
VŠĮ „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
 EGLĖS ŠULSKĖS VEIKLOS PLANAS

VŠĮ  „Klaipėdos  šventės“  yra  svarbiausių  uostamiesčio  švenčių  ir  festivalių
organizatorė, kuriai tenka atsakomybė už renginiams iš miesto biudžeto ir kitais kanalais
gautų  lėšų   efektyvų  panaudojimą,  siekiant  tenkinti  viešuosius  visuomenės  interesus,
ypatingą dėmesį skiriant jūrinės kultūros tradicijų puoselėjimui, skatinti turizmą.

Atsižvelgiant į viešosios įstaigos veiklos sritį, bei išsikeltus strateginius tikslus, kurie
tiesiogiai susiję su jūrinio turizmo plėtra, Klaipėdos, kaip jūrinio miesto įvaizdžio gerinimu
rinkodarinėmis  priemonėmis  ir  kultūrinės  partnerystės  plėtojimu  Baltijos  regione,
efektyvumo ir teigiamo poveikio miesto socialinėje, ekonominėje, edukacinėje ir turizmo
skatinimo plotmėse, turi siekti nuosekliai ir sistemingai vykdydama šiuos uždavinius:

1.  Atsižvelgiant  į  skirtingų  socialinių  grupių  interesus,  puoselėti,  gerinti
periodiškai vykstančių renginių kokybę, plėsti jų įvairovę įtraukiant miesto kultūros
srityje kokybiškai veikiančias organizacijas, kolektyvus, pavienius menininkus.

Siekiant  geriausių  rezultatų,  remiantis  buvusių  renginių  informacija,  organizuoti
visuomenės apklausas,  kurių tikslas-  įvertinti  ar  renginiai  ir  jų  kokybė tenkina skirtingų
visuomenės  grupių  (senjorai,  moksleiviai,  jaunos  šeimos,  studentija,  akademinė,  verslo,
meno  bendruomenės)  interesus.  Ar  renginiai  ir  jų  kokybė  skatina  visuomenės
pasididžiavimą savo miestu, ar jie yra pasirinkimas numeris vienas juos lankant, dalinantis
informacija apie juos savo aplinkoje.

Renginių  programas  dėlioti  taip,  kad  jose  atsirastų  veiklų  ir  pramogų  skirtingo
amžiaus žmonėms.

Kuriant  ir  formuojant  įvairialypę  kultūrinę  terpę,  siekti  pritraukti  kuo  didesnę
šiuolaikinės auditorijos dalį (dizainas, elektroninė muzika, performansai).

Svarstyti focus grupių diskusijas siekiant išsigryninti galimas kultūros aktualizavimo
kryptis.

Ieškoti  alternatyvių,  netradicinių  lokacijų  modernias  kultūrines  kryptis
reprezentuojantiems  renginiams,  kokybiškais  renginiais  didinti  Klaipėdos  senamiesčio
patrauklumą,  plėsti  renginių  geografiją  įtraukiant  šiaurinę,  pietinę  miesto  dalis,  taip  pat
Melnragės, Smiltynės, Girulių teritorijas.  

2.  Vykdyti  bendradarbiavimą su  kitomis  įstaigomis,  institucijomis,
organizacijomis.

Įstaigos  organizuojami  renginiai  turėtų  išsiskirti  ir  būti  patrauklūs  ne  tik
bendradarbiaujant  su  skirtingomis  organizacijomis  kuriamomis  kokybiškomis  meninėmis
veiklomis, visuomenei patraukliomis pramogomis, kokybiškais renginiais, tačiau ir siekiu
edukuoti,  skatinti  bendruomenės  smalsumą,  kūrybiškumą,  sąmoningumą  (pvz.  teatriniai
„workshop'ai“,  atviros  repeticijos,  susitikimai  diskusijoms  su  menininkais,  žymiais
klaipėdiečiais).



