
VsI Lazdiju kulturos centras - tai kulturos istaiga, kuri puoseleja krasto tradicijas, 

tenkina gyve toju kultilrinius poreikius, ugdo kurybine iniciatyva, iprasmina laisvalaik], viesai teikia 

kulturos pasl ugas, sudaro salygas visuomenei ir kiekvienam jos nariui dalyvauti kulturos procesuose, 

pritraukia iv iraus arnziaus zmones i megeju kiirybine veikla, uztikrina profesionalaus meno sklaida, 

yra atviras aujoverns ir partnerystei. VsI Lazdiju kulturos centro veiklos rezultatai atitinka 

auksciausios ategorijos reikalavimus. Si kategorija 2010 m. gruodzio 14 d. buvo patvirtinta Lazdiju 

rajono saviva dybes tarybos sprendimu Nr. 5TS-1334. 

sl Lazdiju kulturos centras, kuriam priklauso ketveri kulturos namai bei dvylika 

laisvalaikio s liu, esanciu Lazdiju rajono savivaldybes teritorijoje, vykdo kultfirine veikla ir tenkina 

Lazdiju krast bendruomenes poreikius nuo 2004 metu pradzios. 2020 metais surenge 460 kulturiniu 

pramoginiu r nginiu ivairiu amziaus grupiu ziUrovams, tame tarpe 81 kulturini rengini vaikams ir 

jaunimui bei diskotekas. Pasikeitus salygoms del nuo kovo menesio ivesto karantino, buvo visiskai 

sustabdyta ko taktine kulturine veikla, imtasi priemoniu uztikrinti kulturines veiklos testinuma, 

vykdant kultii ines veiklas is dalies, nuotoliniu budu arba virtualiai. Pasikeite ir kulturiniu produktu 

visuomenei p . statymo formos: kultiiriniam santykiui su bendruomene, kulturos lauko zrnonernis, 

repeticiju ir n formalaus svietimo vykdymui buvo pasirinktos .Facebook", "Messenger", "Zoom", 

oot!" platformos. Del visuomenes kontaktu ribojimu, dalis suplanuotu renginiu 

neivyko, dalis ersikele j virtualia erdve, kurioje sukurtus kulturinius produktus stebejo arba juose 

dalyvavo 312 59 zmoniu. Per metus kontaktiniuose renginiuose dalyvavo 30 878 zil1rov4 ir dalyviu, 

o uzsiernimuo e ir repeticijose per metus fiksuota 28931 apsilankymas. Lyginant su 2019 metais, del 

COVID-19 pa demijos ir karantino salygu kontaktiniuose renginiuose dalyvavo 50 procentu maziau 

ziurovu, Kara tino salygos, kultilriniam laukui [vesti ribojimai, renginiuose ziurovi; ir dalyviu 

skaiciaus riboj mai stipriai sumazino metinius rezuitatus, 0 persikele j virtualia erdve kulturiniu 

renginiu veiklu repeticiju, konkursu, koncertu, viktorinu, parodu formatai pritrauke didel] lankytoju 

skaiciu, kuris kstesniais metais nebuvo fiksuotas ir tokio formato kultiiriniai produktai nebuvo 

ruosiami. Dalis ajono bendruomenei ir sveciams tradiciniu suplanuotu festivaliu bei svenCi4 neivyko, 
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buvo nukelt susitikimai, svarbiu istoriniu datu minejimai. Didziausias metu renginys .Pasienio fiesta" 

neivyko, K lniskes music 75-4.i4 metiniu minejimas perkeltas i rugpjucio 23 d. ir minetas kartu su 

Baltijos kel 0 diena, taciau pirma kart'! vykes naujas vasaros pramoginis renginys .Vasaronines" 

Lazdiju mie to parke sutrauke daugiau kaip tukstanti lankytoju, kurio metu buvo siulomos kulturines 

pramogines veiklos ivairaus amziaus grupiu bei poreikiu lankytojams. Tradiciskai pagrindinis 

Valstybes ( ietuvos karaliaus Mindaugo karunavimo) dienos renginys ir Tautiskos giesmes giedojimo 

akcija liepo 6 d. buvo organizuojama ant Rudaminos piliakalnio, taciau atsizvelgiant i zmoniu 

poreikius, s ugumo uztikrinima ir pasirinkimo ivairove, Lietuvos valstybes himno giedojirna 

orgamzavo e ir Lazdiju miesto parke. Si iniciatyva palankiai buvo priimta vyresnio amziaus zmoniu 

u mazesnio mobilumo galimybemis. Todel sumanyrna pateisines renginys planuojamas 

organizuoti ir siernet. Tradiciniuose vasaros festivaliuose .Jvletelio banga" bei "Onines" prie 

. Prelomciske piliakalnio lankesi apie 4000 ziurovu ir turistu, Lyginant su 2019 metu duomenimis, 

matyti, jog iurovu bei dalyviu skaicius isliko stabilus. 

Dauguma kulturos centro renginiu, veiklu, susitikimu vyksta bendradarbiaujant su 

vietos bendr omenemis, seniunijomis, kitomis organizacijomis. Komandinis darbas padeda surengti 

kokybiskas ventes. Galima pasidziaugti ir kulturos darbuotoju kurybiskumu bei puikiomis 

bendravimo r bendradarbiavimo kompetencijomis. Meno kolektyvai noriai dalyvavo renginiuose, 

kulturineje eikloje, renge [vairias programas, pristate jas savo kraste ir kaimynams kitose 

savivaldybes . 2020 metais Lazdiju kultilros centre veike 48 meno megeju veiklos kolektyvai ir 21 

burelis bei st dija, kuriuose dalyvavo 706 saviveiklininkai bei studiju ar bureliu lankytojai, is kuriu - 

vaiku ir jauni 05 kolektyvai, 14 bureliu bei studiju, kuriu veiklose dalyvavo 278 jauni zmones - 29 

proc. daugia negu pernai. Tai rodo, kad didindami vaiku ir jaunimo neformalaus svietimo veiklu 

uzsiemimus ei kitas laisvalaikio uzimtumo veiklas, sudominome daugiau jaunu zmoniu turiningam 

laisvalaikio u" imtumui bei nuosekliai kulturinei veiklai. Augantis ivairiu kulturiniu veiklu, studiju ir 

biireliu lanky loju skaicius rodo, kad kryptinga ir idomi veikla skatina vis daugiau visuomenes nariu 

turiningai leisti laisvalaik] puikiai irengtose kulturinese erdvese Lazdiju kulturos centre ir 

padaliniuose, 0 kulturos centro darbuotojai, nors ir mazejant gyventoju skaiciui, esant visuomenes 

socialinio be dravimo issukiams, geba pritraukti ir sudominti kurybingomis veiklomis naujus 

zmones, atlie ti bendruomenes poreikius. 

Siekia t uztikrinti kokybiska vaiku ir mokyklinio amziaus jaunimo uzimtuma, buvo 

organizuojam I s 9 neformalaus svietimo program os vaikams, kurias lanke 160 vaiku. 2020 metais 
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Lazdiju kul uros centras gavo finansavima 3 suaugusiuju neformalaus svietimo programoms bei 

patvirtintos kulturos paso programu akreditacijos. Buvo organizuojamas vasaros vaiku uzirntumas 

vaiku dieno stovyklose Lazdijuose, Veisiejuose, Teizuose ir Rudaminoje. 

2020 metais kulturos centras susidure su naujais iSsukiais, kurie stipriai pakoregavo darbo 

planus ir ipr stas darbo formas. Teko: 

• uzti inti kulturos ir meno pletra Lazdiju rajono savivaldybes teritorijoje neiprastomis 

pand mijos ir karantino salygomis; 

• nutra kus karantina, intensyviau organizuoti ivairaus pobudzio renginius ir sudaryti salygas 

Lazdiiu r. savivaldybes bendruomeneijuose dalyvauti saugiai; 

• prisit ikyti prie kintanciu darbo salygu, siekiant uztikrinti darbo stabiluma tr teikiamu 

pasla gu kokybe; 

• skatin i [vairaus amziaus ir socialiniu grupiu zmoniu laisvalaikio uzimtuma ir ivairiapuse 

savira sk,! bei kolektyvu menine veikla kitokiomis, labiau isskaidytornis, nuotolinemis, 

virtua iomis, is dalies kontaktinemis organizavimo formomis; 

• vykdy i informacijos apie kulturos centro veikla ir alternatyvias galimybes dalyvauti joje 

sklaid . 

2020 metu tikslai ir uzdaviniai 

Teikti kultfiris paslaugas, gerinti jq kokybe, skatinti [vairove ir etnines kultnros sklaida: 

Organizuoti rerginius ir sventes, skirtus ivairioms amziaus bei kulturiniu poreikiu grupems; 

Didinti siuolai iniu technologiju naudojima kulturos produktu ir paslaugu sklaidai; 

Didinti meno adovu ir kolektyvu veiklos efektyvuma; 

Organizuoti et ines kulturos renginius ir veiklas. 

