
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO 

DIREKTORĖS 2012 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 

5 4 3 3 2 1 

 

1.4. Naudojamos patalpos 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

Donelaičio g.6B, LT-92144, 

Klaipėda 

228,96  

 

1.5. Biudžetas 

Skirtos lėšos 2011 m. 2012 m 

Valstybės 0 5,5 

Savivaldybės 78,55 183,23 

Gautos už mokamas 

paslaugas 

0 0 

Patalpų nuoma 0 0 

Kitos lėšos (labdara, parama, 

fondai) 

0 0 

 

1. Įstaigos veiklos rezultatai. 

Tautinių kultūrų centre 2012 metų pradžioje buvo 3 etatai, iš jų: direktorė 1 etatas, projektų 

vadovė 1 etatas, vyr. buhalterė 0.5 etato, darbininkas 0.5 etato. 

mailto:t.k.centras@gmail.com


2012 metų Klaipėdos miesto tarybos sprendimu 2012 m. rugsėjo 18 d. Nr. P1-559 tautinių 

kultūrų centrui buvo suteiktas papildomas etatas kultūrinės veiklos darbuotojo (aukštasis 

neuniversitetinis specialisto išsilavinimas). Šioms pareigoms užimti buvo paskelbtas viešas  

konkursas. Nuo 2012 m. spalio 9 d. tautinių kultūrų centre dirbo kultūrinės veiklos vadybininkė. 

2012m. gruodžio 31d. tautinių kultūrų centre viso dirbo 5 darbuotojai. 

2. Tautinių kultūrų centro personalo ir pastato išlaikymas bei gerinimas. 

Vykdytos šios priemonės: 

2012 m. finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 804803.00Lt. 

KTKC personalo ir pastato išlaikymui buvo skirti asignavimai iš  savivaldybės biudžeto: 

gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį 2012 – 01 – 01 iki 2012 – 12 – 31 nepiniginiam turtui 

įsigyti 104230,00 Lt ir kitoms išlaidoms kompensuoti 79000,00 Lt. Iš viso iš Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžeto lėšų gauta finansavimo sumų 183230,00 Lt. 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos viso skirti asignavimai – 5500.00Lt., pagal 

kultūros projektus, skatinančius tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės 

biudžeto lėšų: 

projektas  - tautinių mažumų bendrijų šventė „ Tautinių kultūrų diena“ –3500,00 Lt.  

projektas – Vaikų liaudies kūrybos festivalis „Draugystės vainikas“ – 2000.00Lt. 

Viso bendrai gauta finansavimo sumų 188730.00Lt 9išskyrus neatlygintinai gautą turtą). 

2012 m. finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 800296,00 Lt. 

Medžiagoms ir žaliavoms bei ūkiniam inventoriui buvo sunaudota 17600.00 Lt. Kitų paslaugų 

sąnaudos sudarė 25400,00 Lt. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 900.00Lt, komandiruočių 

sąnaudos 900.00Lt.  Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 16930,00 Lt. Darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 79000,00 Lt. Atsargų įsigijimas sudarė 

17681,00 Lt. Finansinės veiklos pinigų srautai sudarė 6800,00 Lt, o investicinės veiklos pinigų 

srautai sudarė - 6800,00 Lt. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui 

padidėjimas (su mažėjimas) lygus 0,00 Lt. 

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienai sudarė 

1974,00 Lt. Sukauptos gautinos sumos sudarė 2733.00Lt. (sukaupti atostoginiai 2086.42Lt ir 

Sodros įmokos (30.98 proc.) 646.37 Lt.). 

2012 m. paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienai kitos sukauptos mokėtinos sumos sudarė 

2733,00 Lt., o atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4799 Lt (įvairios kanceliarinės 

prekės, geriamas vanduo, ūkinis inventorius ir kt.). 

Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje : 

Programinė įranga ir jos licencijos – 1540.00 Lt  

Įsigyto ilgalaikio nematerialaus  turto per 2012 metus nebuvo. 

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 656,00 Lt. 

Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

Programinė įranga ir jos licencijos – 884.00Lt.  

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje : 

Pastatai – 785571.00 Lt , mašinos ir įrengimai – 9559.00 Lt., kitas ilgalaikis materialusis turtas – 

3415.00 Lt. 

Įsigyto ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį (mašinos ir įrengimai) 1053,00 Lt., baldai ir biuro 

įranga 5747.00Lt. 

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 12706,00 Lt. 



Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: pastatai – 

775751.00 Lt., mašinos ir įrengimai – 3105.00 Lt., baldai ir biuro įranga – 5338.00Lt., kitas 

ilgalaikis materialusis turtas – 3415.00 Lt 

 2012 m. Tautinių kultūrų centras ir jo darbuotojai įsigijo reikiamą įrangą centro veiklai 

vykdyti, kūrė  darbo vietas, aprūpino technine įranga, kanceliarinėmis priemonėmis, įsigijo ūkinį 

inventorių, atsargas. Įstaigos direktorė laikantis Lietuvos Respublikos įstatymais, vadovaujantis 

viešųjų pirkimų įstatymais, biudžetinių įstaigų įstatymu  sudarė ilgalaikes  sutartis su paslaugų 

tiekėjais, dirbo administracinį darbą.  

 

Iš darbo užmokesčio fondo nebuvo TKC darbuotojams nebuvo skirti priedai. 

2012 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Tautinių kultūrų centras ilgalaikių ir 

trumpalaikių įsipareigojimų (lizingas) neturėjo. 

2012 m. Tautinių kultūrų centro pastatas naujas, todėl pastato rekonstrukcijai  lėšų 

nebuvo prašyta ir nebuvo naudota. 

 

3. Kvalifikacijos kėlimas: 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas: 

1. 2012-05-28 seminaras „Veiklos dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas“  

(8 akad. val.), dalyvavo direktorė Jelena Butkevičienė. 

2. 2012-05-28 seminaras „Veiklos dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas“  

(8 akad. val.), dalyvavo vyr. buhalterė Rasa Galinskienė.  

3. 2012-12-18 seminaras „Viešųjų pirkimų organizavimas ir dalyvavimas pradedantiesiems“  

(7 akad.val.), dalyvavo kultūros projektų vadovė Tatjana Kononova. 

4.  2012-09-27 seminaras „Projektų rengimas: nuo idėjos iki įgyvendinimo“ (6 akad. val.), 

dalyvavo direktorė Jelena Butkevičienė. 

5. 2012-09-27 seminaras „Projektų rengimas: nuo idėjos iki įgyvendinimo“ (6 akad. val.), 

dalyvavo kultūros projektų vadovė Tatjana Kononova. 

6. 2012-10-26 seminaras „Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai aspektai“ (5 akad. val.), 

dalyvavo direktorė Jelena Butkevičienė. 

7. 2012-12-10 seminaras „Darbo laiko ir darbo užmokesčio sąlygų nustatymas ir apskaita“  

(7 akad. val.), dalyvavo vyr. buhalterė Rasa Galinskienė. 

8. 2012-12-18 seminaras „Viešųjų pirkimų organizavimas ir dalyvavimas pradedantiesiems“  

(7 akad.val.), dalyvavo kultūrinės veiklos vadybininkė Ramutė Mačiulaitienė. 

9. 2012-12-15 Lygių galimybių mokymai (6 akad.val.), dalyvavo direktorė Jelena 

Butkevičienė, kultūros projektų vadovė Tatjana Kononova, kultūrinės veiklos vadybininkė 

Ramutė Mačiulaitienė, darbininkas Leonid Tregub. 

 

Tautinių kultūrų centro darbuotojai mokamuose seminaruose buvo – 42 akad. val., nemokamuose – 

36 akad. val. 

 

4. Pasiekimai, laimėjimai, naujovės. 

2012 m. kovo 5 d. oficialiai buvo atidarytas Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras. 

Centro įkūrimas, tapo ne tik tautinių mažumų bendruomenių, bet ir visų klaipėdiečių traukos vieta. 

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 2012 metais sėkmingai pavyko 

parengti 2 projektus Kultūros rėmimo Fondui, Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijos tautinių 

mažumų reikalų skyriui ir laimėti 5 500 Lt kultūrinei veiklai vykdyti. Projektai buvo sėkmingai 

įgyvendinti. 

 

5. Veikla.  

Tautinių kultūrų centras koordinuoja Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenių 

veiklą, pasirašytos  bendradarbiavimo sutartys su tautinių mažumų bendruomenėmis. Per 2012 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.  

 

6.  Projektinė veikla. 

Įstaigos nuostatuose iškeltiems tikslams įgyvendinti kultūros centro darbuotojų komanda 

rengė ir įgyvendino renginius, projektus:  

 

Fondai, institucijos                                                                        Projektai, renginiai 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžeto lėšos 
  „Tautinių kultūrų centro atidarymas“ 

 

Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių mažumų 

atstovams 

 

„Armėnų miniatiūrų paroda“ 

 

Renginys „Jaunimas prieš karą 

 

Baltarusių bendruomenės „Krynica“ šventė „Večiaryna su 

Kupalinka“ 

 

Renginys „Kalbėkime lietuviškai“ 

 

Vaikų liaudies kūrybos festivalis „Draugystės vainikas“, 

skirtas vaikų gynimo dienai. 

