
PATVIRTINTA 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T11-83 

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS  

DOVILŲ ETNINĖS KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Įstaigos pristatymas: Dovilų etninės kultūros centras, direktorė Lilija Kerpienė, veiklos 

sritis – etninė kultūra. 

 

1.1. Kontaktinė informacija: Biudžetinė įstaiga Dovilų etninės kultūros centras; kodas 

300077665; adresas Gargždų g. 1, Dovilai, Klaipėdos r. tel. 8 675 96 058, el. p. 

dovilai@yahoo.com., e. svetainė www.etnodovilai.lt. 

 

1.2. Vadovo žodis: Etninė kultūra yra mūsų būties išlikimo ir tvirtumo esmė, paremta 

žinojimu, atminties išsaugojimu ir perdavimu. Įstaigos siekis – išsaugoti etninę tapatybę, ugdyti 

pilietiškumą, skatinti visuomenę domėtis savo prigimtine kultūra. 2020 metais per visa Lietuvą 

prasmingai nubangavo renginiai, minintys Tautodailės metus. Centras aktyviai įsijungė į paskelbtų 

metų minėjimą. Suprasdami, jog tautodailė yra viena pamatinių visuomenės kultūros sričių, 

puoselėjančių savasties išsaugojimą, mūsų įstaiga organizavo tautodailės parodas, vykdė 

švietėjiškas (edukacines) veiklas, įkūrė Tautodailės studiją. Metų pabaigoje buvo organizuota 

Klaipėdos rajono tautodailininkų paroda, įprasminanti šviesaus atminimo tautodailininko Vytauto 

Majoro 90-ąjį gimimo jubiliejų. 

 

1.3. Įstaigos darbuotojai: Centre dirba tinkamą kvalifikaciją turintys kultūros darbuotojai. Iš 

jų – du įgiję aukštojo mokslo magistro laipsnį, vienas ‒ daktaro, penki ‒ aukštojo mokslo bakalauro 

laipsnį.  

1.3.1. Pareigybių skaičius: didžiausias leistinas pareigybių skaičius įstaigoje ‒ 9, užimtų 

pareigybių skaičius – 9, (fizinių asmenų skaičius ‒ 12 ). Per ataskaitinius metus priimtų į darbą 

darbuotojų skaičius ‒, per ataskaitinius metus atleistų iš darbo darbuotojų skaičius ‒ . 

 

1 lentelė. Įstaigos pareigybių skaičius 

Eil. 

Nr. 

 

Pareigybės 

Pareigybių skaičius etatais/darbuotojų skaičius 

 

2019 m. 

2020 m. 

Iš 

viso 

Iš jų atvykstančių iš  

kitų įstaigų, 

esančių 

savivaldybėje 

kitų įstaigų, 

esančių kitoje 

savivaldybėje 

1. Užimtų pareigybių skaičius etatais/fizinių 

asmenų skaičius 

9/12 9/12 1,5/3 2,5/4 

1.1. Administracija (vadovas, pavaduotojai, 

padalinių vadovai, buhalteris, sekretorius, 

personalo darbuotojas) 

1,5/2 1,5/2 0,5/1  

1.2. Kultūros ir meno srities 5,5/8 5,5/8 1/2 2,5/4 

1.3. Kiti darbuotojai 2/2 2/2   

 

1.3.2. Darbuotojų kvalifikacija:  
2020 m. 10 įstaigos darbuotojų kėlė kvalifikaciją. Temos: etninės kultūros, vadybos, 

buhalterinės apskaitos. 

 

 

http://www.etnodovilai.lt/
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2 lentelė. Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius 

Darbuotojų grupė Kvalifikaciją kėlusių 

darbuotojų skaičius 

Valandų skaičius 

(mokymų, seminarų, 

supervizijų) 

Kvalifikaciją kėlusių 

darbuotojų skaičiaus 

pokytis, procentai 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

1. Administracinį darbą 

dirbantys darbuotojai 

2 2 24 38 Pokyčio 

nėra 

Pokyčio 

nėra 

2. Kultūros ir meno 

srities darbuotojai 

8 8 64 84 Pokyčio 

nėra 

Pokyčio 

nėra 

3. Kiti darbuotojai - - - - - - 

Iš viso: 10 10 88 122 Pokyčio 

nėra 

Pokyčio 

nėra 

Pastaba: pokytis skaičiuojamas lyginant su praėjusiais metais, pvz. 2019 m. su 2018 m. 

