ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRO DIREKTORĖS
JŪRATĖS PANCEROVOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. SUDARYTI SĄLYGAS KOKYBIŠKAM KULTŪROS IR MENO SEKTORIAUS
PASLAUGŲ TEIKIMUI BĮ ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRE
2016 metais Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-385 (2016-06-30)
patvirtinti nauji Šilutės kultūros ir pramogų centro nuostatai, kurie reglamentuoja Šilutės kultūros
centro (toliau – Kultūros centro) teisinę formą, priklausomybę, savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos kompetenciją, struktūrą, veiklos tikslą, pagrindines funkcijas, lėšų
šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, finansinę veiklos kontrolę
bei kitas teisines nuostatas, susijusias su įstaigos veikla.
Šilutės kultūros ir pramogų centras (toliau- Kultūros centras) yra Šilutės rajono
savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija – Savivaldybės Taryba.
Kultūros centras – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis Šilutės
rajono savivaldybės funkcijas, išlaikomas iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų,
turintis sąskaitas bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu. Kultūros centras yra paramos gavėjas.
Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais aktais ir šiais
Nuostatais. Kultūros centro veiklos priežiūrą vykdo Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius.
Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Informacija apie Kultūros centro veiklą skelbiami interneto svetainėje www.silutekpc.lt bei
socialinio tinklo Facebook Šilutės kultūros ir pramogų centro paskyroje.
1.1. CENTRO VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS
Finansavimas (darbo užmokestis)
Pagal patvirtintą 2016 m. asignavimų planą Kultūros centrui savarankiškoms
funkcijoms atlikti skirta 161 073 eurų, specialiosioms programos funkcijom - 10433 eurų. Darbo
užmokesčiui (neatskaičius mokesčių) skirta 64 946 eurų, iš jų kultūros darbuotojams – 41 136 eurų.
Per 2016 metus Kultūros centras uždirbo 15 100 eurų spec. lėšų. Uždirbtos lėšos naudojamos
0,5 etato kasininkės-archyvarės etatui išlaikyti, įvairių renginių organizavimo ir scenografijos
išlaidoms sumokėti.
Palyginus su 2015 m. biudžetas padidėjo 52 960 eurų, kurie buvo skirti apmokėti įstaigos
komunalines paslaugas. 2015 m. iš Valstybės biudžeto papildomai gauta 2 136 eurų kultūros
darbuotojų atlyginimų kėlimui.
Lentelė. Šilutės kultūros ir pramogų centro lėšos.

Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gautų lėšų šaltiniai
Steigėjo tiksliniai asignavimai, iš jų:
Iš viso darbo užmokesčiui (neatskaičiavus mokesčių)
Įnašai socialiniam draudimui
Iš jų kultūros ir meno darbuotojams
Infrastruktūrai išlaikyti
Veiklai
Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Įstaigos specialiosios lėšos, iš jų:
Iš viso darbo užmokesčiui (neatskaičiavus mokesčių)
Įnašai socialiniam draudimui
Iš jų kultūros ir meno darbuotojams

Kasinės išlaidos
2015
2016
56122
64946
17391
20111
35957
41136
31882
34410
2718
4740
0
0
Iš viso 108113
161073
2015
2016
4959
4900
1456
1500
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2.4
2.5.
2.6.
3.
3.1
3.2.

Infrastruktūrai išlaikyti
Veiklai
Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

6005
2607
Iš viso: 15027
Valstybės biudžeto asignavimai kultūros ir meno darbuotojų darbo
užmokesčiui padidinti:
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui
854
Įnašai socialiniam draudimui
267
Iš viso: 1121

4033
0
10433

2136
660
2796

Šilutės kultūros ir pramogų centras kiekvienais metais teikia projektų paraiškas ir dalyvauja
konkursuose bei gauna lėšų veiklai iš fondų ir kitų finansavimo šaltinių.
2.Lentelė. Kiti finansavimo šaltiniai.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Savivaldybės Kultūrinės veiklos programos lėšos, iš jų:
Lėšos mėgėjų meno kolektyvams
Lėšos vykdyti kultūrinės veiklos projektams
Jaunimo programos lėšos
Kultūrinės veiklos programos lėšos iš rezervo
Lėšos strateginiams renginiams

2.

Kiti finansavimo šaltiniai:

2.1.

