
 

 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS 

Trakų rajono savivaldybės taryba nuo 2015 m. liepos 1 d. įsteigė biudžetinę įstaigą– Rūdiškių 

kultūros centrą (Trakų rajono tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr.S1-167 „Dėl Rūdiškių 

kultūros centro steigimo”. Įstaigos steigimo tikslas – tenkinti Rūdiškių seniūnijoje ir Rūdiškių 

mieste gyvenančių jaunimo ir suaugusiųjų asmenų kultūros poreikius.  

Įstaigos pristatymas 

Rūdiškių kultūros centras. 

Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 304068592. 

Kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Buveinė (adresas): Statybininkų g. 23, LT – 21175, Rūdiškės, Trakų rajonas. 

Direktorė Marija Jankovskaja, aukštasis universitetinis, stažas kultūros srityje – 40 metų. 

Svetainės adresas www.rudiskiukc.lt , el. p. rudiskiukulturoscentras@gmail.com  

2018 metais Rūdiškių kultūros centras savo veiklą vykdė vadovaudamasis Rūdiškių kultūros 

centro 2018 metų veiklos planu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 7 dienos 

sprendimu Nr. S1-250. 2018 metais įstaiga organizuodama savo veiklą, sėkmingai vykdė metiniame 

veiklos plane užsibrėžtus tikslus:  

 Organizavome tradicinius bei kitokius renginius; 

 Telkėme gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinome jų meninę saviraišką;  

 Glaudžiai bendradarbiavome su kitomis miestelio įstaigomis ir bendruomenėmis;  

 Aprūpinome reikiama modernia technika kultūros centrą; 

 Turtinome miestelio bei rajono kultūrinį gyvenimą. 

 Ruošėme projektus ir teikėme paraiškas kultūros projektų konkursams; 

 Skatinome saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, Lietuvos dainų švenčių ir šokių 

tradicijas; 

 Ieškojome sąlygų ir galimybių naujų meno mėgėjų kolektyvų kūrimuisi; 

 Rėmėme vaikų bei jaunimo dalyvavimą mėgėjų meninėje veikloje; 

PATVIRTINTA 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-22  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rudiskiukc.lt%2F&h=ATM1NF860PVvXZW3RP7LVojwWDzrY5gHvoCGgI6HWmRs7YbOt_rEL2EkkubDRmkNS_ZBpCFLrsiw9qGrCzKEjd0bpwt7DgaYWMljvloGeitCto4TevWmiGbR2v9L1B9a1gO9eOxXKrvLQMs
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 Rėmėme tautinių bendrijų kultūrą ir švietimą; 

 Siekėme aukštos renginių kokybės.  

 

Kultūros centre vyksta kasmetiniai, tradiciniais tampantys renginiai ir festivaliai.  

 

Šiuo metu kultūros centre veikia penki mėgėjų meno kolektyvai – folkloro ansamblis „Diemedis“ 

(vadovė Dalė Žalpienė), instrumentinis ansamblis „Concord“ (vadovas Rimvydas Stanaitis), lenkų 

dainos ansamblis „Rudziszczianie“ (vadovė Marija Jankovskaja), vaikų šokių studija (vadovė Sofiia 

Lavrukaitis), Rūdiškių „Bajorų“ teatras (vadovas Vytautas Mikalauskas). 2018 metais suorganizuota 

ir pravesta daugiau nei 50 renginių (lankytojų ir dalyvių sk. 5586), tarp jų dvi didelės lauko šventės 

(Jungtinės Joninės Grendavėje ir derliaus šventė „Plon 2018“), kolektyvai repetuoja ir atnaujina savo 

repertuarą, aktyviai vykdo koncertinę išvykų veiklą (kolektyvų išvykų sk. 32).  

 

Kultūros centre dirba 8 kūrybiniai (3,5etato), 4 administracijos (3,5 etato),  5 techniniai  

darbuotojai (4 etatai). Už skirtas lėšas įsigyta priemonių ir prekių veiklai vykdyti.  