 

1.3.3. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 

ataskaitiniais metais: 

3
 
 lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 

Eil. 

Nr. 

Pareigybė Pareigybių 

skaičius 

Vidutinis mėnesinis darbo 

užmokestis vienai pareigybei (su 

mokesčiais), eurais 

2019 m. 2020 m. 

 Vidutinis vieno darbuotojo (bendras) 9 1345 1386 

1. Administracija (vadovas, pavaduotojai, 

padalinių vadovai, buhalteris, sekretorius, 

personalo darbuotojas) 

2,5 1564 1578 

2. Meno skyriaus vadovas    

3. Etnologas 3,5 1407 1466 

4. Renginių organizatorius 1 1202 1281 

5. Choreografas    

6. Garso ir šviesos operatorius    

7. Renginių/teatro režisierius 1 1457 1494 

8. Ūkio dalies darbuotojas    

9. Kiti darbuotojai 1 579 617 

 

2. Įstaigos biudžetas: 
4 lentelė. Įstaigos pajamos, tūkst. Eur. 

Lėšų šaltiniai 2019 m. 2020 m. 

1. Savivaldybės biudžetas 164,8 162,9 

2. Už įstaigos suteiktas paslaugas: 1,6 1,0 

2.1. Už patalpų nuomą   

2.2. Už renginių organizavimą  1,6 1,0 

3. Parama, labdara 1,5 1,0 

PAJAMOS IŠ VISO (1+2+3): 167,9 164,9 

 

5 lentelė. Įstaigos išlaidos 

Klasifikacij

os kodas 
Išlaidų pavadinimas 2019 m. 

Tūkst. Eur 

2020 m. 

Tūkst. Eur 

Pastabos 

 

2.1. 

Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 

145,2 149,5  

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 143,1 147,0  

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 2,1 2,5  

2.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
21,1 14,1  
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2.2.1.1.1.5. Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
0,4 0,4  

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymo ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
1,3 1,1  

2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos 0,3   

2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 
   

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,1 0,1  

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
3,9 2,9  

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
0,8 1,1  

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
14,3 8,5  

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 0,1 0,3  

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 0,1 0,3  

Pastaba: jeigu yra žymus pokytis, tai trumpai paaiškinti. 

 

3. Įstaigos turimos patalpos, turtas:  

Po 2018 m. pastato renovacijos Centre įkurta parodų salė, puikios sąlygos edukacijų 

vykdymui ir vystymui, objektas pritaikytas kultūrinei veiklai (koncertams, susitikimams, vakarams, 

seminarams, konferencijoms ir kt.) Įrengtos nuovažos žmonėms su negalia. Lauko aplinka 0,29 ha, 

mašinų stovėjimo aikštelė tvarkoma įstaigos darbuotojų pastangomis. Pagal LKT finansuojamą 

projektą „Mažosios Lietuvos tradiciniai augalai Dovilų miestelyje“ planuojami Dovilų etninės 

kultūros centro kiemelio apsodinimo tradiciniais augalais projektavimo darbai.  

 

6 lentelė. Įsigytas ir perleistas turtas (nurodyti grupėmis, išskiriant svarbesnį įstaigos veiklai 

turtą): 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Suma eurais 

Ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu 

1. Įsigyta ilgalaikio turto iš viso: 0 0 

2. Perleista ilgalaikio turto iš viso: 0 0 

 

7 lentelė. Valdomas nekilnojamas turtas: 

Eil. 

Nr. 