Lietuvos kultūros tarybos programų lėšos kultūrinei projektinei
veiklai. 2016 m. pateikti 3, finansuotas 1 projektas
ES fondo vietos projektas „Kožna žuvis turi savo žuvininką...“
(2015 m.)
Neformalaus vaikų švietimo (toliau-NVŠ) programa
Lėšos iš kitų šaltinių (rėmėjų)
Valstybės lėšos projektui „Atrask save“ įgyvendinimui
Iš viso:

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

17000
3200
780
6500
3950
Iš viso: 31430

15990
3300
1100
250
15000
35640

5000

4100

13786

0

440

1896
3195
9605
18796

7908
27134

1.pav. Šilutės kultūros ir pramogų centro detalizuota 2015 -2016 metų finansavimo šaltinių suvestinė.
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1.1.1. Darbuotojai
Darbuotojų skaičius 2016 m. metais nepasikeitė. Šilutės kultūros ir pramogų centre dirbo 13
darbuotojų, buvo patvirtinta 11,25 etato (Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimu
Nr. Tl-2467), iš jų 1 etatas iš įstaigos specialiųjų lėšų programos). Iš patvirtintų 11,25 etato - 5,25
etato – priskiriami kultūros darbuotojams (vadovas (1 et.), kultūrinės veiklos vadybininkas (1 et.),
kultūros projektų vadovas (1 et.), dailininkas-scenografas (0,5 et.), garso režisierius-operatorius (1
et.), elektrikas-scenos apšvietėjas (1 et.), jaunimo darbuotojas (0,25 et.) ir 6 etatai - kiti darbuotojai.
Nuo 2015 m. spalio 1 d. Kultūros centras įgyvendina trimetį projektą „Atrask save“
(projekto Nr. 07.4.1.-ESFA-V-404-01-0001). Pasirašyta projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo
sutartis Nr. 1F-85-(6.26) su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo 2015-10-01 iki 2018-09-01) Kultūros centre
dirba jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorius (1 et.), apmokamas projekto lėšomis.
1.1.2. Kultūros ir pramogų centro infrastruktūra
2016 metais Kultūros centro materialinė bazė nepakito. Materialinė bazė yra itin
nusidėvėjusi. Tai reikalauja papildomų lėšų patalpų, įrangos remontui. Patalpose šalta. 2016 m.
įstaigos lėšomis buvo papildomai sumontuotas šilumos sistemos cirkuliacinis siurblys.
1.2. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PLĖTROS IR PAVELDO
PUOSELĖJIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
2016 metais Šilutės kultūros centras įgyvendindamas Šilutės rajono savivaldybės kultūros
plėtros ir paveldo puoselėjimo programą vykdo šias priemones:
1. Etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. įgyvendinimo priemonės;
2. Strateginiai renginiai;
3. Nacionalinio Kultūros kelio „Vėtrungių kelias“ įgyvendinimas, panaudojant regiono turimus
kultūrinius, turistinius išteklius ir suburiant partnerių tinklą;
4. Mėgėjų meno kolektyvų veikla, naujų programų pristatymas;
2016 metais iš Savivaldybės biudžeto strateginiams renginiams įgyvendinti Kultūros centrui
skirta – 19841eurų. 2016 metais iš viso strateginių renginių dalyvių/žiūrovų – 18470 (iš jų apie 17
000 miesto šventės žiūrovų/dalyvių)
1.2.1 Etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. įgyvendinimo priemonės
2016 metais Šilutės kultūros ir pramogų centras, įgyvendindamas Etnografinių regionų metų
strategines priemones, su partneriu Šilutės Hugo Šojaus muziejumi surengė etnokultūrinį renginį
„Lietuvininkų Šiupinio šventė“. Šventės metu vyko Persirengėlių eisena, Lašininio ir Kanapinio
kova, po kurios laužo liepsnose buvo sudeginta žiemos vargus simbolizuojanti Morė. Visi galėjo
paskanauti tradicinio šio krašto Užgavėnių patiekalo – šiupinio. Renginyje dalyvavo 600
žiūrovų/dalyvių.
1.3.2. Strateginiai renginiai
2016 metais Šilutės kultūros centras įgyvendino 4 strateginius renginius (Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. Tl-97). 3 renginiai skirti valstybinėms šventėms ir
istorinėms datoms: Laisvės gynėjų diena (žiūrovų/dalyvių 250), Valstybės atkūrimo diena
(žiūrovų/dalyvių 320), Nepriklausomybės atkūrimo diena (žiūrovų/dalyvių- 300) ir 1 tradicinis