Už skirtas lėšas įsigyta priemonių ir prekių veiklai vykdyti ir tobulinti. 

              Vykdydami veiklas didelį dėmesį skyrėme miestelio bendruomenės poreikių tenkinimui, 

edukacinei veiklai, inicijuojame ir rengiame viešąsias akcijas (valstybinių, kalendorinių švenčių, 

atmintinų datų paminėjimai), kultūros puoselėjimui, tradicijų, papročių įtvirtinimui, renginių 

organizavimo kokybei, bendradarbiavimui su kitomis įstaigomis (Rūdiškių seniūnija, bažnyčia, 

muzikos mokykla, gimnazija, lopšeliu - darželiu „Pasaka“, amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, 

Rūdiškių bendruomenėmis, LLS Trakų skyriumi, Trakų kultūros rūmais, „Editos dailės studija“, MB 

„Fabrilio studija“, Rykantų universaliuoju daugiafunkciu centru, Trakų rajono savivaldybe), didelis 

dėmesys skiriamas savanoriškai veiklai (aktyviai talkina savanoriai iš mokyklų, miestelio gyventojai, 

mėgėjų meno kolektyvų nariai). Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys.  

               Didžiuojamės atliktais darbais rengiant Trakų miesto šventę „Trakų vasara 2018“, Jungtines 
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Rūdiškių kultūros 

centras 2017 metai 
56 33 2 1 6 14 

Rūdiškių kultūros 

centras 2018 metai 
80 32 9 4 5 30 



Jonines Grendavėje „Buvo naktys Švento Jono...“, sėkmingu dviejų meno mėgėjų kolektyvų 

dalyvavimu Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ ir tuo pačiu LNKC (Lietuvos 

Nacionalinio kultūros centro) įvertinimu II (instrumentinis ansamblis „Concord“) ir III (folkloro 

ansamblis „Diemedis“) laipsnio kategorijomis, bendradarbiavimu dirbant su „Trakų Karališkojo 

teatro“ kelione į tarptautinį festivalį „TRANS/MISIJOS“ Žešuve (Lenkija). 

               2018 metais pateikėme tris projektus į Lietuvos kultūros tarybą: Sritis „Tolygi kultūrinė 

raida“: „Mano kadras“, „EtnoJaunas“, „Cirkas“: „Linksma, Naudinga, Išradinga...“. Vienas iš jų 

„Mano kadras“ gavo dalinį finansavimą iš LTKT. 

 

 

           Pagrindinės kultūros centro veiklos kryptys: 

 Mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų koncertinės veiklos organizavimas; 

 Vaikų ir jaunimo užimtumo ir laisvalaikio organizavimas; 

 Etninės kultūros tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo užtikrinimas;  

 Laisvalaikio kultūra. Pramoginių renginių, švenčių, parodų organizavimas; 

 Profesionalaus meno sklaida. 

 Kultūros centro ir administravimo veikla, teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas.  

 

II. STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI 

2018 m. Rūdiškių kultūros centrui paskirta 11,5 et., užpildyta 9 et. (1 lentelė).  

Pareigybė Pareigybės dydis 

Direktorius 1 

Pavaduotojas 1 

Vyr. Specialistas 1 

Buhalterė 0,5 

Meno vadovas (muzikinių kolektyvų vadovai) 3,5 

Scenografas 0,5 

Garso, šviesos specialistas 0,5 

Valytojas 2 

Darbuotojas 1 

Viso: 11 

1 lentelė. Rūdiškių kultūros centro pareigybių sąrašas ir didžiai 



 

III. MATERIALINĖ BAZĖ 

Biudžeto išlaidos pagal gautus asignavimus 2018 m.  (2 lentelė)  

Eil. Nr. Gautų lėšų šaltiniai Gautos lėšos (Eur) 

 Lėšos iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 154360.74 

1. Darbo užmokesčiui  85498.58 

2. Soc draudimo įmokos              26981.82 

3. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos                      40280,34 

