodailės ir kitos parodos

2492

Edukaciniai renginiai

1305

Kiti renginiai

3136

Meno kolektyvų lankytojai

1119
Iš viso:

Internetinio puslapio www.klaipedatkc.lt lankytojai

10394
6869

3. Veikla.
Įstaigos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas įvairių tautinių kultūrų pažinimui, tautinio
savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei veiklai ir meninei saviraiškai. Tikslui pasiekti centras savo
veikla siekia sudaryti palankias sąlygas tautinei saviraiškai, ugdyti socialinius ir pilietinius
gebėjimus. Tautinių kultūrų centro prioritetai: globoti, propaguoti tautinių bendruomenių,
gyvenančių Klaipėdoje, nacionalinę kultūrą ir jos perimamumą, puoselėti tradicijas ir papročius,
vykdyti švietėjišką veiklą, ugdyti bendruomenės narių toleranciją, tautinį patriotiškumą, rengti
valstybines, atmintinų datų, kalendorines, tradicines, pramogines, jubiliejines šventes, parodų
pristatymus, akcijas.
Tautinių kultūrų centras koordinuoja Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenių
veiklą, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su tautinių mažumų bendruomenėmis. Per 2014 m.
buvo suorganizuoti 4 tautinių mažumų bendruomenių atstovų susirinkimai dėl renginių
organizavimo, projektų parengimo bei įgyvendinimo.
Administracinėje veikloje buvo tęsiamas įstaigos dokumentų valdymo sistemos ir apskaitos
politikos tobulinimas.

Tautinių kultūrų centras yra naudingas kitoms miesto švietimo ir kultūros įstaigoms,
kadangi centro darbuotojų komanda visada geranoriškai prisideda prie renginių ar parodų
organizavimo – suteikia reikiamą techninę vaizdo ar garso įrangą, patalpas, aptarnaujantį personalą.
3.1. Projektinė veikla.
Įstaigos nuostatuose iškeltiems tikslams įgyvendinti kultūros centro darbuotojų komanda
rengė ir įgyvendino renginius, projektus:
Fondai, institucijos
Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžeto lėšos

Projektai, renginiai
Šventinis renginys „Žiemos karuselė 2014“
Žiemos finalinis turnyras „Kas? Kur? Kada?“
Lenkų renginys „Naujametinis karnavalas“
Renginys „Juodasis sausis. Baku - 1990“

Psichologo paskaita „Charakteris – gyvenimo lemtis“.
Psichologo paskaita „Sahadža joga“
Literatūrinis vakaras „Brigantina kelia bures“
Genocido aukų minėjimas „XX amžiaus tragedija“
Vakaras, skirtas grupės „Pesniary“ kūrybai. Filmo
demonstravimas „Jas ir Janina“.
Edukacinė valanda „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“
Koncertas „Pavasario prabudimas“
„Ukrainiečių kultūros dienos“. Šventė skirta T. Ševčenko
200-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti.
Renginys „Mūsų meile Tau, Tėvyne“
Azerbaidžaniečių pavasario šventė „Novruz Bairam“
Kūrybinės dirbtuvės „Aš matau saulę“
Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių mažumų
bendruomenių nariams
Rusų liaudies tradicinės pavasario apeigos
Latvių asociacijos „Atpūta“ draugystės vakaras skirtas
Lietuvos kultūros dienai ir Lietuvos, Latvijos, Estijos

„Apkabinkime Baltijos jūrą“ 25-čiui
Kultūros diena
Armėnų genocido aukų paminėjimo diena
Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Mažosios Velykėlės“.
Baltarusių kultūros dienos. Režisieriaus Michailo Ptašuk filmo
„44-ųjų rugpjūtį“ peržiūra
Rusų kalbos mokytojų konferencija „Mokinio sėkmės raktas –
kūrybiškas mokytojas“

Psichologo paskaita „Gyvenk dabar“
Baltarusių kultūros dienos. „Večiaryna“ su „Kupalinka“

Šventė „Draugystės vainikėlis“
XIII-asis Lietuvos
mokyklų festivalis

tautinių

mažumų

sekmadieninių

Baltarusių šventė „Ivana Kupala“
Finalinis vasaros žaidimas „Kas? Kur? Kada?“
Renginys „Šeimos, meilės ir ištikimybės diena“.
Literatūrinis-muzikinis vakaras, skirtas „Šeimos, meilės
ir ištikimybės“ dienai paminėti
Minėjimas, skirtas Renatei Lūšis paminėti
Literatūriniai skaitymai „Baltija mano širdyje“
Renginys „Ukrainos Konstitucijos diena“
Rugsėjo 1-osios renginys vaikams su negalia
Vaikų istorinio žurnalo „Gimtosios istorijos puslapiai“
pristatymas
Baltarusių vakaras „Draugų būryje“
Žydų bendrijos renginys, skirtas Kantoriaus Michailo
Aleksandrovičiaus 100-mečio jubiliejui paminėti. Knygos
pristatymas
Totorių bendrijos „Nur“ 10 metų jubiliejus

Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių mažumų
bendruomenių nariams
Muzikinis-literatūrinis
Jesenino kūrybai

vakaras,

skirtas

Sergejaus

Renginys skirtas Šeimos metams
Azerbaidžaniečių renginys „Mano gimtoji šalis“
III-asis Klaipėdos tautinių bendrijų festivalis „Tautinių
kultūrų diena“
Vokiečių renginys „Šv. Martyno diena“
Lenkijos nepriklausomybės diena
Latvių nepriklausomybės dienos vakaronė.
Seminaras rusų kalbos mokytojams „Aktyvūs rusų kalbos
mokymo metodai“
Baltarusių vakaras „Draugų būryje“
Tarptautinė azerbaidžaniečių solidarumo diena
Vakaronė lietuvių kalbos kursų nariams „Kalbėkime
lietuviškai“
Lenkų sąj. Klaipėdos sk. 15-os metų jubiliejus
Ukrainiečių
pasitinkant“

Naujametinis

Naujametinis
vaikams

karnavalas

renginys

„2015-uosius

sekmadieninių

mokyklų

Per 2014 m. Tautinių kultūrų centre vyko tautinių bendrijų meninių kolektyvų repeticijos: 98.
Tautinių kultūrų centro darbo valandos: I-IV nuo 8.00 iki 17.00, V nuo 8.00 iki 16.45. Pietų pertrauka nuo
12.00 iki 12.45, bet pagal poreikį centre renginiai vyko vakarais: 53; Šeštadieniais: 30; Sekmadieniais: 9.
Dėl toS priežasties buvo keičiami darbuotojų darbo grafikai.

3.2.

Suteiktos sąlygos vaikų, jaunimo, suaugusių meniniam ir švietėjiškam ugdymui.

Tautinių kultūrų centre vyko edukaciniai užsiėmimai tautinių mažumų bendruomenių
vaikams, lankantiems sekmadienines mokyklas – iš viso per 2014 metus 13 užsiėmimų.

Tautinių kultūrų centro iniciatyva 2014 m. buvo organizuotos tradicinės šventės –
Užgavėnės ir Velykos. Šiais renginiais buvo pritrauktas dėmesys miesto tautinių bendrijų jaunųjų
atstovų, t.y. vyko darbas su jaunąja karta.
Tautinių kultūrų centro tradicijų tęstinumas pasireiškė aktyviu dalyvavimu „Sekmadieninių
mokyklų festivalio“ projekte. 2014 m. įvyko 13-asis festivalis, kuris pirmą kartą buvo surengtas
Klaipėdoje. Tautinių kultūrų centras tapo šio festivalio organizatoriumi. Dalyvavimas šiame
projekte Klaipėdos tautinėms bendrijoms suteikė galimybę supažindinti visuomenę su jaunosios
kartos kultūrine bei švietėjiška veikla.
2014 m. Tautinių kultūrų centro iniciatyva savo veiklą sėkmingai tęsė azerbaidžaniečių
sekmadieninė mokykla, kurios pamokos vyksta centro patalpose.
Taip pat buvo organizuotas psichologo paskaitų ciklas Klaipėdos visuomenei – vyko
profesionalios paskaitos, įvairūs testai, jų aptarimai ir diskusijos.
4. Įstaigos veiklos sklaida.
4.1.

Įstaigos leidiniai:

2014 m. išleistas leidinys – „Klaipėdos m. savivaldybės Tautinių kultūrų centras. Klaipėdos
miesto tautinių bendrijų kultūrinė veikla“.
Leidinys „Klaipėdos m. savivaldybės Tautinių kultūrų centras. Klaipėdos miesto tautinių
bendrijų kultūrinė veikla“ skirtas visuomenės informavimui apie centro veiklą, nuveiktus darbus,
rengiamus seminarus bei kursus. 2014 m. leidinys yra ypatingas tuo, kad jame pateikta informacija
apie tautines bendruomenes ir jų veiklą buvo išversta į daugelį kalbų – baltarusių, ukrainiečių,
lenkų, latvių, rusų, azerbaidžaniečių, armėnų, vokiečių, totorių.
4.2.

Reklamos kanalai:

Reklama žiniasklaidoje:
internete –
Informacija apie renginius paruošta ir patalpinta Tautinių kultūrų centro internetiniame puslapyje
www.klaipedatkc.lt.
Išsiųsta el. paštu informacija apie renginius Klaipėdos miesto tautinių bendruomenių pirmininkams.
Nufilmuoti ir patalpinti renginiai internetinėje erdvėje www.youtube.com.
Facebook paskyroje.
spaudoje –
Išsiųsta el. paštu informacija apie renginius spaudai:
miesto dienraščiams „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“;
į nemokamus puslapius:
„Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“.
Pranešimai spaudai:
buvo teikiami informaciniai straipsniai apie centro veiklą ir renginius spaudai:
miesto dienraščiuose „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“; „Obzor“; „Tautinių bendrijų naujienos“.
televizijoje –