renginys – Šilutės miesto šventė (žiūrovų/dalyvių 17 000)
1.2.3. Nacionalinio Kultūros kelio „Vėtrungių kelias“ įgyvendinimas, panaudojant regiono
turimus kultūrinius, turistinius išteklius ir suburiant partnerių tinklą
Įgyvendinat projektą 2016 m. buvo surengtos 5 kultūrinės priemonės: etnokultūrinis
renginys „Vėtrungių diena“ (žiūrovų/dalyvių 200), žaidimas-pažintinė kelionė (žiūrovų/dalyvių
800), išleido knygą iš vokiečių kalbos išverstą H.Woede knygą apie Kuršių marių vėtrunges (500
vnt.), baigiamasis renginys, knygos pristatymas.
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1.2.4. Mėgėjų meno kolektyvų veikla naujų programų pristatymas
2016 metams Šilutės rajono kultūros plėtros programos konkurse pateikti 6 mėgėjų meno
kolektyvų projektai. Šilutės kultūros centro Mėgėjų meno kolektyvų programoms įgyvendinti skirta
– 15 990 eurų. Iš jų: liaudiškos muzikos ansambliui „Karčema“ (vadovas Vygantas Stoškus) – 2
500 eurų, pučiamųjų instrumentų ansambliui „Pamario Brass“ (vadovas Gražvydas Raila) – 2 200
eurų, folkloro ansambliui „Verdainė“ – 2 790 eurų, mišriam vokaliniam ansambliui „Mingė“
(vadovė Regina Jokubaitytė) – 2 500 eurų, moterų vokaliniam ansambliui „Vaivora“ (vadovė
Gražina Liaudanskienė) – 3 000 eurų, mišriam kameriniam chorui „Vox libri“ (vadovė Rasa
Golubovskienė) – 3 000 eurų.
Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, pagal pateiktus kultūrinės veiklos projektus 2016
metais įgyvendino 21 kultūrinę programą.
Mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ (vadovė Regina Jokubaitytė, 13 narių). 2016 metais
ansamblis surengė regioninę vokalinių ansamblių šventę, skirtą Etnografinių regionų metams.
Dalyvavo respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje „Šilų aidai“.
2016 metais ansamblis dalyvavo 9 renginiuose:
2016-01-13 Laisvės dainų festivalis, skirtas Laisvės gynėjų dienai, ŠKPC
2016-03-25 Parodos atidarymas, Kintų bibliotekoje
2016-04-02 Respublikinis vokalinių ansamblių konkursas ,,Šilų aidai“, Šilalė
2016-04-29 Šylių kaimo bendruomenės organizuojamas Motinos dienos minėjimas, Šyliai
2016-05-13 Protų mūšis ,,Smegenų masažas“, Juknaičių biblioteka
2016-05-25 Sakralinės muzikos šventė ,,Gegužio giesmė“, Šilutės katalikų bažnyčia
2016-08-01 Muzikinis projektas ,,Muzikuojanti sala“, Rusnė
2016-09-18 Regioninė kamerinės muzikos šventė ,,Muzikinė verdainė“, Šilutės evangelikų
bažnyčia
2016-09-24 Dagotuvių šventė, Ž. Naumiestis
Moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“ (vadovė Gražina Liaudanskienė, 14 narių). 2016 metais
ansamblis surengė sakralinės muzikos koncertą „Gegužio giesmė“. Dalyvavo respublikiniame
vokalinių ansamblių festivalyje „Šilų aidai“. 2016 metais ansamblis dalyvavo 9 renginiuose:
2016-01-13 Koncertas Laisvės dienai paminėti (strateginis renginys), ŠKPC
2016-04-17 Respublikinis vokalinių ansamblių konkursas ,,Sidabriniai balsai“, Plungė
2016-04-02 Respublikinis vokalinių ansamblių konkursas ,,Šilų aidai“, Šilalė
2016-05-25 Sakralinės muzikos šventė ,,Gegužio giesmė“ kolektyvo organizuojamas renginys,
Šilutės katalikų bažnyčia
2016-05-28 Šilutės miesto šventė (strateginis renginys), Šilutė
2016-05-26 Koncertas Šilutės Emericho 25 metų jubiliejaus renginys, Šilutė
2016-06-19 ,,Visada jauni“, (strateginis renginys), Juknaičiai
2016-09-18 ,,Mingė ir draugai“ (,,Muzikinė verdainė“), regioninis vokalinių ansamblių festivalis,
Šilutė
2016-10-02 Sakralinės muzikos koncertas (strateginis renginys), Mykolinių šventė, Ž.Naumiestyje
Folkloro ansamblis „Verdainė“ (vadovė Regina Jokubaitytė, 23 nariai). Ansamblis dalyvavo
dviejose tarptautiniame festivalyje „Parbėg laivelis“ ir tarptautiniame folkloro festivalyje Italijoje
(kolektyvas vyko savo ir rėmėjų lėšomis). 2016 metais dalyvavo 8 renginiuose:
2016-01-13 Laisvės dainos festivalis, skirtas Laisvės gynėjų dienai, ŠKPC