4. Materialinio ir nematerialinio turto įsigijimo išlaidos 1600,00 

5. Kultūrinių programų lėšos renginiams 5950,00 

Iš kitų šaltinių 157,10 

Festivalis „Kur gimėm, kur augom ...“ 100,00 

Renginys „Lietuvą kuriame mes patys“ 117,10 

Koncertas „Auksinės chrizantemos“ 370,20 

Folkloro popietė „Pavasario balsai“ 173,10 

Vaikų šventė „Muzikaliai švęskime vaikų gynimo dieną“ 63,9 

Koncertinė išvyka 116,30 

Renginys „tremties prisiminimai“ 12,00 

Joninių šventė „Buvo naktys Švento Jono ...“ 1279,30 

Derliaus šventė „Plon 2018“ 1200,52 

Teminis vakaras, skirtas tėvo Stanislavo 100 metinėms.  73,95 

Spektaklis „Viena laimė keturios nelaimės“ 232,20 

Paroda „Šimtmečio akimirkos“ 30,00 

Renginys, skirtas Lenkijos nepriklausomybės dienai 30,00 

Vakarojimai „Advento belaukiant“ 100,11  

Eglės įžibimo šventė, muzikine pasaka 434,72 

Teminis vakaras Teatro vakaras „Sykiu smagiau" 273,73 

6. Mėgėjų meno kolektyvas II kategorija instrumentinis 

ansamblis „Concord“ 

1500,00 

 Viso: 6107,13 

2 lentelė. Rūdiškių kultūros centro biudžeto išlaidos pagal gautus asignavimus 2018 m.  

 

 



IV. ISTAIGOS VADOVO VEIKLA 

 Pagrindiniai uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės interesus tenkinančius kultūrinius 

produktus, kurti naujus laikmečio ir bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti 

edukacinę veiklą, aktyvinti etnokultūrinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių 

veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai – darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų 

kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis 

laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajonui dainų šventėse, festivaliuose, 

konkursuose. 

Administracinės veiklos prioritetai. Rengti pasitarimus, renginių aptarimus kultūros centro 

darbuotojams. Užtikrinti įstatymų, kitų teisės aktų, Kultūros centro nuostatų ir direktoriaus įsakymų 

laikymąsi. Koordinuoti kultūros projektų rengimą ir jų pateikimą įvairiems fondams. 

Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas darbuotojams. Koordinuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, 

sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams dalyvauti respublikiniuose, regioniniuose festivaliuose, 

konkursuose, šventėse. Bendradarbiauti su seniūnijomis, bendruomenėmis, kultūros centrais, 

švietimo ir kitomis įstaigomis, organizacijomis. Užtikrinti kultūros centro ataskaitų savalaikį 

pateikimą.  

Kontroliuoti kultūros centro finansinę apskaitą, finansinių įsipareigojimų vykdymą. 

Koordinuoti viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą, ataskaitų rengimą. Kontroliuoti ir organizuoti 

darbuotojų sveikatos patikrinimą. Koordinuoti darbuotojų darbo saugos, priešgaisrinės priežiūros, 

elektros ūkio veiklos vykdymą. Rėmėjų ir partnerių paieška 

Kultūrinių poreikių tenkinimo programa (renginių planas, projektinė veikla). Organizuoti  

regioninius, rajoninius, tradicinius renginius, festivalius, šventes. Plėtoti profesionalaus meno 

sklaidą. Skatinti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, kolektyvų meninio lygio augimą, kūrybinius mainus. 

Su mėgėjų meno kolektyvais dalyvauti respublikinėse, regioninėse, rajoninėse apžiūrose, 

konkursuose. Rengti ir įgyvendinti kultūrinius projektus, programas. Rengti tautinio kostiumo ir 

muzikos instrumentų įsigijimo programas iš dalies prisidedant prie dainų švenčių tęstinumo 

užtikrinimo. Stiprinti etninės kultūros sklaidą, užtikrinti vietos tradicijų išsaugojimą. Teikti 

neformalaus švietimo paslaugas. Bendradarbiauti su šalies kultūros centrų darbuotojais, mėgėjų meno 

kolektyvais, dalintis profesine patirtimi.  