 

Tautinių kultūrų centro veiklos fotonuotraukų paroda 

 

„Šeimos, meilės ir ištikimybės diena“ 

 

Tautinių mažumų bendruomenių intelektualinis turnyras 

„Klaipėda – 760“, skirtas miesto jubiliejui 

 

Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyriaus susitikimas su 

tėvynainių delegacija 

 



Klaipėdos centro „Rodyna“ dalyvavimas 11 – tame 

tarptautiniame vaikų kūrybos festivalyje. 

 

II tautinių kultūrų festivalis „Gimtieji šaltiniai“, skirtas 

miesto jubiliejui 

 

Pabaltijo ukrainiečių asociacijos ir Ukrainos kompozitorių 

sąjungos delegacijos susitikimas „Klaipėdos bendruomenės 

kultūriniai ryšiai su etnine Tėvyne 

 

Pabaltijo ukrainiečių asociacijos ir Ukrainos kompozitorių 

sąjungos delegacijos pažintinė ekskursija į Nidą 
 

Renginys, skirtas „Borodino mūšio – 200 – toms metinėms 

paminėti 
 

Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių mažumų 

atstovams (09-01 iki 09-31) 
 

Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių mažumų 

atstovams (10-02 iki 12-18) 

 

Festivalis „Tautinių kultūrų diena“ 

 

Koncertas „Kuzminki“ 

 

Lenkijos nepriklausomybės dienos minėjimas 

 

Poezijos vakaras „Rudens lietaus muzika“ 
 

Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių bendrijos renginys 
 

XI – tas Lietuvos tautinių mažumų šeštadieninių – 

sekmadieninių mokyklų festivalis (Klaipėda-Visaginas-

Klaipėda) 
 

Klaipėdos miesto rusų kalbos mokytojų seminaras „Vedi“ 
 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos seminaras 

tautinių mažumų bendruomenių nariams 
 

Paroda „Tautų tradicijos kalėdiniuose atvirukuose“ 
 

Literatūrinis muzikinis vakaras „Naujųjų Metų 

belaukiant“ 
 

Naujųjų Metų šventė „Suvienykime bendruomenes“ 
 

 



Kultūros 

ministerijos 

fondai  

Vaikų liaudies 

kūrybos 

festivalis 

„Draugystės 

vainikas“, 

skirtas 

Tarptautinei 

veikų gynimo 

dienai 

Vyko graži ir kultūrinį bendravimą skatinanti 

šventė, kurioje dalyvavo  Klaipėdos miesto 

vokaliniai ansambliai, meniniai kolektyvai. 

Koncertinėje programoje skambėjo armėnų, 

rusų, baltarusių tautinės dainos. 

2000,00 Lt 

 Tautinių 

mažumų 

festivalis 

„Tautinių 

kultūrų diena“ 

Tautinių mažumų bendruomenių populiarinimo 

ir vienijimo šventė, kuri pademonstravo 

Klaipėdos miesto bendruomenei, kokią įdomią, 

įvairiapusę veiklą vykdo Klaipėdos miesto 

tautinių mažumų bendrijos ir tautinių kultūrų 

centras.  

3500,00 Lt 

 

Per 2012 m. įvyko 15 renginių, kurių išlaidos - nuliai. Buvo suteikta: centro patalpos, įranga, 

mažavertis inventorius, video projektorius ir kita. Renginių metu buvo  pristatyta  tautinių kultūrų 

centro veikla, misija, ir vizija. 

 

7. Suteikiamos sąlygos vaikų, jaunimo, suaugusių meniniam ugdymui. 

Tautinių kultūrų centre vyko tautinių mažumų bendruomenių kolektyvų repeticijos: totorių 

ansamblis „Liaisan“ (vadovas Vladimir Zlatolinskij). 

Buvo atidarytas visuomeninis kino lektoriumas, vyko senų, geriausių filmų peržiūros, 

diskusijos ir aptarimai. 

Tautinių kultūrų centras, bendradarbiavo su Lietuvos istorijos muziejumi ir J.L. Vynerio 

paramos fondu, sukvietė į paukščių gaminimo dirbtuves mažuosius Klaipėdos miesto gyventojus. 

M. Mažvydo parke buvo sukurtas „Paukščių takas – Paukščių alėja“ iš pagamintų paukščių 

figūrėlių. Renginys buvo skirtas J. L. Vynerio, žymaus Klaipėdos miesto mecenato, gimtadieniui 

paminėti.  