Uztikrinti vai q ir jaunimo kokybiska uzimtum~: 

Organizuoti re ginius vaikams ir jaunimui; 

Vykdyti nefor aluj] svietima, organizuoti dienines vasaros stovyklas vaikams; 

Skatinti vaiku i jaunimo studiju be bureliu veikla; 

Pletoti jaunimo savanoryste ir kulturine praktika kulturos centre. 

Uztikrinti pro esionalaus meno sklaida: 

Organizuoti pr fesionalaus meno festivalius ir kitus renginius. 
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Pagal sl Lazdiju kulturos centro 2020-2022 rnetu veiklos strategija, patvirtinta Lazdiju rajono 

savivaldybe tarybos ir v~q Lazdiju kulturos centro 2020 m. veiklos plana, siekiant tikslo "Teikti 

kulturos pa laugas, gerinti jq kokybe, skatinti [vairove, vykdyti tradicines etnokulturos sklaida" 

ir igyvendin nt "Organizuoti renginius, skirtus [vairaus amziaus lankytojams" buvo organizuota 

460 ivairiu r nginiu. Valstybiniu svenciu ir atmintinu datu renginiai: Laisves gyneju dienos, Valstybes 

atkurimo di nos, Nepriklausomybes atkurimo dienos, Valstybes dienos, Kalniskes music rnetiniu 

minejimai, altijos kelio minejimai ir renginiai. Didelio ziurovu susidomejirno sulauke kulturiniai 

pramoginiai renginiai: "VasarOnines", .Lazdiju ruduo 2020", Rudenelio, Zoliniu, Sekminiu, 

.Metelio ban os" sventes ir kiti renginiai vietos bendruornenese. Eglutes jziebimo sventes Lazdijuose 

ir kituose kul Iiros centro padaliniuose buvo organizuojamos nuotoliniu budu ir ziurovus kviete stebeti 

virtualiai. Pr vesta 44 edukaciniai renginiai, 81 renginys vaikams ir jaunimui. 

Per askutinius penkerius metus Lazdiju kulturos centras sieke i kulturine veikla itraukti 
seimas. Tode buvo organizuojama daugybe pramoginiu renginiu, kurie butu idomus tiekjaunam, tiek 

vyresniam. asiniuose renginiuose skiriamas ypatingas dernesys seimas dominancioms veikloms. 

Didele reiks y turi tradicinemis tapusios pramogos: muzikos festivalyje .Metelio banga", kiemelyje 

prie kulturos entro bei aktyviu prarnogu parkas vaikams, kur] [renge kulturos centro darbuotojai kartu 

su vietos uki inkais, daug dziaugsmo suteikia kaledines pramogos. Verta pastebeti, kad butent 

dailininkes ranku darbu kurtomis kaledinemis dekoracijomis puosia kulturos centro 

pa ne tik centro, bet ir viso Lazdiju miesto puosmena ir seimu traukos objektu. 

Gausi . lankoma yra teatralizuota muge .Lazdiju ruduo", kuri kiekvienais metais turi vis kit'! 

tema ir yra iss irtinis Lazdiju kulturos centro renginys. 2020 m. .Lazdiju ruduo" tema - prarnogos. 

Per teatralizu us pristatymus puoselejamas bendruorneniskumas, bendravimas, supazindinimas su 

savita bendruo enes kulturine patirtimi, kurybiskumu ir socialiniais gebejimais, 

Dldlntl siuolatkintu technologijq naudojimq kulturos produktu ir paslaugq sklaidal ir 

karimui priv rte pasikeitusi gyvenimo situacija, kuri salygojo greita kulturos darbuotoju 

persiorientavi '! dirbti su [vairiomis virtualaus bendravirno, vaizdo montavimo programomis. 

Prasidejo virtu Ius darbas su kolektyvais, bureliais, neformalaus svietimo programose dalyvaujanciais 

vaikais ir suau 

eno vadovq ir kolektyvu veiklos efektyvumq buvo pagrindinis 2020 metu iSsukis. 

Lazdiju kultur s centre veikla vykde 69 megeju meno kolektyvai, bureliai studijos. Megeju meno 

veiklose dalyv ja 448 dalyviai, 0 bureliu, studiju veiklose - 258 dalyviai. Ilgiausiai gyvuojantis yra 
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pagyvenusi zmoniu sekiu kolektyvas .Lazdija", kuris veikla pradejo dar 1970 metais. 1972 metais 

susibure B rciu laisvalaikio sales folkloro ansamblis .Liktorelis", 1975 m. Lazdiju kulturos centro 

kamerinis c oras "Gaustas". 

Laz I iju kultiiros centras daugiausiai turi vokaliniu, instrumentiniu ansambliu -13. Savo veikla 

vykdo 10 f lkloro ansambliu, 9 kaimo kapelos, 7 megeju teatrai ar studijos, 6 sokiu kolektyvai, 

kamerinis C oras, 19 ivairiu zanru ir krypciu studiju ir bureliu. 30 kulturos centro kolektyvams 

suteiktos ka egorijos: 3 kolektyvai turi I kategorija, 10 kolektyvu - II kategorija, 11 kolektyvu - III 

kategorija, 6 kolektyvai - IV kategorija, Meno megeju kolektyvu meninis lygis buvo 

demonstruoj mas dalyvaujant konkursuose, varzytuvese, festivaliuose; kolektyvai apnlpinti 

kokybiskais autiniais bei sceniniais kostiumais, kolektyvu vadovams suteikta galimybe tobulinti savo 

kompetencij s; atnaujinti muzikos instrumentai bei kitos technines priemones. 

Dziu u, jog megeju meno kolektyvu lygis yra aukstas, todel gali atstovauti Lazdiju kultiiros 

centra ir La dijus ivairiuose tarptautiniuose konkursuose. 2020 m. vasario men. Vilniaus knygu 

mugeje Laz iju kulturos centro rnegeju meno kolektyvai pristate programa, skirta partizaninems 

kovoms atmi ti ir Kalniskes music 75-osios metinems pamineti. Programa buvo ivertinta palankiai, 

Kalniskes m sio renginio stenda aplanke daugybe zmoniu, valdzios atstovai, LR prezidentas Gitanas 

Nauseda. Ka iskes music 75-4.i4 metiniu minejimas is geguzes 16 d. buvo perkeltas i rugpjucio 23 
d. ir paminet s kartu su Baltijos kelio diena, kuri buvo skirta Baltarusijos zmoniu laisves marsui 

palaikyti ir k rios metu buvo dar karta pristatyta muzikine misterija .Devyni atsidusejimai. Laisves 

gynejo dalia" 

Vaiku ir jaunimo menines raiskos studija "Macinga" 2020 metais dirbo labai intensyviai ir 

kurybingai be pastate spektakli "Ida is seseli4 sodo", spektakl] parode 2 kartus, kuri aplanke gausus 

burys ziurovu liepos menesi vykusios pasaku skaitymo savaites metu seke pasaka Lazdiju kulturos 

centro kiemel je, Alytaus miesto teatre Loretos Silekytes-Zabalujevos knygos .Jsdidziai padebesiais" 

pristatymui p renge mini spektakli, "VasarOninems" parenge teatralizuota cirko programa, 0 ruden] 

repetavo etno asaka "Ne velnio nebijau" (premjerai sutrukde prasidejes karantinas del COVID-19 

ligos pandem .. os). Vasaros metu daug kulturos centro ir padaliniu kolektyvu stengesi dalyvauti 

renginiuose ir palaikyti menine forma. Folkloro kolektyvams pristatyti programas buvo svarbus 

folkloro festiv lis "Zolynai slaunasai", Folkloro ir kulinarinio paveldo svente .Mes esam dzukai", 

teatralizuota uge .Lazdiju ruduo", .Jvluzikantu suspiescinis, Oniniu svente ir kitos bendruomeniu 

sventes. Karan ino salygomis kolektyvai dirbo nuotoliniu ar dalinai nuotoliniu bildu, buvo atsaukti 
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kolektyvu enin] lygj keliantys konkursai, festivaliai, varzytuves, ieskorna alternatyviu repeticiju 

formu, men nio lygio islaikymo uzsiemimu, Per metus surengta 26 meno megeju kolektyvu koncertai 

vietos kult ros istaigose, koncertuota 90 kartu isvykose j vietos bendruomenes ar kaimyninius 

raj onus, 195 ivairaus zanro renginiuose pristatytos menines-koncertines programos. [sibegejus 

karantinui s pratome, kad labai svarbu zmonems siulyti ne tik uzsiemimus, renginius, bet ir reginius. 

Tautodailes etams parnineti buvo organizuotos tautodailininku darbu parodos, puosiamas Lazdiju 

kulturos kie elis, erdves prie kulturos centro padaliniu. Kaledine miesto egle, pripazinta viena 

graziausiu L etuvoje, irgi buvo papuosta tautodailes rastais. 

Uitikr ant etnines kulturos veiklq per metus organizuoti 25 etnines kultiiros renginiai. 