2016-02-09 Užgavėnės, Šilutė
2016-04-08 Stintų naktis – Šaktarpis, Rusnė
2016-07-07 Pasaulio šilutiškių sueiga ,,Šviesos parnešti, gera padaryti“, F.Bajoraičio viešoji
biblioteka
2016-07-17/17 Tarptautinis folkloro festivalis ,,Parbėg laivelis“, Klaipėda
2016-08-15 Saugų seniūnijos ir Vilkyčių bendruomenės šventė, Vilkyčiai
2016-08-27 Juknaičių bendruomenės šventė ,,Vasaros palydėtuvės“, Juknaičiai
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2016-09-29 Akademiko Jurgio Brėdikio naujos knygos ,,Kitokiu žvilgsniu“ pristatymas, Vainuto
biblioteka
Liaudiškos muzikos ansamblis „Karčema“ (vadovas Vygantas Stoškus, 13 narių). 2016 metais
kolektyvas dalyvavo tarptautiniame festivalyje Graikijoje „Mėnulio šviesa“ (kolektyvas vyko savo
lėšomis). Kolektyvas surengė tarptautinį „Rusnės festivalį“. 2016 m. ansamblis dalyvavo 10 įvairių
renginių:
2016-01-13 Koncertas skirtas Laisvės gynėjų dienai, Šilutės KPC
2016-02-09 Lietuvininkų šiupinio šventė-užgavėnės, Šilutės KPC
2016-03-10 Koncertas LR nepriklausomybės atkūrimo dienai, Katyčiai
2016-05-15 Koncertas – Sėkminės, Ž. Naumiestis
2016-06-11/12 Rusnės festivalis. Koncertas, Rusnė
2016-06-12 Tarptautinis festivalis ,,Rusnės festivalis“, Rusnė
2016-08-13 Šylių bendruomenės šventė ,,Gandro dovanos“, Šyliai
2016-07-14/20 Tarptautinis folk. muzikos festivalis Graikijoje ,,Mėnulio šviesa“, Graikija, Salonikų
miestas
2016-07-05 Kraštiečių sueiga F.Bajoraičio bibliotekoje, Rusnė
2016-08-20 Koncertas Rusnėje renginyje ,,Muzikuojanti Rusnės sala“, Rusnė
Pučiamųjų instrumentų ansamblis „Pamario Brass“ (vadovas Gražvydas Raila, 6 nariai). 2016
metais kolektyvas dalyvavo 5 renginiuose:
2016-01-13 Laisvės gynėjų dienos renginys, Šilutės KPC
2016-03-11 LR nepriklausomybės atkūrimo, ,,Sidabrinės nendrės“ koncertas, Šilutės KPC
2016-05-21 Koncertas Tėvo, Motinos ir vaiko dienų minėjimas (Liaučių bendruomenės renginys),
Liaučiai
2016-06-24 Vainuto Joninės (Strateginis renginys), Vainutas
2016-07-09 Katyčių miestelio šventė ,,Sugrįžimai“ (strateginis renginys), Katyčiai
Mišrus kamerinis choras „Vox Libri“ (vadovė Rasa Golubovskienė, 23 nariai). 2016 metais
choras dalyvavo regioninėje Klaipėdos krašto dainų šventėje. Kolektyvas kartu su Klaipėdos
E.Balsio gimnazijos jaunučių choru surengė koncertą „Kartų muzika“. 2016 metais choras „Vox
Libri“ dalyvavo 6 renginiuose:
2016-01-13 Sausio 13-osios minėjimas (strateginis), ŠKPC
2016-03-10 Šilutės miesto garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija, Šilutės Hugo Šojaus
muziejaus salė
2016-03-22 Vydūno 148-osios gimimo metinės, Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcinis
centras
2016-05-28 Miesto šventė. Vokalinės – chorinės muzikos koncertas (strateginis renginys), Šilutės
evangelikų liuteronų bažnyčia
2016-06-12 Klaipėdos krašto dainų šventė, Klaipėdos vasaros estrada
2016-09-24 ykolinės (strateginis renginys), Žemaičių Naumiestis
1.3. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
1.3.1.Kultūros projektų dalinis finansavimas ir vykdymas, kita kultūrinė veikla
2016 metais Kultūros centras parengė 10 projekto paraiškų, dalinis finansavimas skirtas 8
projektams ir 1 neformaliojo vaikų švietimo programai (toliau – NVŠ).
Lietuvos kultūros tarybai buvo pateikti 3 projektai. Iš jų finansuotas 1 projektas „Vakarų
Lietuvos regiono kultūrinio turizmo kelias „Vėtrungių kelias“ (4100 eurų). Iš Šilutės rajono
savivaldybės Kultūros projektų programos buvo dalinai finansuoti 3 projektai: „Mažosios Lietuvos
regiono kultūrinio turizmo kelias – „Vėtrungių kelias“ (1300 eurų) ir Kūrybinis muzikos festivalis
„Muzikinė verdenė“ (1400 eurų), leidybinis projektas „Knyga Kuršių marių žvejų burvalčių
vėtrungės“ (2000 eurų). Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos projektų konkursui pateikti