Patalpų pavadinimas Patalpų adresas Patalpų plotas 

1. Dovilų etninės kultūros centras Gargždų g. 1, Dovilai 569,29 (bendras 

plotas 

 

8 lentelė. Turimi automobiliai: 

Eil. 

Nr. 

Automobilio tipas Įsigijimo 

data 

Įsigijimo 

kaina, 

eurai 

Rida, km Nuvažiuota 

tūkst. km 

per 2020 m. 

Kita svarbi 

informacija 

1. WW SHARAN 

CZ970     

2007-06-01 4634 327630 3901 Automobilio 

pagaminimo 

metai 1997 

 

 

4. Vykusių renginių skaičius ir jų dalyviai bei lankytojai:  

2020 m. kultūros centre iš viso įvyko 67 renginiai, juose apsilankė 2355 lankytojų. Buvo 

suorganizuota 20 edukacijų, parodų – 2. Nuotolinių renginių lankytojai ir dalyviai ‒ 14000. 

Įstaigos teikiamos paslaugos ir paslaugų gavėjai: 
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Edukacijos.  Paslaugų gavėjai ‒ Klaipėdos rajono gyventojai; 

Etnoturistiniai maršrutai. Paslaugų gavėjai – Klaipėdos rajono gyventojai, turistai; 

Valstybinės, kalendorinės šventės. Paslaugų gavėjai – Lietuvos miestų, Klaipėdos rajono 

gyventojai; 

Parodos. Paslaugų gavėjai ‒ Klaipėdos rajono gyventojai, svečiai, turistai. 

Lauko tyrimai (ekspedicijos). Paslaugų gavėjai – specializuotos įstaigos, visuomeninės 

organizacijos, išeivija, pavieniai asmenys, visi, besidomintys etnine kultūra; 

Meno kolektyvų programos. Paslaugų gavėjai – Klaipėdos rajono gyventojai. 

 

9 lentelė. Įstaigos renginiai ir jų dalyviai 

Renginiai ir jų dalyviai 2019 m. 2020 m. 

1. Iš viso renginių 72 67 

1.1. Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai 23 21 

1.2. Tautodailės ir kt. parodos 4 2 

1.3. Pramoginės muzikos koncertai 4 2 

1.4. Edukaciniai renginiai 30 20 

Visi lankytojai ir dalyviai 5000 2355 

 

5. Mėgėjų meno kolektyvai, būreliai, klubai ir kita edukacinė veikla:  
2020 m. kultūros centre iš viso veikė 4 meno kolektyvai, jų veikloje dalyvavo  105 nariai. 

Centro Vaikų šokių kolektyvas dalyvavo tarptautinėje akcijoje „Matau tave“ (virtualiai). 

Dalyvavo Japonijos, Vokietijos, Gruzijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir kt. pasaulio šalys.  

 

10 lentelė. Įstaigos Mėgėjų meno kolektyvai ir jų dalyviai. 

Renginiai ir jų dalyviai 2019 m. 2020 m. 

1. Mėgėjų meno kolektyvai 4 4 

2. Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai 100 105 

3. Iš jų vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai 2 2 

4. Iš jų vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvų dalyviai 45 50 

5. Studijos, būreliai, klubai 2 2 

6. Studijų, būrelių, klubų dalyviai 20 25 

 

6. Įstaigos renginių/veiklos viešinimas, gyventojų nuomonės tyrimas: 

 Straipsniai, aktualijos ir kita svarbi informacija buvo publikuojama Klaipėdos rajono 

laikraštyje „Banga“ 10 kartų, socialiniuose tinkluose – 110 (facebook) ir 17 (youtube), Centro 

internetinėje svetainėje, Klaipėdos krašto radijuje „RadijoGama“ 5 kartus buvo reklamuojami 

įstaigos renginiai, kiekvieno renginio reklama skambėdavo vidutiniškai apie 30 kartų per savaitę. 

Buvo ruošiami informaciniai lankstinukai, renginių programos, lauko reklama. 

Dalyvių pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausas vykdome kiekvienais metais. 