Rezultatas - 108 proc. Tradiciskai vyko respublikinis liaudisko muzikavimo konkursas "Griezkit, 

skripkos", fo kloro ir kulinarinio paveldo svente "Mes esam dzukai", folkloriniu sekiu svente "Sokim 

sokimeliv.Jo iniu ir Rasos sventes, po keleriu metu pertraukos atnaujintas folkloro festivalis "Zolynai 

slaunasai", j u tradicija tamp anti "Zolini4 svente" Rudaminoje. Armonikieriu varzytuves "Grok, 

armonika", v iku ir jaunimo folkloro bei amatu svente .Piemeneliu Sekrnines", .Jurgines", Sekminiu 

svente "Bed Iiams suzaliavus" vyko virtualioje erdveje, kapelu svente "Netgi vakaruskos" neivyko 

del lapkricio enes] atnaujinto karantino. 

Nuo 2013 m. Lazdiju kulturos centras organizuoja vieninteli konkursa Lietuvoje, skirta 

ikavimo tradiciju puoselejimui - "Griezkit, skripkos". Respublikinis liaudisko 

smuikavimo onkursas "Griezkit, skripkos" skatina smuikavimo kultura, uztikrina smuikavimo 

tradiciju perd ima ir sklaida, Dalyviai apdovanojami piniginernis premijomis ir suvenyrais, todel 

kiekvienais m tais dalyviu skaicius auga. 2015 dalyviu skaicius buvo - 24, 2016 - 35, 2017 - 43, 

2018 - 56, 20 9 - 72, 2020 - 72. Konkursa kiekvienais metais remia ir Lietuvos kulturos taryba, 

esne paramos suma. 2015 metais buvo skirta 2500 Eur, 2018 metais - 5000 Eur, 2020 

metais - 3000 ur. Respublikinis liaudisko smuikavimo konkursas "Griezkit, skripkos" yra svarbus 

ne tik Dzukijo , bet ir Lietuvos smuikavimo tradiciju issaugojimui, kurio ideja ir organizavimu 

didziuojasi Laz iju kulturos centras. 

Ne tik s uikavimo, bet yra puoselejamos ir armoniku muzikos tradicijos. Kasmet vis kitoje 

laisvalaikio sal~je ar kulturos namuose vyksta tradicinis renginys "Grok, armonika". Varzytuvese 

paprastai dalyva!uja 10-15 armonikieriu. Kadangi zmoniu, rnokanciu groti armonika vis mazeja, todel 

labai svarbu si,! tradicija islaikyti. Lapkrit] turejes vykti numatytas renginys del paskelbto karantino 

persikele j virt lia erdve, Buves gana nedideles ziurovu apimties renginys, pritrauke dideli buri 



liaudiskos uzikos gerbeju socialiniame tinkle .Facebook". Ziurovu skaicius, lyginant su kontaktiniu 

renginiu an stesniais metais, isaugo 8 kartus. 

Lazdij kulturos centre ir padaliniuose populiarios etnografines vakarones, zaidimu ir rateliu, 

dainu vaka ai vykti negalejo, bet atsirado virtualus protu mush; vakarai, konkursai, edukacines 

valandeles, eatro ir zaidimu vakarai. Per paskutinius Lazdiju kulturos centro veiklos metus padaugejo 

y kultiira ir folklora puoselejanciu edukaciniu programu, Pastebima tendencija, jog 

inami advento, Kaledu vainikai, kepami kuciukai, risamos verbos, pinamos zolynu 
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puokstes, 

Siekia t saugoti tradicijas, organizuojami renginiai. Ypatingai megiamos buvo Joniniu sventes 

Veisiejuose il Seirijuose, Zoliniu svente Rudaminoje, Oniniu svente prie Prelornciskes piliakalnio ant 

Dusios ezer kranto, Piemeneliu Sekmines, Antanines, Jurgines. Pastarasias tris teko organizuoti 

nuotoliniu b du, taciau tradicijos issaugojimui ir testinurno uztikrinimui tai yra labai svarbu. Tokios 

sventes, turi cios savitas tradicijas, itraukia vaikus ir jaunima, seimas ir [vairiu kartu, pornegiu, 

kulturines pa irties asmenis. 

Savita, isskirtine ir bendruorneniska yra kulinarinio paveldo ir folkloro svente "Mes esam 

dzukai''. Kie vienais metais cia pristatomi ne tik ivairus kulinarinio paveldo patiekalai, bet ir turima 

specifine tem . Jei 2018 metais buvo spaudziamas didziausias saldaus pieno suris, tai 2019 metais 

buvo kepam s bandeles ir pyragai, 0 2020 metais buvo suspaustas beveik 20 kg silris su 

prieskoninemi zolelemis. Sis renginys pritraukia folkloro ir dzukisko kulinarinio paveldo megejus, 

folkloro ansa bliu dalyvius, vasarotojus ir svecius. Kartu su Kuciunu kaimo bendruomene ieskoma 

finansavimo n tik is Lietuvos kultiiros tarybos, bet ir is Zemes ukio ministerijos. 

TradiCI·· as puoselejanti yra ir Budvietyje vykstanti .Paskutinio medonesio svente .Parjojo 

namolio bitute ratuota", kurioje ne tik parodomos menines pro:ramos, sokiai, bet kartu su bitininkais 

pristatomi me aus produktai ir maisto gaminiai su medumi. Si svente per paskutinius metus labai 

isaugo, yra is kirtine, formuoja gyvenvietes kultiirinj identiteta, pritraukia kolektyvus ne tik is 

aplinkiniu mie teliu, bet ir is kaimyniniu savivaldybiu. 

Lazdiju kulturos centro folkloro ir sekiu kolektyvai taip pat gausiai dalyvauja rugsejo trecia 

savaitgal] vyks ancioje visuotineje akcijoje "Visa Lietuva soka", folkloriniu sekiu sventeje "Sokim 

sokimeli", i ku iuos [traukiami mokyklu ir darzeliu aukletiniai. Cia aktyviai dalyvauja ne tik vaikai, 

bet ir jaunimas bei suaugusieji. Tokie renginiai [kvepia kurti ir puoseleti etnine kultura, stengtis del 

jos islikimo, azdiju kulturos centro kolektyvai yra vieningi, visi kartu gali sokti bendrose 



program os . Ilgameciai choreografai puikiai sutaria, dalijasi patirtimi ir patarimais. Per paskutinius 

metus atsir do 2 nauji tautiniu sokiu kolektyvai Teizu laisvalaikio saleje bei tautiniu sokiu grupe 

Seirijuose, Budviecio tautiniu sekiu grupe ,Jotvingis", vaiku tautiniu sekiu grupe Veisiejuose, 

neformalau svietimo burelis Seriju kulturos namuose .Pazink senoliu gyvenima per sok] ir 

zaidimus". r nors metai kolektyvams repetuoti buvo nepalankus, bet vasaros laikotarpiujie aktyviai 

dalyvavo re giniuose, soko miesteliu, bendruomeniu sventese. 

Taigi azdiju kulturos centras didel] dernesi skiria etnines kultiiros ir folkloro issaugojimui, nes 

tiki, kad kol esam saviti ir unikalus - galime buti idomus pasauliui. 

Siekia t uitikrtnti vaiku ir jaunimo kokybiskq uiimtumq bei organizuoti renginius vaikams ir 

jaunimui, 2 20 m. kiekviename padalinyje buvo parengtos edukacines programos, kuriose galetu 

dalyvauti su uge ir vaikai, mokyklu mokiniai, keliaujantys, poilsiaujantys ar turistaujantys rajono 

sveciai. Su urtos saviraiska bei patirtin] mokymasi skatinancios, aplinkos ir krasto pazinima 

inicijuojanci s programos. Veisieju kultiiros namuose galima ismokti piesti fraktalus, Krosnoje - 

igarsinti sen osius animacinius filmus liaudiskais instrumentais, Lazdijuose - pasinerti i meno 

terapija, BO rviecio laisvalaikio saleje - ismokti gaminti kulinarinio paveldo patiekalus, Krikstoniu 

laisvalaikio aleje - paz inti kunigo 1. Reitelaicio palikima, Seiriju kulturos namuose - isrnokti 

dekupazo pa lapciu, Teizu laisvalaikio saleje - pasigaminti dekoracija namams. Sukurtos programos 

yra itraukianf' os ir lengvai adaptuojamos prisitaikant prie dalyviu amziaus. 

Po Laz iju kulturos centro pastato modernizacijos, buvusiame katilines rOsyje buvo sukurta 

erdve .Veiks 0 sachta", kurioje jaunimas renge zaidimu, muzikos vakarus, vasaros stovyklu metu 

dare kiirybin s laboratorijas. Cia veikia "Savanoriq stab as" - vieta, kurioje Lazdiju kultiiros centro 

savanoriai ga i dirbti, mokytis, leisti laisvalaik] ir kurti. 

Jaunim laisvalaikiui padaliniuose 2020 m. ivyko 9 diskotekos, organizuoti protu miisiai, 

muzikos kontaktiniai ir nuotoliniai vakarai. 

Tik prasidejus vasarai ir siek tiek atlaisvinus karantino suvarzymus, Lazdiju kultiiros centras 

organizavo T rptautines vaiku gynimo dienos svente. Sis renginys sulauke ypac daug vaiku, kurie 

galejo pabend auti su [vairiais pasaku personazais bei atlikti daug ir smagiu uzduociu. Prie sio renginio 

prisijunge ir A ytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdiju rajono policijos komisariato 

pareigunai, ku ie ne tik uztikrino renginio tvarka, bet ir supazindino vaikus su biciuliu Amsiumi ir 

vykdoma poli ijos veikla. 