Vienas  prioritetų-  į  įstaigos  organizuojamų švenčių  programą  integruoti  aktualius
edukacinius užsiėmimus/susitikimus/diskusijas,   konferencinio pobūdžio renginius jūrinių
tradicijų,  artėjant  Klaipėdos  miesto  gimtadieniui-  miesto  istorinių  faktų  tema,  atsakingo
poilsiavimo ir  kitomis  miestui,  jo  turizmui  aktualiomis  temomis  (pvz.  renginys  panašia
forma, tik mažesne apimtimi nei A. Tapino organizuojamas „Laisvės“ piknikas) taip kuriant
Klaipėdos, kaip miesto ne tik traukiančio pramogauti, bet ir gyventi patrauklumą.

Sumanymų  įgyvendinimui  siekti  partnerystės  su  kultūrinėmis,  mokslo,  verslo
institucijomis, įtraukiant ir miesto bendruomes.

3.  Vertinti  su  VŠĮ  „Klaipėdos  šventės“  organizuojamais  projektais  susijusių
rinkodarinių ir komunikacinių projektų efektyvumą.

Stiprinti  įstaigos  socialinių  tinklų  paskyrų  populiarumą  (didinti  aktyvių  sekėjų
skaičių), sudaryti tikslingos juose talpinamos informacijos planą su aiškiais tikslais, pvz.
didinti klaipedossventes.lt, jurossvente.lt ir kitų įstaigos internetinių svetainių lankomumą,
didinti jų aktualumą nepaisant sezoniškumo.

Peržiūrėti  viešosios  įstaigos  internetinių  svetainių  funkcionalumą  ir  patogumą
užsienio piliečiams, neįgaliesiems. 

Per  rinkodarinius  projektus  ir  teisingai  pasirinktus  komunikacijos  kanalus  siekti
didėjančio sekėjų skaičiaus (pvz. per bendradarbiavimą su organizacijomis).

Didinti  komunikacijos  partnerių  tinklą  (išnaudoti  turimus asmeninius  ryšius  iš
ankstesnių darboviečių ir profesinių partnerysčių).

Siekti sklaidos efektyvumo ieškant bendradarbiavimo galimybių su jūrų transporto
kompanijomis Baltijos regione, rinkodaros ir tikslinės komunikacijos veiksmams išnaudoti
kruizinio turizmo srautą.

Inovatyvių rikodaros kanalų paieška (pvz. turinio rinkodara).
Siekti tvarumo iki šiol dar vis naudojamus pvz. popierinius lankstinukus palaipsniui

keisti inovatyvesniomis ir patogesnėmis priemonėmis (mobiliosios programėlės).

4.  Lėšų pritraukimas  ieškant  naujų  partnerių  versle,  kultūros  projektus
remiančiuose Lietuvos bei Europos fonduose (vienas per metus).

Taip pat nuolat palaikyti draugiškus ryšius su rėmėjų sąrašuose jau esamomis verslo
struktūromis, siekti tęstinio bendradarbiavimo ieškant vis naujų, patrauklių reklamos formos
galimybių  įstaigos  organizuojamų  švenčių  metu,  socialiniuose  tinkluose,  internetinėse
svetainėse ir pan.

Siekiant  pritraukti  lėšas,  nuolat  stiprinti  VŠĮ  “Klaipėdos  šventės”  prekinį  ženklą
pozicionuojant  jį  kaip  skaidrios,  kūrybingos,  inovatyvios  įstaigos,  organizuojamus
renginius,  kaip  aukščiausios  meninės  vertės  (tradicinio  ir  šiuolaikinio  meno)   renginius,
orientuotus į visuomenę, skatinančius turizmą bei verslo augimą.

5.  Kūrybingos  komandos formavimas,  talentų  pritraukimas,  išlaikymas,
motyvavimas.

Vienas pagrindinių tikslų- jau esamos komandos stiprinimas, naujų, kūrybingų savo
srities  profesionalų  pritraukimas,  siekiant  suburti  stiprią  ir  motyvuotą  komandą,  kuriai
aiškūs organizacijos siekiai, suvokiama asmeninio indėlio į siekiamus tikslus vertė.