„Balticum TV“ ir 1 Baltijos kanalas – reportažai apie renginius
radijuje –
Tautinių kultūrų centro pristatymas radijo stoties „Raduga“ tiesioginiame eteryje.
Tiesioginis informavimas apie renginius:
Išplatinti plakatai, skrajutės, įteikti kvietimai į renginius, vykstančius centre.
5. Partnerystė ir bendradarbiavimas.
Bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenėmis,
asociacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
Tautinių kultūrų centras koordinavo Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenių
veiklą; buvo tęsiamos pasirašytos bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys su:
5.1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Klaipėdos miesto baltarusių bendrija „KRYNICA“.
Klaipėdos totorių bendrija „Nur“.
Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyriumi.
Klaipėdos armėnų bendruomene „Van“.
Klaipėdos vokiečių bendrija.
Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija „Azeris“.
Visuomenine organizacija „Muzikos svetainė“.
Klaipėdos apskrities latvių asociacija „ATPŪTA“.
Ukrainiečių kultūros ir švietimo centru „Rodyna“.
Pabaltijo ukrainiečių asociacija.
Klaipėdos miesto ukrainiečių tradicinės kultūros ir folkloro klubu „Prosvit“.
Klaipėdos krašto musulmonų bendruomene „IMAN“.
Klaipėdos rusų bendrija „Lada“.
Klaipėdos miesto latvių bendruomene.
Klaipėdos savanoriškąja rusų kultūros draugija „Otečestvo“.
Folkloro asociacija „Večiora“.
Klaipėdos kultūros ir švietimo centru „Harmonija“.
Klaipėdos miesto VšĮ „Intelektas LT“.
Klaipėdos miesto baltarusių šeštadienine/sekmadienine mokykla „Krynička“.
Klaipėdos miesto ukrainiečių šeštadienine/sekmadienine mokykla „Rodyna“.
Klaipėdos miesto lenkų šeštadienine/sekmadienine mokykla „Plomyček“.
Klaipėdos miesto armėnų šeštadienine/sekmadienine mokykla.
Klaipėdos miesto azerbaidžaniečių šeštadienine/sekmadienine mokykla.
Klaipėdos literatų klubu „Aplinka“.

5.2.

Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis

2014 m. su Tautinių kultūrų centru glaudžiai bendradarbiavo įvairios institucijos:
1. LCC Tarptautinis universitetas.
2. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo centras.
3. Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.

4. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius.
5. Klaipėdos miesto savivaldybės „Žaliakalnio“ gimnazija.
6. Klaipėdos miesto savivaldybės M. Gorkio pagrindinė mokykla.
7. Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius.
8. Klaipėdos universiteto Menų fakultetas.
9. Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“.
10. Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras „Svetliačiok“.

6.

Profesionalaus meno sklaida.

2014 m. Tautinių kultūrų centre parengtos ir pristatytos Klaipėdos miesto visuomenei bei miesto
svečiams šios parodos:
„Baltarusijos žvilgsnis“ – baltarusių menininkų tapybos darbai;
„Senoji Klaipėda“ – parodos autorius Sergej Lysyj;
„Mano Klaipėda“ – vokiečių bendrijos jaunosios kartos foto darbų projektas;
foto darbai „Ryga, mano Ryga“ – autorius fotomenininkas Edmunds Glūdinš (Latvija);
„Žemės prabudimai“ – armėnų dailininkų tapybos darbai;
„Pasaulio dailininkai vaikų kūryboje“ – dailininkės O. Saurbajevos vaikų dailės studija;
„Baltarusija I-ojo Pasaulinio karo metu“ – Baltarusijos nacionalinio istorijos muziejaus
archyviniai foto eksponatai;
„Rusų Vernisažas“ – rusų dailininkų, gyvenančių Lietuvoje, tapybos ir foto darbai;
„D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ – fotomenininko Virgilijaus Jankausko fotografijos;
„Gyvenimas po Gyvenimo“ – 40-ojo Tarptautinio akvarelės plenero 2014 Klaipėdoje dalyviai;
„Rudens elegija“ – autorius medžio skulptorius Petras Balsys;
ukrainiečių tautodailės darbai.
„Dvi baltės – skirtingi požiūriai“ – tekstilininkių iš Latvijos Annikos Dzėrvės ir Lyvos Kapralės
darbai;
„Stačiatikių bažnyčios Lietuvoje“ – Tėvo Olego Štelman foto darbai.
7. Problemos.
 Norint pritraukti kuo daugiau lankytojų į Tautinių kultūrų centrą dėl vietos stokos
esančios patalpos yra per mažos. Pagrindinė salė (75,66 kv.m.) talpina tik 70 žiūrovu.
Organizuojant tradicinius, masinius renginius tenka nuomoti didesnes patalpas.
 Maži kultūros darbuotojų atlyginimai didina socialinę įtampą, mažina darbuotojų
motyvacija.
 Didelis darbo krūvis esamiems darbuotojams.

_____________________________________

Jelena Butkevičienė