3 projektai (bendra suma 1100 eurų). Kultūros centras įgyvendina trimetį projektą „Atrask save“.
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2016 metais projektui įgyvendinti iš Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos ir ES programos skirta 10000 eurų. Lėšos skirtos jaunimo garantijų iniciatyvos
(toliau - JGI) koordinatoriaus darbo užmokesčiui (1 et.) ir veiklai.
2016 m. Kultūros centras dalyvavo Neformalaus vaikų švietimo (toliau NVŠ) programos
konkurse, parengė vieną NVŠ programą, kuriai skirtas 1896 eurų finansavimas. Už NVŠ
programos lėšas buvo įsigytas muzikos instrumentas, mikrofonų ir kitų priemonių reikalingų
muzikinei veiklai.
Iš viso Kultūros centro projektinei veiklai 2016 m. skirta 25 890 eurų (+1964 eurų daugiau).
2015 m. projektinei veikla buvo skirta 23 926 eurų.
Nuo 2011 metų Šilutės kultūros centras rengia klasikinės muzikos vasaros festivalį
„Muzikinė verdenė“. Muzikiniai vakarai jau tapo tradiciniais. Jų laukia gausus šilutiškių būrys, taip
pat ir turistai, miesto svečiai lanko muzikinius vakarus. Šiais koncertais siekiama ne tik
profesionalaus meno sklaidos, bet ir ugdyti jaunuosius Šilutės rajono talentus. Koncertų programoje
kviečiami dalyvauti gabiausi Šilutės rajono Meno mokyklos mokiniai. Muzikavimas kartu su
profesionaliais muzikantais jauniesiems talentams – puikus stimulas siekti aukštesnių rezultatų,
tobulinti atlikimo techniką. 2016 metais įvyko 4 festivalio „Muzikinė verdenė“ koncertai, kuriuose
dalyvavo 2630 žiūrovų/dalyvių.
2016 metų festivalio koncertai:
Birželio 19 d. koncertas „Giesmė Pamario kraštui“.
Atlikėjai: maestro Vytauto Lukočiaus, solistė Joana Gedmintaitė.
Programoje sakralinės muzikos ir Vakarų Europos ir lietuvių kompozitorių dainos ir arijos.
Grojo Šilutės meno mokyklos mokiniai Eglė Ramanauskaitė (smuikas) mokyt. Irena Bogužienė,
Justė Vingytė (fortepijonas) mokyt. Žydrė Adomaitienė, Emilis Janšauskas ( bosinė gitara), mokyt.
Albina Kazlauskytė.
Koncerte dalyvavo 620 žiūrovų.
Liepos 6 d. koncertas-susitikimas „Pagarbinkim Lietuvą“.
Atlikėjai: Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, kompozitorius prof. Giedrius
Kuprevičius (klavišiniai), prof. Sabina Martinaitytė (sopranas), Jurgis Jarašius (baritonas) ir
Audronė Eitmanavičiūtė (klavišiniai).
Programoje skambėjo lietuvių kompozitorių operų, operečių ir miuziklų arijos, duetai bei Maestro
Giedriaus Kuprevičiaus improvizacijos.
Grojo Šilutės meno mokyklos mokiniai Meda Siliūtė (mok. Liudmila Sandra Tunaitienė) ir Pijus
Pirogovas (mok. Liudmila Kašėtienė).
Koncerte dalyvavo 700 žiūrovų
Rugpjūčio 15 d. koncertas “Tėvyne mūsų, kur esi Danguos“.
Atlikėjai: Valstybinis choras „Vilnius“, dirigentas – Giedrius Pavilionis, koncertmeisteris – Dainius
Jozėnas.
Programoje sakralinė programa ir gražiausios pasaulietinės dainos – nuo Lietuvos ir V. Europos
kompozitorių kūrinių iki šių dienų populiariosios klasikos.
Šilutės muzikos mokyklos foretpijoninis duetas Meda Siliūtė ir Karolina Stonytė ir Rokas Venckus
(mokytoja Liudmila Tunaitienė). Buvęs Šilutės meno mokyklos mokinys Domas Saulevičius
(akomponuoja mokytoja Daiva Pielikienė)
Koncerte dalyvavo 750 žiūrovų
Rugsėjo 8 d. vokalinės muzikos vakaras, skirtas Bendruomenių metams.
Atlikėjai: Plungės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis (vad. Valentina Balčiauskienė),
Kaišiadorių rajono Rumšiškių kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“ (vad. Modesta
Kalinauskienė), Šilutės kultūros ir pramogų centro moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“, (vad.
Gražina Liaudanskienė), mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ (vad.Regina Jokubaitytė). Šilutės
meno mokyklos mokinių choras (vad. Daiva Pielikienė).
Koncerte dalyvavo 560 žiūrovų
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1.3.2. Bendradarbiavimas ir partnerystė