8 
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Dauge yje Lazdiju rajono rniestu ir miesteliu svenciu metu koncertuoja zymus atlikejai, 0 vasara 

ant Metelio ezero kranto vyksta jaunimo muzikos festival is "Metelio banga", kuris pritraukia kelis 

tukstanCius~.urOVll' Pirmaja renginio diena koncertuoja jaunieji populiariosios muzikos atlikejai ir 

grupes, 0 a troji diena skirta roko muzikos atstovams. Nuo 2019 metu pastebimas zymus ziurovu 

srauto dideji as. Festivalio metu itraukiamos papildomos veiklos: jau tradicija tapes putu ir burbulu 

SOU, vaiku krmeliai, kuriuose sutinkami nuotaikingi pasaku personazai, taip pat festivalio partneriu 

organizuojaTi sum; ar kitokie pasirodymai. "Metelio banga" isaugo j zyrnu regiono muzikos festival], 

organizuoja a kartu su partneriu "Sunkiosios muzikos klubu". Toks renginys pritraukia ivairia 

publika, skat na ivairiu muzikos zanru pazinima, didina Lazdiju krasto zinomuma. 

Nauj me Lazdiju vasaros renginyje .Vasaronines" taip pat buvo skirta demesio vaikams ir 

jaunimui. 20 0 metais buvo siulorna stebeti nernokama cirko programa, dalyvauti ivairiose veiklose, 

putu sou, uzikinese programose. Tokie renginiai pritraukia tukstancius jaunu zrnoniu, kuria 

pozityvia en gija bei teigiama rajono ivaizdi. 

at vaikams buvo siulorna iki siol nerodyti spektakliukai - pasaku skaitymai, kuriuos 

ij4 kultiiros centro ir padaliniu teatriukai. Pasaku erdve pavadinome .Jsmintlngojo 

kastono pave yje". Jaukiai apipavidalinus tokia neiprasta lauko erdve, buvo kvieciami vaikai ir j4 

teveliai pasiziureti pasaku, kurias parenge vaiku ir jaunimo teatriukai, jaunieji vasaros darbuotojai bei 

savanoriai. 

Taigi azdiju kulturos centro veikla 2020 metais, nors buvo apribota, bet [vairi, [traukianti, 

adaptyvi ir f muojanti pozityvu veikima. Kiekviena menes] vaikai ir jaunimas lanke neformalaus 

svietimo pro ramas, kilrybines dirbtuves, dalyvavo renginiuose, savanoriavo, vasara dirbo pagal 

vasaros jauni 0 idarbinimo programa, Darbas su vaikais ir jaunimu yra vienas svarbiausiu Lazdiju 

kulturos centr prioritetu. 

dinant tikslq - vykdyti neformalqji svietimq, organizuoti dienines vasaros stovyklas 

vaikams - 20 0 metais Lazdiju kulturos centre veike 8 neformalaus svietimo programos vaikams ir 
. . . jaUmmUl: 

1. Etnines kulturos burelis .Bitele"; 

.Dailes terapija"; 

3. .Pazlnkime senoliu gyvenima per folklorini soki ir zaidimus"; 

4. Uzimtumo ir laisvalaikio studija "Nenuoramos"; 

5 .Folkloriniai sokiai - linksmai rateliu"; 



Sics ivairiu kulturos edukacijos sriciu programos yra vykdomos maziausiai 2 valandas per 

savaite. Pro ramas lanka 160 Lazdiju rajono vaiku. 

2020 m. vasaros metu organizuotos 6 vasaros vaiku dienines stovyklos Lazdijuose, 

Veisiejuose, Rudaminoje, Teizuose,. Siq dieniniu stovyklu veiklose dalyvavo 94 vaikai. Stovyklu 

metu 7-14 ~etq amziaus vaikai susipazino su kultilros istaigomis bei cia vykdomomis veiklomis: 

susipazino s liaudies ir siuolaikiniais muzikos instrumentais, zaide liaudies ir aktyvius sportinius 

zaidimus, da yvavo dailes terapijos uzsiemimuose. Per [vairias veiklas buvo siekiama ugdyti naujaji 

kulturos vart toja. 

2020 ~etaiS Lazdiju kulturos centras turejo 4 akredituotas kulturos paso programas: 

1. Susipazink - tai tu. Fraktalu piesimas (Veisieju kultiiros namuose). 

· Senoviniu saldainiu gamyba (Rudaminos tradiciniu amatu centre). 

· Baltisku papuosalu gamyba (Rudaminos tradiciniu amatu centre). 

· Karaliskoji keramikos studija (Rudaminos tradiciniu amatu centre). 

Lazdiju kulturos centras sieke aktyvaus vaiku svietimo per ivairias kultiiros edukacijas ir patirti. 

Advento laik tarpiu Lazdiju kulturos centre ir padaliniuose buvo organizuojamos kalediniu vainiku 

pynimo nuoto ines kurybines dirbtuves, kurios sulauke labai didelio tevu ir vaiku susidomejimo ir 

siln; atsiliepi u, 

Sie iant skatinti vaiku ir jaunimo studiju ir bureliu veiklq, kultiiros centre sudaromos 

puikios salyg s jaunu zmoniu saviraiskai. Lazdiju kulturos centre 2020 metais veike 22 vaiku ir 

jaunimo kole yvai ir bilreliai, kuriuose dalyvavo 278 nariai. Vaiku ir jaunimo gausiai lankomos 

sokiq, teatro, enines raiskos studijos ir bureliai. 

Sie iat pletoti jaunimo savanoryste ir kulturine praktikq kulturos centre masiniams 

anizuoti buvo kvieciami 4-6 savanoriai, kurie aktyviai mokydavosi tokiu svencii; 

igyvendinimo ubtilybiu. Nuo 2019 metu Lazdiju kulturos centras tapo akredituota pagal Jaunimo 

nybos program'). veikiancia, savanorius priimancia organizacija. Todel kas puse metu 

oficialiai darb ojasi 2-3 savanoriai. 2020 m. pagal 6 menesius trunkancia sudaryta program'). 

savanoriavo 6 avanoriai. Abiturientai dziaugiasi, kad Lazdiju kulturos centras yra vieta, kurioje 

10 

6. Pramoginiu-sportiniu sekiu mokymas; 

7. Keramikos burelis .Jvlolinukas"; 

8. .Teatras gyvenime ir gyvenimas teatre". 
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atlikus savarrystes stazuote, galima [gauti ne tik ivairios kulturines ir darbines patirtis, bet ir gauti 

papildomu b lu stojant i aukstasias mokyklas. 

Uitik inant profesionalaus meno sklaidq ivyko 1 spektaklis ir 7 koncertai, XIV vargonu 

muzikos fest valis "Clavis Coelli", romantikos vakaro .Palydim saule geltonai" koncertas. 

Lazd .q kulturos centras didziuojasi, kad kasmet organizuoja Vargonu muzikos festival] 

"Clavis coelli". 2020 metais koncertai vyko Lazdiju ir Kuciunu baznyciose. 

Profe ionalaus meno sklaidai svarbus naujas, kelis renginius itraukiantis projektas "Muzikos 

ekspresijos", urio metu Veisieju miesto parke, Lazdiju kulturos centro kiemelyje ir Lazdiju s-. Onos 
baznycioje, endradarbiaujant su Nacionaline filharmonija, buvo surengti 3 profesionalaus meno 

koncertai. Ta svarbiis renginiai, vyke vasaros metu atvirose arba didelese ne kulturos centro erdvese. 

Lazdi q raj one nera nei vieno kino teatro. Kino meno trukumas buvo matomas, kuomet 

Veisieju mie to parke vykdavo festivalis "Sidabrines gerves naktys" ir cia susirinkdavo daugybe 

ziurovu ne tik is Veisieju, bet ir is viso rajono. Lazdiju kultiiros centras, siekdamas isspresti kino meno 

trukumo problema, 2020 m. pradejo vykdyti kino projekta, kuris buvo isplestas ir vyko Veisieju ir 

Lazdiju mies q parkuose, Seiriju kulturos namuose, Rudaminos amatu centro kiemelyje. Buvo 

surengti 7 fil l! vakarai, kuriu metu parodyti 9 skirtingu zanrl! ir tematiku filmai, tinkami vaikams ir 

seimoms, 

t uitikrinti telkiamq laisvalaikio paslaugu ivairove, pirmq 2020 met"! ketvirti ir 

liepos-spalio enesiais organizuoti tradiciniai renginiai: Sausio I3-osios, Vasario I6-osios, Kovo 

II-osios minjJimai, po karantino atlaisvinimo Lazdiju kulturos centras prisijunge prie visoje 

Lietuvoje vy usios akcijos "Aciu, Lietuva", kuria noreta padekoti visiems prisidejusiems prie 