 

8. Įstaigos veiklos sklaida. 

 

 Įstaigos leidiniai: 

2012 m. išleistas bukletas apie Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenės. 

 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: 

www.juotube.com. 

spaudoje -   
Išsiųsta el. paštu informacija apie renginius spaudai:  

„Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“. 

  į  nemokamus  puslapius: 

  „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“. 



Pranešimai spaudai: 

Buvo teikiami informaciniai straipsniai apie centro veiklą ir renginius spaudai: 

„Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, „Obzor“, „Tautinių bendrijų naujienos“ 

·         televizijoje – 

·         radijuje – 

Centro pristatymas radijo stoties „Raduga“ tiesioginiame eteryje. 

 

Tiesioginis informavimas apie renginius: 

Pakviesti žiniasklaidos atstovai į spaudos konferencijas. Išplatinta  plakatai, skrajutės, įteikti 

kvietimai. 

 

9. Koordinuojama kultūrinė projektinė veikla ir saviraiška su tautinių mažumų 

bendruomenėmis. 

Tautinių kultūrų centras koordinavo Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendruomenių 

veiklą buvo pasirašytos bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys su: 

1. Klaipėdos miesto baltarusių bendrija „KRYNICA“. 

2. Klaipėdos totorių bendrija „Nur“. 

3. Lietuvos lenku sąjungos Klaipėdos skyriumi. 

4. Klaipėdos armėnų bendruomenė „Van“. 

5. Klaipėdos vokiečių bendrija. 

6. Visuomeninė organizacija „Muzikos svetainė“. 

7. Klaipėdos apskrities latvių asociacija „ATPŪTA“. 

8. Ukrainiečių kultūros ir švietimo centrų „Rodyna“. 

9. Pabaltijo ukrainiečių asociacija. 

10. Klaipėdos miesto ukrainiečių tradicinės kultūros ir folkloro klubu „Prosvit“. 

11. Klaipėdos krašto musulmonų bendruomenė „IMAN“ 

12. Klaipėdos rusų bendrija „Lada“ 

13. Klaipėdos savanoriškoji rusų kultūros draugija „Otečestvo“ 

14. Folkloro asociacija „Večiora“ 

 

 

10. Bendradarbiavimas 

2012 m. Tautinių kultūrų centras bendradarbiavo su įvairioms institucijoms: 

1. LCC Tarptautinių universitetų. 

2. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo centrų. 

3. Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi. 

4. Klaipėdos miesto draugija „Vedi“. 

5. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriumi. 

6. Klaipėdos kultūros ir švietimo centras „Harmonija“ 

7. Klaipėdos miesto VŠĮ „Intelektas“ 

8. Klaipėdos asociacija „Tapk mama“ 

9. Klaipėdos m. savivaldybės A.Rubliovo pagr. m-la 

10. Klaipėdos m. savivaldybės „Žaliakalnio“ gimnazija 

11. Klaipėdos apskrities draugija „Sveja“ 

12. Klaipėdos miesto šeštadieninė/sekmadieninė mokykla „Krynička“ 

13. Klaipėdos m. savivaldybės H.Zudermano gimnazija 

 

 

11. Profesionalaus meno sklaida. 



2012 m. parengta profesionalaus armėnų menininko miniatiūrinių skulptūrų paroda „Stebuklų 

pasaulis“. Visuomenė supažindinta su profesionaliu armėnų menu ir tradicijomis. Parodos 

lankytojus stebino ir žavėjo unikalūs armėnų meistro Eduardo Kazariano darbai, kurie jau buvo 

eksponuoti daugelyje šalių. Į Tautinių kultūrų centrą jie pristatyti iš JAV. 

Muzikiniame – literatūriniame renginyje „Klaipėdos ukrainiečių bendruomenės kultūriniai ryšiai su 

etnine tėvyne“ dalyvavo kompozitoriai I. Šerbakov, G.Sasko, M. Šved, meno filosofijos profesorė 

T. Nevinčana iš Kijevo, dainavo Jana Tarasova, akomponavo Hara Stepanian. Vakaras buvo skirtas 

supažindinti visuomenę su ukrainiečių kultūriniu gyvenimu Klaipėdoje. 

 

12. Problemos. 

 Norint pritraukti kuo daugiau lankytojų į tautinių kultūrų centrą susidaro 

nesklandumai dėl vietos stokos, esančios patalpos yra per mažos organizuojant didelius renginius, 

todėl tenka nuomoti Klaipėdos koncertų salę. 

 Didelis darbo krūvis esamiems darbuotojams, skatinimo galimybių nebuvimas. 
 

 

                       _____________________________________       Jelena Butkevičienė 