Bendradarbiavimas (įstaigomis, organizacijomis, verslininkais, rėmėjais, kolektyvais ir t.t.). 

Bendradarbiavimas su rajono visuomeninėmis organizacijomis, bendruomenėmis, kultūros ir 

švietimo įstaigomis, seniūnijomis.  

 

 

 



 

V. ĮSTAIGOS APLINKOS ANALIZĖ 

 

Stiprybės  

(pagal vidinių išteklių analizę) 

  Naujas kultūros centro pastatas; 

  Ilgametė kultūros darbuotojų patirtis; 

 Meno mėgėjų kolektyvų pripažinimas; 

 Teikiamų paslaugų ir organizuojamų 

renginių kokybė; 

 Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, 

bendruomenėmis. 

Silpnybės 

(pagal vidinių išteklių analizę) 

  Scenos ir diskotekų salės apšvietimas; 

  Renginių lankytojų skaičius; 

 Jaunimo laisvalaikio užimtumas; 

 Mažas darbuotojų darbo užmokestis; 

 Nepakankamas darbuotojų pasirengimas 

rengti bei administruoti projektus, 

finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų 

lėšų ir Lietuvos fondų.   

Galimybės  

(pagal išorinės aplinkos analizę) 

  Praturtinti materialinę, techninę bazę; 

 Glaudžiau bendradarbiauti su švietimo 

įstaigomis, bendruomenėmis, bažnyčia;  

 Rėmėjų paieška; 

 Kultūros centre atidaryti jaunimo erdvę; 

 Rengti projektus, finansuojamus iš Europos 

Sąjungos fondų lėšų ir Lietuvos fondų.   

 

Grėsmės  

(pagal išorinės aplinkos analizę) 

 Nepakankamas Lietuvos valstybės 

biudžeto finansavimas kultūros projektams 

apsunkina jų įgyvendinimą; 

 Dėl įvairiapusių veiksnių: (ekonominių, 

demografinių ir socialinių) didėjanti 

kultūros koncentracija didžiuosiuose 

miestuose gali sąlygoti kultūros nuosmukį;  

 Dėl nepakankamo finansavimo gali mažėti 

kultūros renginių kiekis. 

 

 

VI. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR JŲ VEIKLA 

Rūdiškių kultūros centre 2018 metais veikė 5 meno mėgėjų kolektyvai.  

1. Folkloro ansamblis „Diemedis“ (21 dalyvis) 

2. Lenkų dainų ansamblis „Rudziszczianie“ (12 dalyvių) 

3. Instrumentinis ansamblis „Concord“ (14 dalyvių iš jų 4 vaikai ir jaunimas) 

4. Vaikų šokių studija (15 dalyvių) 

5. Rūdiškių „Bajorų“ teatras (12 dalyvių) 

Kolektyvų veikla vertiname gerai, nes visi kolektyvai turi koncertinį repertuarą, pajėgus rengti 

solinius koncertus, aktyviai koncertuoja miestelio renginiuose bei už jo ribų. 

 

Folkloro ansamblio „Diemedis“  

Rūdiškių folkloro ansamblis DIEMEDIS susibūrė 1996 m. Ansamblyje dainuoja 21 garbaus 

amžiaus  dalyvis. Kolektyvas aktyviai dalyvauja Rūdiškių miestelio bei Trakų rajono renginiuose, 

yra  Vilniaus apskrities kultūros ir meno švenčių „Vilnijos vainikas“ (2004m., 2006m. ), bei  Lietuvos 

Dainų švenčių (2003 m. - 2018 m. ) dalyvis. Ansamblio paruoštos programos: advento-Kalėdų, 



Joninių, partizanų bei tremtinių dainos, karinės-patriotinės dainos, romansai, šienapjūtės programa. 

Ansamblio repertuaro pagrindas – jo narių pateiktos dainos, prisimenamos iš jaunystės. 