COVID-I9 su eltu isbandyrnu suvaldymo. Toliau leidziant organizuoti renginius, bet siekiant laikytis 

saugumo reik lavimu, renginius perkeleme i lauke esancias erdves: suorganizavome jauku "Gitarq 

pavasari", ski '! Vytauto Kernagio atminimui, isskirtini "Saksofono muzikos vakara", kurio metu 

skambejo ne ti muzika, bet ir vietos kureju skaitomos eiles. Kasmet didelio demesio sulaukia Oniniu 

svente, kuri 20 0 metais issiskyre i du skirtingus formatus: viena diena vyko tradicine svente ir kapelu 

varzytuves pri Prelomciskes piliakalnio, 0 kita diena vyko siek tiek modernesne svente Lazdiju 

miesto parke. idelio ziurovu susidomejimo sulaukia pramogines muzikos svente "Metelio banga", 

Romantikos va aras, kuris 2020 m. tapo Geltonu vakaru. Kulturos centro rusyje veikia savita kulturine 

erdve - "Vei smo sachta", kurioje vyko jaukiis renginiai jaunimui ir suaugusiems, "Griezkit, 



Kulturos Bendras Diskotekos Kulturiniu 

centro ir rengiruu IS jq : 

padaliniu Kole 

ktyv 
Kolektyvu ir Rengini Dalyvi Sk Dalyvi Skai Dalyviu Vaikam 

veiklos biireliu 
ai ir u q aici q cius skaicius s 

metai dalyviu 
burel skaicius skaiciu us skaici Ir 

skaicius s us jaunimu .. lal 
I 
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skripkos" dr lyviu vakarone, Jau tradiciniais tapo Rudaminos amatu centre organizuoti renginiai - 

.Molines ge es vakaras", .Elnio devyniaragio svente", Zoliniu svente, Valstybes svente. 

2015-202U m. Lazdiju kulturos centro ir 16 padaliniq metiniu veiklos duomenu palyginimas 

2015 
\ 

62 575 451 48906 76 1606 375 47300 102 

2016 71 717 401 36966 48 1222 353 35744 85 

2017 69 688 484 61991 54 1277 430 60634 106 

2018 73 752 515 64259 55 1207 460 63052 113 

2019 73 764 672 98047 48 1400 624 96647 170 

2020 69 706 460 343005 9 380 266 29435 81 

2020 [netu duomenys lenteles eiluteje nesumuojami, nes bendrame skaiciuje be kultiiriniu 

renginiu ir diskoteku dar yra ir virtualus renginiai, kurie labai padidino galutin] skaiciu, nes virtualioje 

erdveje pateiktu kulturiniu produktu pasiekiamumas buvo zymiai didesnis, 0 produkto trukme zymiai 

mazesne, Renginiu skaicius sumazejo ir del neivykusiu komerciniu renginiu: teatru, koncertu, kinu, 

susitikirnu, ki okio pobudzio komerciniu programu bei uzsakomuju renginiu. Kontaktiniu renginiu, 

lyginant su ankstesniais metais, sumazejo dviem trecdaliais, tiek pat juos aplanke 50 proc. ziiirovq bei 

dalyviu, 20 proc, visu renginiu su 30 proc. visu ziurovu ir dalyviu yra organizuojami Lazdiju kultiiros 
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centre, ir 8( proc., su 70 proc. lankytoju ir dalyviu, padaliniuose. Lyginant su praejusiais metais, 

bendras kultliros produktu vartotoju skaicius isaugo 5 kartus, nes atsirado virtualus koncertai, teatro, 

edukaciniai vakarai. Kontaktiniu dalyviu skaicius renginiuose sumazejo 50 proc., nes puse metu 

renginiai bu 0 nuotoliniai arba kontaktiniai su ribotu dalyviu skaiciumi, 

Kult ros darbuotojai kvalifikacijq 2020 m. kele 26 seminaruose, kuriuose dalyvavo 86 

darbuotojai. Per metus ivyko 10 metodiniu kulturines veiklos aptarimu, kuriuose dalintasi genua 

patirtimi, to ulinti komandinio darbo igudziai. Lyginant su 2019 metais, lankytu serninaru kiekis 

padidejo 36 oroc. , tris kartus padidejo ir seminaruose dalyvavusiu kulturos darbuotoju skaicius - tai 

Ierne patogi nuotoliniu serninaru vedimo forma, isauges poreikis darbuotojams ieskoti nauju veiklos 

formu, tobulinti kvalifikacija, palankios salygos didesni demesi skirti savisvietai, 

VsJ Lazdiju kultnros centro kulturos darbuotoju 2020-qjq metu 

kvalifikacijos kelimo lentele 

Semin ro pavadinimas Data Vieta Kulturos 
darbuotoju 
skaicius 

1. 2. 3. 4. 
Savanoriskos tarnybos priimanciu 

organi aciiu mokyrnai 
2020-02-08 "Zoom" platformoje, 

Marijampole 
1 

,,2019 m. finansine atsakornybe ir 
duomenu pateikimas j VSAKIS" 

2020-02-19 "Zoom" platformoje 

Kultiirinio bendradarbiavimo 
galimybes 

2020-03-30 "Zoom" platformoje 1 

.Nuotolini darbas su folkloro 
a sambliu" 

2020-05-12 "Zoom" platformoje 9 

Nuotolinis S( minaras "Nuotolinis 
darbas su folkloro ansambliu" 

2020-05-19 "Zoom" platformoje, 
LNKC 

2 

Serninaras .Tobulek, islik, 
dali kis ir veik" 

2020-06-08-18 Nuotolinis seminaras 1 

Seminara .Komunikacija: 
viesasis kalb jimas, bendravimas 

su i. niasklaida" 

2020-06-18-19 Birstono kulturos 
centras 

2 

Seminaras .Bendruomeniniu 
paslaugu 1 urimas ir pletra" 

2020-07-08 "Zoom" platformoje 1 

Seminaras "Senqjq liaudies 
vienbalsiu dvibalsiu dainu, 

sutartiniu mokymasis" su Egle ir 
Roku Kasetais 

2020-08-08 Druskininku 
K.Dineikos 

sveikatingumo parkas 

3 
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Tes inis seminaras 2020-08-27-28 
.Korm nikacija: viesasis 

kalbejirr as, bendravimas su 
z niasklaida" 

Birstono kulturos 
centras 

1 

.Respub ikiniai choreografu 2020-09-21-25 
kvalifika ijos kelimo kursai" 

Birstono kultiiros 
centras 

4 

Nuotolinis respublikinis etnines 2020-10-14-16 
kulturos s oecialistu seminaras 

LNKC 1 

Seminaras .Pelno nesiekianciu 2020-10-27 
organizaciju apmokestinimas 

2021 m. ir finansines 
atskaitomybes dokumentu 

rengirnas uz 2020 m. 

"Zoom" platformoje 1 

Seminara "Viesqjq pirkirnu 2020-10-29 
vykdyrnas pradedantiesiems" 

"Zoom" platformoje 1 

Nuotoliniu seminaru ir pratybu 2020-11-09-30 
kursas 

.Efektyvus i adovavimas: vadovo 
vaidm 0 siuolaikineje 

organizacijoje". .Darbas su 
komanda ke rantino salygomis". 
.Jvlotyvacij os. Neuromokslas". 
.Empatija - butina salyga 
motyvuo anciam, tvariam, 

produktyviam santykiui sukurti" 
Seminaras I,Europos Sajungos 2020-11-12 

finansavimas kultiirai ir pokyciai" 

"Zoom" platformoje 

"Zoom" platforrnoje 

2 

Nuotolir is respublikinis 2020-11-12 
seminara .Nematerialaus 
kulturos I aveldo vertybiu 
savadas: I< uri mas ir pletra" 

"Zoom" platformoje, 
LNKC 

2 

Seminaras ,,1 autorastis. Tautiniu 2020-11-19 
rastu simbo ika, tautiniu rastu 

naudojimas p igimtineje kulturoje 
ir paprociuose" 

"Zoom" platformoje, 
Vs] Lazdiju svietimo 

centras 

10 

Seminaras lIP uditoriju vystymas 2020-12-01 
ir pnemam rmas pandemijos 

netu" 

"Zoom" platformoje 1 

Seminaras, Socialiniu tinklu 2020-12-02 
komunikacija: [traukiantis turinys 
ir efektyvus administravimas" 
Seminaras ST PO kuratoriu 2020-12-08-09 

mokyrnai 

"Zoom" platformoje 

"Zoom" platformoje 

1 

1 
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Seminar s .Lietuviu liaudies 2020-12-11 
dainu mi ologija. Simboliai ir 

sim roliu struktura" 

"Zoom" platformoje, 
Vs] Lazdiju svietimo 

centras 

7 

Semina as "SceninilJ sekiu 2020-12-14-16 
kilrimo principai. Advento 

paprociai, dainu prasmes, Laiko 
planavimas Renginiu sumanymas 

ir i! .yvendinimas" 

"Zoom" platformoje, 
LNKC 

1 

Etnines I ulturos specialistu, 2020-12-14-18 
folkloro ansarnbliu vadovu, 

tautodailinihku, tradiciniu amatu, 
centru dad uotoju kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras 