Vykdydamas kultūrinę projektinę veiklą Kultūros centras bendradarbiauja su įvairiomis
kultūros, ugdymo įstaigomis, verslo partneriais. Šilutės kultūros centras yra pasirašęs ilgalaikio
bendradarbiavimo sutartis su Šilutės rajono meno mokykla, Šilutės Hugo Šojaus muziejumi, Šilutės
pirmąja gimnazija, vaikų darželiais „Žibutė“ ir „Gintarėlis“, Šilutės rajono švietimo pagalbos
tarnyba, Salos etnokultūros ir informacijos centru.
Įgyvendinant kultūrinio turizmo projektą „Vėtrungių kelias“ pasirašyta ilgalaikio
bendradarbiavimo sutartis ( 2013 m.) su Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, Klaipėdos
miesto savivaldybės Etnokultūros centru, Gargždų karšto muziejumi, Klaipėdos rajono turizmo
informacijos centru, Neringos istorijos muziejumi, L.Rėzos kultūros centru (Juodkrantė), Rambyno
regioninio parko direkcija, Nemuno deltos regioninio parko direkcija, Pagėgių kultūros centru,
M.Jankaus muziejumi, Šilutės muziejumi, Kintų Vydūno kultūros centru, Rusnės salos etnokultūros
ir informacijos centru, Rusnės kaimo turizmo draugija bei Šilutės r. Fridricho Bajoraičio viešąja
biblioteka.
2016 m. pasirašyta kultūrinio bendradarbiavimo sutartis su Šilutės Evangelikų liuteronų
parapija, asociacija „Šilutės šeimų klubas“, koncertine įstaiga „Kauno santaka“, koncertine įstaiga
valstybinis choras ,,Vilnius‘‘, VšĮ studija „Vilniaus arsenalas“, VšĮ „Ateities visuomenės institutas“,
NVO „Tauragės ekstremalų asociacija“.
Taip pat bendradarbiaujama su Šilutės kameriniu dramos teatru, Pamario pagrindine mokykla,
Vydūno gimnazija, Šilutės Turizmo ir buitinių paslaugų mokykla, Šilutės rajono seniūnijomis,
Šilutės rajono laikraščiais, el. laikraščiais, internetine televizija Šilutės TV bei tautinių mažumų
bendrijomis: Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrija Heide, Lietuvos lenkų sąjungos
Šilutės rajono skyriumi.
1.4. NEPROJEKTINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
Kasmet Kultūros centras organizuoja neprojektinius kultūrinius renginius. 2016 metais
kultūros centras surengė 40 neprojektinių renginių (įvairūs renginiai: jaunimui, edukaciniai,
pramoginiai, proginiai ir kt. renginiai). Neprojektiniai renginiai organizuojami iš įstaigos uždirbtų ir
rėmėjų lėšų.
Kultūros centras kasmet organizuoja tradicinę Užgavėnių - Lietuvininkų šiupinio šventę,
Pagyvenusių žmonių ir Muzikos dieną, Šilutės miesto eglutės įžiebimo šventę. Kultūros centras yra
konkurso „Pamario talentai“, respublikinio vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalio
„Svajonė“, labdaros ir paramos renginio „Žiemos šokis“ partneris. Kultūros centras prisideda
rengiant Žuvienės čempionatą, šokių klubo „Žvaigždūnė“ šokių šventę, Mokytojų dienos ir kitus
renginius. Jau keturis metus Kultūros centras dalyvauja „Naisių vasaros“ akcijoje organizuodamas
Vaikų velykėles. 2016 m. renginyje dalyvavo 410 vaikų iš Šilutės miesto pradinių mokyklų, vaikų
darželių. Prizus kiekvienam dalyviui skiria „Naisių vasaros“ organizatoriai.
1.4.1. Renginiai ir renginių lankytojai
2016 metais Šilutės kultūros ir pramogų centre įvyko 243 renginiai, kuriuos aplankė 62 679
lankytojų. Daugiausiai lankytojų aplankė profesionalaus meno renginius. 2016 metais įvyko 28
profesionalaus meno renginiai, kuriuos aplankė 7777 žiūrovų, iš jų: 3 557 spektaklių žiūrovai, 3 820
– koncertų žiūrovai, 400 – parodų lankytojų. 2016 metais kultūros centre įvyko 38 renginiai
vaikams ir jaunimui, juos aplankė 8 322 žiūrovų ir dalyvių.
Palyginus su 2015 m. renginių skaičius nepasikeitė, lankytojų skaičius padidėjo (+14113).
Profesionalaus meno renginių skaičius nežymiai sumažėjo (-37), lankytojų skaičius sumažėjo (1161). Atlikus žodinę situacijos analizę profesionalaus meno renginių lankytojų sumažėjo dėl
ženkliai išaugusių bilietų kainų. Bilietai vidutiniškai pabrango 50 proc. (2015 m. vidutinė bilieto
kaina buvo 6 eurai, 2016 m. – 9 eurai)
7