2020 metų apklausos duomenys: 

 
 

 

7. Įstaigoje atlikti kitų institucijų patikrinimai per ataskaitinius metus: 

 

11 lentelė. Įstaigoje atlikti kitų institucijų patikrinimai. 

Eil. Patikrinimo pavadinimas Data Pažeidimų pobūdis  
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Nr. 

1. Gaisrinės saugos patikra 2020 m. Pažeidimų nenustatyta 

Pastaba: jeigu pažeidimų nebuvo, įrašyti „pažeidimų nenustatyta“. Jeigu pažeidimų buvo, tai po 

lentele nurodyti, ar tie pažeidimai buvo ištaisyti, jeigu ne – dėl kokių priežasčių. 

 

8. Vadovo veikla, įgyvendinant įstaigos tikslus: etnokultūros puoselėjimas ir vystymas, 

kultūrinio bendradarbiavimo plėtra ir kūrybinės iniciatyvos.  

 

8.1. Iškeltų vadovui prioritetinių veiklų įgyvendinimas, suformuotos 2020 m. metų 

veiklos užduotys ir jų įvykdymas: 

Įstaigos vadovui iškeltos šešios veiklos užduotys buvo įgyvendintos ir viršytos, tai pagrindžiama 

2020 m. vadovo vertinimo išvadoje. Vadovo veikla įvertinta labai gerai. 

 

8.2. Įstaigos dalyvavimas projektinėje veikloje: 2020 m. Dovilų etninės kultūros centras 

dalyvavo projektinėje veikloje. Įstaiga parengė tris projektus. Finansavimas gautas projektui 

„Mažosios Lietuvos tradiciniai augalai Dovilų miestelyje“ (Regioniniai kultūros projektai „Tolygi 

raida“), Žemės ūkio ministerija finansavo projektą „Tradicinė Dagos šventė“, projektas „Kai 

žmonės tyli, kalba lėlės“ ‒ finansavimas gautas iš LR kultūros ministerijos, LKT programa 

„Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“. 

 

8.3. Įstaigos vadovo ar kito darbuotojo dalyvavimas komisijose, darbo grupėse 

(savivaldybės ar valstybės mastu): 

Įstaigos vadovas dalyvauja Klaipėdos rajono KS iki 2030 metų darbo grupės posėdžiuose, V. 

Majoro vardo tautodailininkų premijos skyrimo komisijoje, dalyvavo mokyklos direktoriaus 

pareigoms eiti komisijos darbe, konsultuoja rajono kultūros, švietimo įstaigas, visuomenines 

organizacijas, pavienius asmenis etnokultūros klausimais. Įstaigos darbuotojai atstovauja Mažosios 

Lietuvos regionui Etnoglobos taryboje, dalyvauja Lietuvos moksleivių Etninės kultūros olimpiados 

Klaipėdos rajono vertinimo komisijos veikloje; LNKC rengiamo respublikinio vaikų ir jaunimo 

folkloro atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ Klaipėdos rajono ir Klaipėdos krašto atrankos turų 

vertinimo komisijoje, Gargždų muzikos mokyklos konkursų komisijų nariai, LNKC rengiamo 

respublikinio konkurso „Visa mokykla šoka“ vertinimo komisijos veikloje, Klaipėdos rajono 

dalyvių, besirengiančių respublikiniam vaikų ir jaunimo tradicinio folkloro atlikėjų konkursui 

„Tramtatulis“ komisijoje, konsultuoja Tauragės apskrities folkloro kolektyvus, konsultuoja 

respublikos neformalaus muzikos ugdymo būrelių vadovus ir moksleivius, respublikos folklorinių 

kolektyvų konsultavimas garso įrašų gamybos ir leidybos klausimais. 

 

9. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, ir siūlomi sprendimo būdai: 

Visiems kylantiems iššūkiams, problemoms spręsti pasitarnauja profesionali, atsakinga, 

kūrybiška Dovilų etninės kultūros centro darbuotojų komanda. 

 

                                   _______________________________________ 