Komanda, kurianti organizacijos kultūrą, pritraukiančią naujus talentus.
Vienas  vadovo  prioritetų  -  komandos  motyvavimas  per  kompetencijų  ugdymą.

Išsikelti  tikslus  periodiškai  dalyvauti  aktualiuose  (pagal  darbo  sritį)  mokymuose,  siekti
įgauti naujos patirties ieškant, ir pagal išsikeltus kriterijus pasirenkant mentorius panašiose



įstaigose Europos miestuose ir bendraujant (dalinantis gerąja patirtimi) su jais tiesiogiai ir
nuotoliniu būdu.

Peržiūrėti ir įsivertinti darbuotojų ir etatų skaičių.

Manau,  kad  teisingas  balansavimas  ir  sinergija  tarp  uždavinių  gali  tapti  iššūkiu
naujam vadovui, tačiau pasiekus tikslų, būtų galima galvoti apie kokybiškus, gerėjančius
rezultatus  ir  augančius  kiekybinius  (skaičiais  pagrįstus)  tikslus,  kurie  svarbūs  verslui,
potencialiems rėmėjams, matuojant bendradarbiavimo su viešąja įstaiga naudą.

Veikiant šiandieninių aktualijų kontekste, kuomet kultūra ir renginiai visuomenei yra
sunkiai prieinami, generuojant idėjas ir rengiant tradicinių renginių įgyvendinimo planus,
vienas iš vadovo ir komandos uždavinių būtų ieškoti alternatyvų, kokia forma kultūra galėtų
pasiekti žiūrovą nenumatytų aplinkybių atveju (peržiūrėti jau taikytas formas ir priimtinas
adaptuoti savo idėjoms).

2021m.  Įstaiga  įgyvendino  projektą  Klaipėda  Europos  jaunimo  sostinė.  Vykę
renginiai  ir  įgyvendinti  projektai  gali  tapti  tvirtu  pamatu ir  staru mieste rengti  tęstinius,
jaunimui skirtus projektus, integruojant juos į jau turimas miesto šventes ar ieškant kitų tam
tinkamų  datų,  išsikeliant  tikslą  kuo  labiau  įtraukti  jaunimą  į  miesto  gyvenimą,  skatinti
kūrybiškumą, įsitraukimą į miesto jaunimui svarbių klausimų priėmimą.

VŠĮ „Klaipėdos šventės“ vadovas turi imtis lyderystės analizuojant  konkurencinę
aplinką (didžiuosiuose šalies miestuose vykstančius renginius) ir inicijuoti vidines diskusijas
kaip tai galėtų stiprinti organizacijos kūrybinės, rinkodaros komandos potencialą, įžvelgti
galimas  grėsmes  ir  ieškoti  galimybių  konkuruoti  dėl  turistų  srauto,  išvengti  vietinių
lankytojų  praradimo (pvz.  Kaunas-  Europos  kultūros  sostinė  2022,  programa,  renginiai,
dubliavimosi su didžiosiomis Klaipėdos miesto šventėmis analizė).

Atsižvelgiant į VŠĮ „Klaipėdos šventės“ atliktą  2018–2020m. I ketvirčio auditą, jo
ataskaitą ir pateiktas rekomendacijas, vertinant įstaigos veiklos sritis ir siekiant strateginių
tikslų  įgyvendinimo,  neišvengiamai  reikės  imtis  ir  kitų  kasdienių  uždavinių:  siekti,  kad
biudžetai remtųsi planais, būtų užtikrinta nepertraukiama papildomų lėšų paieška, teisingai
vyktų viešųjų pirkimų procesai,  būtų skaidriai  pasirašinėjamos sutartys vengiant interesų
konfliktų,  laikomasi visų įsipareigojimų įstaigos steigėjui, o svarbiausia imtis lyderystės
užtikrint, kad organizacijos kultūra būtų motyvuojanti, darbo aplinka palanki kokybiškam
kūrybiniam darbui, įstaiga stegėjo ir visuomenės vertinama pozityviai.