"Zoom" platformoje, 
LNKC 

4 

Seminars s choru vadovams 2020-12-19 
.Darbo u megeju chorais 
metodike : kurybinis darb as 

repeticijose, kolektyvo veiklos 
organizavi nas, vidine ir isorine 

ko hiunikacija'' 

"Zoom" platformoje 1 

Darbuotoji saugos ir sveikatos 2020-12-30 
bendras s instruktavimas 

Nuotolinis seminaras. 
SDG 

23 

Vykdant kultilros darbuotoju tobulinimasi, kolektyvu pasiruosima Lietuvos dainu sventei, 

nuolat bendradarbiaujama su Lietuvos nacionaliniu kulturos centru. Organizuojant patriotinius 

renginius, ben ~radarbiaujama su KASP Dainavos l-osios rinktine, sios rinktines Lazdiju 108 kuopa, 

Antano Juozaj aviciaus sauliu I-osios rinktines gen. Adolfo Ramanausko - Vanago sauliu 104-osios 

kuopos sauliai bei sics kuopos jaunaisiais sauliais. Kitu svenciu ir pramoginiu veiklu organizavime 

bendraujama su Lazdiju darzeliais-mokyklomis .Kregzdute", .Vyturelis", Lazdiju meno mokykla, 

Lazdiju krasto muziejumi, Lazdiju rajono savivaldybes viesaja biblioteka bei jos padaliniais, Veisieju 

ir Meteliu regioniniais parkais, rajone esanciornis baznyciomis, seniunijomis ir bendruomenemis, 

sunkiosios mu ikos klubu "Hard rock". 

Projektines veiklos rezultatq analize 2020 m. 

2020 m tais Vs] Lazdiju kulturos centras Lietuvos kulturos tarybai ir LR Kulturos ministerijai 

vertinimui pate ke 10 paraisku. Finansuotos buvo 7 paraiskos. Lazdiju rajono savivaldybe finansavo 

vaiku vasaros stovyklu programas, suaugusiuju neformalaus svietimo programas, kalediniu edukaciju 

bei teatro proje tus. Taip pat buvo pateikta paraiska Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per siena 

programai, tach: u finansavimas negautas. 
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Laze iju kulturos centrui kiekvienais metais yra skiriama parama respublikinio liaudisko 

smuikavimo konkursui "Griezkit, skripkos", kuriame dalyvauja liaudisko smuikavimo smuikininkai 

is visos Lie uvos, kino festivaliui "Kino sakmes", kuris siemet vyko ne tik Veisiejuose, bet tr 

Lazdijuose, Seirijuose bei Rudaminoje. 2020 m. po keleriu metu pertraukos buvo finansuotas ir 

projektas - liaudisko muzikavimo konkursinis festivalis "Muzikant4 suspiescinis", kuriame del 

geriausios D zukijos regiono kapelos titulo varzesi 10 atrinktu dalyviu. Didelio demesio sulauke nauji, 

kelis rengin )1S itraukiantys, projektai: "Muzikos ekspresijos", kurio metu Veisieju miesto parke, 

Lazdiju kult ros centro kiemelyje ir Lazdiju Sv. Onos baznycioje, bendradarbiaujant su Nacionaline 

filharmonija, buvo surengti 3 profesionalaus meno koncertai; projektas .Etnokulturos tradiciju tasa", 
kurio metu JUVO [gyvendinti 4 etnines kultiiros renginiai Veisiejuose, Lazdijuose, Kuciunuose, 

Rudaminoje. 

2020 m. buvo gautas finansavimas svarbioms datoms atminti - Kovo l l-osios 30-meciUl 

skirtam projektui .Jvles - zmones Lietuvos" bei projektui .Kalniskes music 75-osios metines". Tal 

irodo, kad bt tina ieskoti nauju raiskos forrnu ir ivairoves, nes daugiausiai remiami isskirtiniai ir 

kurybiski pro ektai. Tai irodo ir 2020 m. finansuotos veiklos, is kuriu tik 2 projektai buvo tradiciniai. 

Lazdij~ rajono savivaldybe finansavo 4 stovyklas vaikams, kurios vyko Lazdijuose, 

Veisiejuose, I udaminoje ir Teizuose. Taip pat 3 suaugusiuju neformalaus ugdymo programas. Didele 

visuomenes d lis isitrauke ir i kaledin] projekta, kurio metu buvo isdalintos 440 knygeles vaikams ir 

pagaminta 10) kalediniu vainiku, Aktyviausias Lazdiju krasto jaunimas dalyvavo projekto "Teatro 

akademija" ve iklose, zinias tobulino susitikimuose su zinomiausiais teatro rezisieriais ir aktoriais. 

Finansuoti "minkstieji" projektai ir veiklos 

Eil. 

Nr. 

Gautas finansavimas Eur Projekto pavadinimas 

3000,00 

3. Muzikps ekspresijos 3090,00 

1. Respublikinis liaudisko smuikavimo konkursas "Griezkit, 

skripkps" 

2. Liaud sko muzikavimo konkursinis festival is "Muzikant4 

suspiescinis" 

3000,00 

4. Etnok lturos tradiciju tasa Lazdiju kraste 2300,00 



17 

5. Kal~i skes music 75-ttiq metiniu minejimas 3190,00 

6. Me: - zmones Lietuvos 3000,00 

7. Fest valis "Kino sakrnes" 2300,00 

8. Vas ros stovyklos vaikams 1775,00 

9. Suai gusiuju NVS programos 1220,00 

10. KalE diniai vainikai ir pasakos Lazdijams 4000,00 

11. Teat o akademija 3275,00 

12. DzUl iskos etnopasakos kurimas 3000,00 

IS viso: 33150,00 

2020 TI. buvo parengtos dvieju projektu paraiskos su lydinciais dokumentais: .Rudaminos 

laisvalaikio s les katilines modernizavimas" ir .Budviecio laisvalaikio sales remontas ir pritaikymas 

bendruomene poreikiams". Abu projektai buvo teikti Lietuvos kaimo pletros 2014-2020 metu 

programos pr emoniu [gyvendinimo programoms. Vertinant projekto .Budviecio laisvalaikio sales 

remontas ir pritaikymas bendruornenes poreikiams" paraiska, paaiskejo, kad pagal LEADER 

programos tail ykles pareiskejas negali vykdyti dvieju projektu tuo paciu laiku. [vertinus susidariusia 

situacija, buvr nuspresta sios paraiskos atsisakyti. Projekto paraiska .Rudaminos laisvalaikio sales 

katilines modernizavimas" buvo teigiamai ivertinta, pasirasyta paramos sutartis, atlikti viesieji 

pirkimai ir pa: irasyta rangos darbu sutartis 30 800 Eur sumai. 

Lazdijq kulturos centro renginiq viesinimas ir sklaida 

Kultun s centro komunikacijos ir viesuju rysiu strategija apima labai daug ivairiu veiklu del 

renginiu gause s ir skirtingu kategoriju. Kaip ir per paskutinius keleta metu, daugiausiai demesio 

skiriama rekla nai socialiniuose tinkluose. 

Lazdiji kulturos centro socialinio tinklo .Facebook" paskyra turi didziausia sekeju skaiciu, 

lyginant su kite mis Lazdiju rajono savivaldybes istaigomis. Nuolat pildoma ir atnaujinama maziausiai 

3 kartus per savaite informacija, rengiami konkursai lemia tendencingai augant] zmoniu srauta. 
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Skaiciuoja e, kad kiekvienais metais unikaliu sekeju skaicius pakyla maziausiai 5 procentais. 2018 

m. kulturos centro paskyra turejo: 2018 m.- 4073,2019 m.- 5187, 0 2020 metais - 6473 sekeju. 

Taigi vidutiiiskai per viena menesi yra uzauginamas apie 100 unikaliu vartotoju srautas arba 1200 

per metus. L ginant su tuo, jog Lazdiju raj one gyvena apie 18 000 gyventoju, Lazdiju kulturos centro 

veikla yra d ugumai idomi. Verta pastebeti ir tai, kad ne tik kulturos centras turi socialine paskyra - 

nuo 2016 etu kiekvienas padalinys yra sukures savo socialin] tinkla, todel bendrai viesinama 

informacija ienu metu pasiekia didel] skaiciu sekeju, Veisieju kulturos namai - 3332 (2019 m. - 

2278), Kros os kulturos namai - 1895 (2019 m. - 812), Sestokq kulturos namai - 1080 (2019 m.- 

784), Seiriju ulturos namai - 2800 (2019 m. - 476), Krikstoniu laisvalaikio sale -778 (2019 m. - 52 

), Kuciiinu la svalaikio sale - 417 (2019 m. - 278), Rudaminos amatu centras - 1180 (2019 m. - 779). 

Verta pastebe i, kad visu padaliniu socialiniu paskyru sekeju skaicius augo del internetu transliuojarnu 

renginiu, ed kaciniu programu, Naujai susikure Kapciamiescio, Teizu, Avizieniu, Dumblio 

laisvalaikio s liu socialinio tinklo .Facebook'' paskyros. 