3.Lentelė. Šilutės kultūros ir pramogų centro 2015 – 2016 m. renginių statistika
Renginių
Žiūrovų/dalyvių
1.
Kultūros centro
skaičius
skaičius
organizuojami renginiai
2015
2015

1. 1
1.2.
1.3.
1.4.

Valstybinių švenčių minėjimai
Edukacinės programos
Etnokultūriniai renginiai
Minėtinos datos, kt. masinės
šventės
Iš viso:

Renginių
skaičius
2016

Žiūrovų/dalyvių
skaičius
2016

6
7
10
6

1938
635
1152
9532

6
5
7
10

1375
345
1082
17 360

29

13257

28

21537

Šaltinis: Šilutės kultūros ir pramogų centro renginių registracijos žurnalas Nr. 6.2.

3.pav. Kultūros centro organizuojamų renginių lankytojų diagrama.
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4. Lentelė. Šilutės kultūros ir pramogų centro 2014 – 2015 m. renginių statistika

2.

Kitų institucijų ir įstaigų
organizuojami renginiai

2.1.

Profesionalaus meno
renginiai
Renginiai vaikams/jaunimui
Parodos
Kino filmai
Kiti renginiai
Iš viso:
Kita veikla

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

Rajono ugdymo įstaigų
kolektyvų ir kitų kolektyvų
repeticijos didžiojoje salėje

Renginių
skaičius
2015
31

Žiūrovų/dalyvių
skaičius 2015
8938

Renginių
skaičius
2016
28

Žiūrovų/dalyvių
skaičius 2016
7777

37
3
5
138
214

8507
970
461
16433
35309

38
5
4
186
214

8322
2420
383
41142
62 679

117

2568

126

2455
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4.pav. Kitų institucijų ir organizacijų renginių – lankytojų diagrama (renginių aptarnavimas).
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5. pav. Bendra Kultūros centro renginių ir lankytojų suvestinė 2015- 2016 m.
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1.5. TEIKIAMOS MOKAMAS PASLAUGOS LANKYTOJAMS
1.5.1. Klubų, nevyriausybinių organizacijų ir asociacijų veikla
Kultūros centras teikia 9 mokamas paslaugas (patvirtintos Šilutės r. savivaldybės
tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T1-2289.). Teikiant mokamas paslaugas įstaiga gauna spec. lėšų.
Per 2016 metus Kultūros centras uždirbo 15 100 eurų spec. lėšų. Iš jų: už patalpų nuomą
(kolektyvai, kt. užsakovai) gauta 3043 eurų (2015 - 4716 eur), už renginių aptarnavimą – 12027
(2015- 10 311 eur)
Uždirbtos lėšos naudojamos 1 etato kasininkės-archyvarės etatui išlaikyti, atmintinų datų bei
kitų įstaigos renginių organizacinėms išlaidoms apmokėti.
Kultūros centre veikia laisvalaikio pramoginiai klubai vaikams ir jaunimui: šokio klubas
„Žvaigždūnė“ (6 grupės, 130 dalyvių), laisvalaikio ir saviraiškos klubas „Spindulys“ (25 dalyviai),
kantri šokių grupė „Salūnas” (2 grupės, 32 dalyviai) ir „Dakota“ (2 grupės, 50 dalyvių).
Repetuoja Šilutės diabeto klubo „Margainis“ moterų ansamblis (8 dalyviai), politinių kalinių
ir tremtinių choras „Pamario aidas“ (45 dalyviai), šokių klubas „Lūgnė“ (14 dalyvių), Vakarų
kranto jaunimo muzikos klubas (8 dalyviai), klubas „Muzikinė paletė“ (3 dalyviai). Nuo 2015 metų
spalio mėn. Kultūros centras įgyvendina neformalaus vaikų švietimo (toliau- NVŠ) programą
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„Jaunimo muzikos studija“ (20 dalyviai). 2016 m. pradėjo veikti Santarvės modelių mokykla (2
grupės, 17 dalyvių). Taip pat Kultūros centre (pagal poreikį) edukacinius susitikimus organizuoja
asociacija „Šilutės šeimų klubas“.
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-2393 visoms, dabar
Kultūros centre veikiančios NVO, patalpos suteiktos nemokamai. 2016 metais Kultūros centre
veikia šios organizacijos: Šilutės šaulių kuopa (57 dalyviai), Jaunimo edukacinis centras (10
dalyvių), jaunimo organizacija „Pamario jaunimas“ (gatvės šokių pamokos (15 dalyvių), Fotografų