Vadovė Dalė Žalpienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūdiškių kultūros centro instrumentinis ansamblis „Concord“ 

Susibūrė 2012 m.  Instrumentinio ansamblio repertuaras – tai įvairių žanrų kūriniai  (liaudies, 

šokių, džiazo, populiariosios muzikos ir t. t.). Nuo 2014 m. iki 2016 m. buvo sustabdyta kolektyvo 

veikla, nebuvo vadovo bei sąlygų. 2016 m. kolektyvas vėl padėjo savo veikla įtraukiant vaikus ir 

jaunimą, šiuo metų kolektyve 14 dalyvių.  

        Nuo 2014 m. instrumentinis ansamblis „Concord“, vadovas Rimvydas Stanaitis, dalyvauja 

Lietuvos Nacionalinio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų apžiūrose. 2014 metais kolektyvui 

buvo suteikta III kategorija pagal meninį lygį. 2018 metais Lietuvos nacionalinio kultūros centro 

direktoriaus Sauliaus Liausos 2018 11 08 įsakymu Nr. V-102, kolektyvui suteikta II kategorija 

pagal meninį lygį.   

         Kolektyvas turi koncertinius rūbus ir sėkmingai repetuoja ir kaupia meninį repertuarą, kuria 

bendras programas su rajono kolektyvais, dalyvauja miestelio, rajono ir respublikinėse šventėse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lenkų dainos ansamblio „Rudziszczanie“ veiklos pagrindinis tikslas - saugoti savąją 

kultūrą, Vilniaus krašto regioninę tapatybę, puoselėti, propaguoti ir reprezentuoti liaudies ir tautines 

tradicijas. Vienas iš seniausių Trakų krašto ansamblis švenčiantis 28 metų kūrybinę veiklą. Vadovė 

Marija Jankovskaja. Kolektyvo veiklos apžvalga: dalyvavimas „Piemenėlių Mišiose“ Rūdiškių Šv. 

Jėzaus Širdies bažnyčioje; . Kalėdinis koncertas - vakaronė „Pabukime kartu“; solinė koncertinė 

programa „Velykų mugė“ (Rūdiškės); dalyvavimas XXII – jame tarptautiniame Trakų krašto lenkų 

dainos festivalyje „Skambėk, lenkų daina“ (Senieji Trakai); dalyvavimas Trakų miesto šventėje 

„Trakai 2018“;. dalyvavimas padedant organizuoti  XV– ąją derliaus šventę „Plon 2018“ 

(Rūdiškės), parengta solinė programa „Auksinės chrizantemos“ (2018m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūdiškių kultūros centro  „Bajorų“ teatras savo veikla pradėjo 2017 metais spalio mėn. 

Pagrindinis kolektyvo tikslas, formuoti teatrinę kultūrą miestelyje. Šiuo metu kolektyvą lanko 12, 

įvairaus amžiaus ir specialybių, žmonių.  

         Kolektyvas dalyvauja Rūdiškių miestelio bei Trakų rajono renginiuose. 

         2018 metais pristatytos dvi premjeros: „Tuščia kertelė širdyje...“ ir „Tik niekam nesakyk...“ 

režisierius ir kolektyvo vadovas Vytautas Mikalauskas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vaikų šokių studija pradėjo savo veikla 2017 m. gegužės mėn. Kolektyvo tikslas skatinti 

vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, koordinaciją, kūrybiškumą, estetinį pojūtį ir veiklumą. Šiuo metu 

kolektyvą lanko 15 vaikų.  

          Kolektyvas dalyvauja Rūdiškių miestelio, rajono bei regiono renginiuose. Nuolat atnaujinama 

šokių programa, pagal renginio pobūdį ar temą. Kolektyvo narių iniciatyva įsigyjami koncertiniai 

kostiumai. 

         2018 metais dalyvauta Trakų miesto šventėje „Trakų vasara 2018“, svarbiausias metų 

renginys teatralizuota šokio pasaka „Snieguolės ir Nykštukių nuotykiai“, Rūdiškių kultūros centre. 