Kaip i kelis paskutinius metus, 2020 m. buvo aktyviai dirbama ir su vietos bendruornenemis, 

socialiniais p rtneriais, kurie viesino kultiiros centro naujienas (www.lazdi;ai.lt. AtraskLazdijus, 

Veisiejai.lt ir t.t.), todel Lazdiju kulturos centro informacija efektyviai gali pasiekti ne tik 

savivaldybes, et ir apskrities gyventojus. Tam padeda ir mokama reklama .Facebook" tinkle. Jeigu 

vidutiniskai re nginio skelbima perziuri 6000 sekeju, tai mokama reklama pasiekia virs 22 000 

perziuru. Per 020 m. tokio pobudzio reklamos uzsakytos 4 renginiams. 

Nors t adiciniu skelbimu lentose, spaudoje ar reklaminiu straipsniu laikrasciuose nera 

atsisakyta, tac au nuo 2020 metu didziausias dernesys kreipiamas informacijos srautui, greiciui ir 

aktyvumui soc aliniuose tinkluose, ieskant kontaktu su zymiais zmonemis ir juos itraukiant i Lazdiju 
kulturos centro veiklas. 

2020 metais vietos spaudai buvo parengta 20 straipsniu, 32 skelbimai, nuolat atnaujinama 

Lazdiju kulturr centro intemetine svetaine, renginiai keliami ir i Lazdiju rajono savivaldybes 

interneto svetaify' Kulturine informacija dalijamasi su partneriais Vsl .Lazdiju turizmo informacijos 

centras", Meteliu ir Veisieju regioniniais parkais, Lazdiju rajono savivaldybe ir krasto 

bendruomenem s. Komunikacijos strategija yra veiksminga, nes renginiuose lankosi didelis skaicius 

ziilrovu, 0 viescjoje erdveje kulturos centro darbas vertinamas puikiai. 
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Lazdiju kulturos centro 2020 metu finansu analize 

v ~1 Lazdiju kulturos centro steigejas yra Lazdiju rajono savivaldybe. 2020 m. pradzioje 

istatinis kap tal as buvo 1516801,65 Eur, per metus padidejo 212041,49 Eur ir yra 1728843,14 Eur: 

Eil. Tur 0 pavadinimas, darbu Kiekis 
Nr. pavadinimas 

Inventorinis 
numeris 

Isigijimo 
kaina 

S!skaitoje 

Prasoma 
investuoti 
suma 

1. Pri~ idejimas prie projekto 1 
"R daminos laisvalaikio 

sales pritaikymas 
ben ruornenes poreikiams 
ir Ii udies amatu pletrai" 

27440,88 

2. Pris dejimas prie projekto 1 
"Kuc Wn4 laisvalaikio sales 
prita kymas bendruornenes 

poreikiams" 

63754,23 

3. Prisidejimas prie projekto 1 
"Kr kstoniu laisvalaikio 

ales pritaikymas 
bendruomenes poreikiams" 

53711,22 

4. Dum Iio laisvalaikio sales 1 
emonto darbai 

15000,00 

5. Rudarninos laisvalaikio 1 
sales elektros instaliacijos 

darbai 

2686,00 

6. Kucit nu laisvalaikio sales 1 
papilc omi remonto darbai 

32826,61 

7. Palapir e-namelis 1 KC000863 784,33 784,33 
8. Palapir e-namelis 1 KC000864 784,33 784,33 
9. Palapine-namelis 1 KC000865 784,33 784,33 
10. Palapine-namelis 1 KC000866 784,33 784,33 
11. Palapine-namelis 1 KC000867 784,33 784,33 
12. Palapine-namelis 1 KC000868 784,33 784,33 
13. Palapin -namelis 1 KC000869 784,33 784,33 
14. Palapin -namelis 1 KC000870 784,33 784,33 
15. Palapin -namelis 1 KC000871 784,33 784,33 
16. Palapiru -namelis 1 KC000872 784,33 784,33 
17. Palapine -namelis 1 KC000873 784,33 784,33 
18. Palapine -namelis 1 KC000874 784,33 784,33 
19. Kondici anavimo sistema 1 KC000884 6351,59 6351,59 
20. Aktyvi 2em4 dazniu 1 

kolonele 
KC000885 859,00 859,00 

IS viso: 212041,49 
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2020 metais gautos lesos ir jq panaudojimas 

Finansavin 0 saltinis Sum a Gautomis sumomis apmoketa Suma 

Lazdiju rajono 707899,40 Darbo uzmokestis 

savivaldybes Kulturos Soc. draudimo jmokos 

573022 

ir turizmo pletros 

program a 

10406 

Rysiu paslaugos 3645 

6971 Transporto islaikymas 

Komandiruotes 1228 

K valifikacijos kelimas 317 

I1galaikio materialaus turto - transporto 9985 

priemones - isigijimo islaidos 

Kornunalines paslaugos 

Kitu prekiu ir paslaugu [sigijimas 

43113 

52861 

Lazdiju rajono 4966,00 

savivaldybes Kulturos 

ir turizmo pletros 

programos 

tradicij u ir 

menines 

remimas 

Kultiiros 

megeju 

veiklos 

Lazdiju 
savivaldybes 

Neforrnaliojo 

rajono 9751,92 

Veisieju kulturos namu tautiniu sokiu 400,00 

kolektyvo .Pusynas" keliones islaidos i 
svente 

Lazdiju kulturos centro vokalinis- 2066,00 

instrumentinis ansamblis .Kryzkele" 

isigijo 2 aktyvias koloneles, mikserini 

pulta ir aktyvia zemu dazniu kolonele 

Teizu laisvalaikio sales tautiniu sekiu 2500,00 

kolektyvas .Trepsiukas" isrgjjo 2 

moteriskus rr 2 vyriskus tautinius 

kostiumus 

161 vaikas (2020 m. vasario men.), 160 9751,92 

vaiku (2020 m. kovo rnen.) ir 116 vaiku 

(2020 m. rugsejo-gruodzio men.) 

Ilgalaikio materialaus turto 

kondicionavimo sistemos - isigijimo 

islaidos 

- 6352 



21 

svietirno programa (ES 

lesos) 

da1yvavo 7 edukacinese programose: 

Etnines kulturos biirelis .Bitele"; 

Keramikos burelis .Jvlolinukas"; 

Lazdiju rajono 1200,00 Suaugusieji dalyvavo trijose 1200,00 

savivaldybe programose: .Kurybos laiptai", "Menq 

Neforrnaliojo platforma .Pasimatymas su savimi" ir 

suaugusiuju svietimo .Jvlenu palepe" 

programa 

Lazdiju rajono 1471,32 Viesiesiems darbams buvo [darbinti 2 1471,32 

savivaldybes zmones dviems menesiams 

Uzimtumo didinimo 

programa 

Neformaliojo vaiku 7275,00 Programa ,,100 kalediniu vainiku ir 4000,00 

svietimo veiklu pasakos vaikams" 

program a (VI lesos) 

Programa .Teatro akademija" 3275,00 

Lazdiju rajono 1775,00 Surengtos 5 vasaros stovyklos 1775,00 

savivaldybes vaiku Rudaminoje, Teizuose, Veisiejuose ir 2 

vasaros poilsio Lazdijuose 

programa "Va ~arOK" 

.Folkloriniai sokiai - linksmai rateliu"; 

Pramoginiu-sportiniu sekiu mokymas; 

Folkloriniu ir lietuviu liaudies sekiu 

mokymas; "Pazinkime senoliu gyvenima 

per folklorini soki ir zaidimus": Dailes 

terapija. 
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rajono 15945,00 Lazdiju 

savivaldybes 

direktoriat s [sakymas 

2300,00 

Nepriklausomybes aikstes puosimas ir 15945,00 

naujametiniu renginiu organizavimas 

COVID-1 ~ apsaugos 322,00 

priemoniu isigijimas 

(VB lesos) 

2014-2020 

Lietuvos k imo pletros 24740,63 

programos priem ones 

.Pagrindine s paslaugos 

ir kaimu ~ tnaujinimas 

kaimo vietovese" (ES ir 

VB lesos) 

met4 

Buvo isigyta asmens apsaugos ir 322,00 

higienos priem ones 

BI Lietuvos kulturos 19765,00 

taryba (VB 1" sos) 

Projektas .Kuciunu laisvalaikio sales 21037 

pritaikymas bendruornenes poreikiams" 

Projektas .Krikstoniu laisvalaikio sales 3704 

pritaikymas bendruomenes poreikiams" 

Projektas .Respublikinis liaudisko 3000,00 

smuikavimo konkursas "Griezkit, 

skripkos" 

Projektas .Etnokulturos tradiciju tasa 2300,00 

Lazdiju kraste" 

kurimas" 

Projektas .Dzukiskos etnopasakos 2885,00 

Projektas .Kalniskes music 75-~4 3190,00 

metiniu minejirnas" 

Projektas .Festivalis "Kino sakmes" 

Projektas "Muzikos ekspresijos" 3090,00 

Projektas 

konkursinis 

.Liaudisko 

festival is 

muzikavimo 3000,00 

.Jvluzikantu 

suspiescinis" 



23 

Lietuvos Respublikos 3000,00 

kulturos ministerija 

(VB lesos) 

3000,00 Projektas .Jvles - zmones Lietuvos" 

2020 n . istaiga uz vykdorna veikla (prarnoginiu vakaru jaunimui organizavimo, transporto ir 

patalpu nuon os, menines veiklos kolektyvu programas, renginiu organizavimo ir kt.) gavo 27393 Eur 

pajamu. 