klubas (10 dalyvių), Kraštotyros draugija (30 dalyvių), Afganistaniečių klubas (12 dalyvių), ŠilutėsLjungby draugija (15 dalyvių).
2016 metais Kultūros centre iš viso veikė 32 (+9) studijos, klubai ir NVO organizacijos, kurių
veikloje dalyvauja 490 (+23) dalyviai (341 klubų dalyvių, 149 NVO dalyviai).
Šilutės kultūros ir pramogų centras vykdydamas bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centru (2014-11-07, Nr. R8-452) ir Darbo birža, siekiant įtraukti nedirbantį
jaunimą į savanorišką veiklą, rengia susitikimus, seminarus ir edukacinius renginius, kuriais
siekiama motyvuoti nedirbantį jaunimą. 2016 metais Kultūros centre lankėsi 2 jaunimo grupės (34
jaunuoliai), kurioms buvo pristatyta įvairių profesijų (vadybininko, garso operatoriaus, scenos
apšvietėjo ir kt. ) darbuotojų veikla, surengti trys susitikimai, kuriuose aptarti jaunimo nedarbo
klausimai.
2016 m. Kultūros centrui suteikta savanorius priimančioji organizacijos akreditacija. Pagal šią
programą savanorišką veiklą vykdė 4 ilgalaikiai savanoriai. Kiekvienas jų atliko 3-4 mėnesių
savanorystės programą. Be to, 2016 metais Kultūros centre savanoriavo 10 vietinių savanorių.
Įstaiga vykdo Šilutės miesto Atviros Jaunimo erdvės veiklą, yra įsteigtas jaunimo darbuotojo
etatas. Kultūros centras bendradarbiaudamas su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos vykdo ilgalaikį projektą „Atrask save“ ir sudaro sąlygas kiekvienam
niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunam žmogui atrasti save, įgyti darbinės patirties. 2016
metais pagal šią programą dirbta su 18 jaunuolių, 13 iš jų įtraukta į darbinę veiklą, 5 jaunuoliams
sudaryta galimybė mokytis profesijos.
2.pav. Lėšų gaunamų už paslaugas suvestinė:
2.1. pav. 2015 m. patalpų nuoma ir renginių aptarnavimas.

Patalpų nuoma 4716;
31%

Renginių
aptarnavimas 10311;
69%

Patalpų nuoma
Renginių aptarnavimas

2.2. pav. 2016 m. patalpų nuoma ir renginių aptarnavimas.
Patalpų nuoma
3043; 20%

Patalpų nuoma
Renginių
aptarnavimas
12057; 80%

Renginių aptarnavimas
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1.6. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTACIJA
2016 m. gegužės mėn. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-363 Šilutės
kultūros ir pramogų centrui suteikta aukščiausia kategorija;
Kultūros centro darbuotojai kasmet kelia kvalifikaciją ir dalyvauja seminaruose, kursuose,
mokymuose. 2016 m. pabaigoje 2 darbuotojai dalyvavo atestacijoje. Darbuotojams suteiktos 2 ir 3
klasės kultūros darbuotojo kvalifikacija.
2016 m. 2 darbuotojai dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose ir pratybų kursuose: seminaras ir pratybų kursas (8 akad.val.) renginių
garso režisieriams specialistams (2016-10-26), seminaras ir pratybų kursas (6 akad.val.) renginių
apšvietimo specialistams (2016-11-14), seminaras ir pratybų kursas (6 akad.val.) renginių
apšvietimo specialistams (2016-12-05). Įstaigos darbuotojai dalyvavo VšĮ Ateities visuomenės
instituto mokymų cikle „Inovacijos kultūros įstaigose“ (2016-06-27-29), bei kituose seminaruose.
2016 metais 7 įstaigos darbuotojai dalyvavo 13 kvalifikacijos kėlimo seminarų. 2016 m.
kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 600 eurų. Iš jų - 300 eurų biudžeto ir 300 eurų specialiųjų lėšų
programos lėšos.
1.8. ĮSTAIGOS SKOLOS
2016 m. Šilutės kultūros ir pramogų centras skolų neturėjo.
2. ESMINĖS PROBLEMOS
Aktualiausia problema - Kultūros centro pastato modernizavimas. Šiuo metu vyksta
Kultūros centro pastato modernizavimo projekto parengimo darbai.

Direktorė

Jūratė Pancerova

2017-02-20
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