        Choreografė ir kolektyvo vadovė Sofiia Lavrukaitis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  2018 m. RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO RENGINIAI IR PROJEKTAI 

 

2018 metais suorganizuota ir pravesta daugiau nei 80 renginių: Valstybinės šventės 

(Laisvės gynėjų diena (Sausio 13 d.), Lietuvos Nepriklausomybės diena (Vasario 16 d.), Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo diena (Kovo 11d.), Lietuvos Valstybės (Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) diena, tradicinės kalendorinės šventės: „Pavasario balsai“, „Advento belaukiant“ , dvi 

didelės lauko šventės jungtinės Joninės Grendavėje ir derliaus šventė „Plon 2018“, parengtos 

šventės vaikams iš šeimai: Vaikų gynimo dienos renginys, Suzuki metodo centro koncertas, 

teatralizuota šokio pasaka „Snieguolės ir nykštukių nuotykiai“, teatralizuotas eglės įžiebimas, 

organizuotas edukacijos ciklas „Iš liaudies tradicijų...“, kuris bus tęsiamas ir  2019 metais, 

profesionaliosios muzikos renginiai: LMTA akordeonistų orkestro koncertas, Mažojo Kybartų 

orkestro koncertas, gitaristo Luko Isaak koncertas, spektakliai: „Misija: Afrika“, Naisių teatro 

spektaklis „Beprotiškai fantastiškos maestro Vytauto Kernagio dainos", LMTA Klaipėdos fakulteto 



III kurso spektaklis „Viena laimė ir keturios nelaimės“, Rūdiškių „Bajorų“ teatro premjeros: 

„Tuščia kertelė širdyje“, „Tik niekam nesakyk...“.                

                 Gerąja patirtimi dalinomės su rajono įstaigomis, kultūros centro iniciatyva organizuota 

jungtinių pasirodymų programa Trakų miesto šventėje „Trakų vasara 2018“, taip pat pristatėme 

mėgėjų meno kolektyvų pasirodymus: ansamblių „Diemedis“, „Concord“, „Rudziszczanie“, 

„Svajonėlė“.  

                Kultūros centro paslaugomis noriai naudojasi Trakų rajono organizacijos bei įstaigos. 

Trisdešimt du kartus kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo koncertinėse išvykose.  

                2018 metais pateikti trys projektai į Lietuvos kultūros tarybą: Sritis „Tolygi kultūrinė 

raida“: „Mano kadras“, „EtnoJaunas“, „Cirkas“: „Linksma, Naudinga, Išradinga...“.  

 

VIII. BAIGIAMOJI DALIS 

Rūdiškių kultūros centras ir toliau skatins miestelio gyventojų užimtumą, propaguos jaunimo 

dalyvavimą kultūrinėje veikloje. Didelis dėmesys bus skiriamas organizuojamų renginių kokybei. 

Vyks tęstinis tradicinių, rajoninių, regioninių renginių organizavimas, bus ieškoma naujų renginių 

organizavimo formų, užtikrinančių kultūros vartotojų poreikius. Organizuosime profesionalaus meno 

kūrėjų koncertus, susitikimus bei parodas, norėdami kuo plačiau skleisti profesionaliojo meno 

prieinamumą ir pasiekiamumą. Centro darbuotojai aktyviai dalyvaus projektinėse veiklose, kurios 

padės kokybiškiau organizuoti kultūrinius renginius bei stiprins materialinę bazę.  

Materialinės bazės stiprinimas sudarys palankesnes sąlygas bendruomenės nariams pagal 

pomėgius dalyvauti mėgėjų meno kūrybiniame procese, ugdys bei tenkins estetinius ir meninius 

poreikius, kurie užtikrins prasmingą laisvalaikio užimtumą.  

Bus aktyviai vykdoma rėmėjų paieška kultūrinei veiklai organizuoti ir renginiams 

įgyvendinti. Darbuotojų ir specialistų tobulinamasis ir gilinimasis į kultūrinės veiklos įgūdžius 

užtikrins teigiamą santykį tarp kultūros darbuotojo ir kultūros vartotojo. 
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