2020 m. [staigoje buvo [sigytas sis trumpalaikis turtas 
Veisieju kulturos namai - stendas drabuziams 2 vnt., garso kolonele 1 vnt., roletai 7 vnt, 

mobilusis tek fonas 1 vnt. 

Seiriji kulturos namai - austi dirzeliai vaikams 8 vnt., mobilusis telefonas 1 vnt., vaizdo 

kamera 1 vnt. 

Teizu aisvalaikio sale - rnoteriskas tautinis kostiumas 2 vnt., vyriskas tautinis kostiumas 2 

vnt., mobilusi telefonas 1 vnt. 

Kuciur u laisvalaikio sale - Kaledu senelio kostiumas 1 vnt., snieguoles kostiumas 1 vnt. 

viduramziu princeses kostiumas 1 vnt., raganaites kostiumas 1 vnt., elfo kostiumas 2 vnt., mobilusis 

telefonas 1 vn . 

Lazdiju ulturos centras - nesiojama garso kolonele su atmintuku 1 vnt., mobilioji kolonele 1 

vnt., aktyvioji olonele 2 vnt., mikserinis pultas 1 vnt., mobilusis telefonas 5 vnt., elnio kauke 1 vnt. 

kiskio kauke vnt., Alisos kostiumas 1 vnt., Sirdziq karalienes kostiumas 1 vnt., Skrybeliaus 

kostiumas 1 Y 1., elfo kostiumas 2 vnt., automobilio padangos 4 vnt., kreivi veidrodziai 3 vnt., 

sijonai 32 vnt. marskineliai 17 vnt., ismanusis telefonas 1 vnt., lininiai marskiniai 8 vnt., lininiai 

sijonai 8 vnt., I nines sukneles 8 vnt., linines kelnes 7 vnt., liemenes 15 vnt., kepures 7 vnt, 

Informacija apie [sigytq ir nurasyta ilgalaik] turta 2020 metais 

[sigytas si ilgalaikis materialus turtas: 

1. 8 vnt. palapine-namelis uz 5870,00 Eur; 

2. Kondi ionavimo sistema uz 6351,59 Eur; 

3. Auto obilis "VW Crafter" uz 9985,00 Eur; 

4. Aktyvi ~i zemq dazniu kolonele uz 859,00 Eur. 
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Nuras tas sis ilgalaikis nematerialusis turtas: 

1. Buh lterines apskaitos programa "Finvalda", isigijimo verte 2067,89 Eur, sukauptas 

nusidevejim s 2067,60 Eur, likutine verte 0,29 Eur. 

tas sis ilgalaikis materialus turtas: 

generatorius, isigijimo verte 1073,04 Eur, sukauptas nusidevejimas 1072,75 Eur, 

likutine vert1 0,29 Eur. 
2 Skaittnenine vaizdo kamera, isigijimo verte 868,86 Eur, sukauptas nusidevejimas 868,57 Eur, 

ikutine verte 0,29 Eur. 

3. Foto inkinys G9, isigijimo verte 643,54 Eur, sukauptas nusidevejirnas 643,25 Eur, likutine 

verte 0,29 Eu . 

Viesosios [staigos sanaudos per finansinius metus 

[staiga j atyre 1179009,40 Eur veiklos sanaudu, is kuriu darbo uzmokestis ir su juo susijusios 

sanaudos sud: re 589093,66 Eur. 

10. Finansines ir investicines veiklos sanaudos 

421110 

7. Kvalifikacijos kelimo 100 

Eil. Sana udos 

Nr. 

Suma 

1. Ilgala kio turto nusidevej imo ir amortizacijos 

2. Darbo uzmokescio ir soc. draudimo 589094 

3. Komunaliniu paslaugu ir rysiu 43101 

4. Transj orto 7662 

5. Koma diruociu 667 

6. Nuvertejimo ir nurasymu sumu 1 

8. Pagrin: ines veiklos kitos sanaudos 115894 

9. Kitos veiklos sanaudos 692 

82 

11. Sociali iu ismoku is savivaldybes biudzeto sanaudos 607 



Duomenys apie [staigos vadova 

[staigo direktorius Arilnas Sujeta (aukstasis universitetinis issilavinimas, darbo stazas istaigoje 

17 metu). 2 20 m. darbo uzmokestis buvo 21882,66 Eur. Komandiruotes dienpinigiai sudare 75,00 

Eur. 
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Darbuotoju skaiciaus kitimas per metus 

SOD' OS duomenimis, 2019-12-31 [staigoje dirbo 70 darbuotoju, 0 2020 m. pabaigoje - 68 

darbuotojai. 
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VIESOSIOS ISTAIGOS LAZDIJTJ KULTUROS CENTRAS 

2021 METTJ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

VsI Lazdiju kultiiros centras, igyvendindamas salies ir Lazdiju rajono savivaldybes kultiiros politika orientuojasi i rajono 
gyventoju kultiiriniu poreikiu tenkinirna, Kultiiros centras savo veikla grindzia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

istatyrnais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos kultiiros ministro isakymais, kitais teises aktais, VsI 
Lazdiju kultiiros centro istatais. 

Vsl Lazdiju kultiiros centras - tai kultiiros istaiga, kuri puoseleja krasto tradicijas, tenkina gyventoju kultiirinius poreikius, 
ugdo kurybine iniciatyva jprasmina laisvalaik], viesai teikia kultiiros paslaugas, sudaro salygas visuomenei ir kiekvienam jos nariui 

dalyvauti kultiiros procesuose, pritraukia ivairaus amziaus zmones i megeju kurybine veikla uztikrina profesionalaus meno sklaida, yra 

atviras naujovems ir partnerystei. VsI Lazdiju kultiiros centra sudaro 16 padaliniu, esanciu Lazdiju rajono savivaldybes teritorijoje. Rajono 

bendruomenei ir sveciams siiilomi festivaliai, koncertai, spektakliai, sventes, popietes, diskusijos, susitikimai, svarbiu istoriniu ir valstybiniu 

datu paminejimai. 

Renginiai organizuojami kultiiros centro ir padaliniu patalpose, kitose erdvese, Kultiiros centre ir padaliniuose veikia 

megeju meno kolektyvai, studijos, biireliai, vykdomos NVS programos. Dirba ir didele darbo patirti turintys bureliu bei kolektyvu vadovai, 

ir jauni energingi savo sriti ismanantys darbuotojai. Kultiiros centras savo veikla siekia sudaryti palankias salygas meninei saviraiskai, 

ugdyti socialinius ir pilietinius gebejimus, Siekiama skatinti aktyvu kulturini gyvenima kurybine veikla ir meno ivairove, sudaryti salygas 

atokiausiu kaimu gyventojams dalyvauti kultiiroje, jC! vartoti. Programoje numatyta teikiamu paslaugu ivairove: globoti, propaguoti etnine 

kultiira ir jos perimamuma, puoseleti vietos tradicijas ir paprocius, vykdyti svietejiska veikla, ugdyti bendruornenes nariu tautin] 
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patriotiskurna, rengti valstybines, atmintinu datu, kalendorines, tradicines, pramogines, jubiliejines sventes, parodu pristatymus, vykdyti 

sociakultiirine veikla. 

II. TIKSLAI IR VZDA VINIAI 

Teikti kulturos paslaugas, gerinti jq kokybe, skatinti [vairove, vykdyti tradicines etnokulturos sklaida, 

• Organizuoti renginius, skirtus [vairaus amziaus atstovams. 

Didinti siuolaikiniu technologiju naudojima kulturos produktu ir paslaugu sklaidai. 

Didinti meno vadovu ir kolektyvu veiklos efektyvuma. 

Uztikrinti tradicines etnokultilros sklaida. 

Uztikrinti istaigos administravima ir didinti jos efektyvuma. 

• 

• 

• 

• 

Uztikrinti vaikq ir jaunimo kokybiska uzimtum~. 

• Gerinti kulturines ivairoves skatinima vaikams ir jaunimui. 

Skatinti vaiku ir jaunimo neformalaus mokymosi programas. 

Skatinti savanoryste. 

• 

• 

Skatinti profesionalaus meno sklaida, 

• Uztikrinti profesionalaus meno sklaida. 

III. PRIEMONES 

[vairaus pobndzlo renginiai, edukacines programos, bureliq bei kolektyvq veikla, viesinimas, projektine veikla, tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas, darbas virtu alios erdves pagalba. 
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IV. TIKSLl}, VZDA VINIl}, VEIKLl} IR ASIGNA VIMl} SUVESTINE 

Eil. Tikslas Tikslo pasiekimo 
Nr. vertinimo kriteriius,_mat()_ 

vienetas ir reiksme 
1. Teikti kulturos paslaugas, gerinti jq kokybe, skatinti jvairove, vykdyti tradicines • Teigiamai apklausos 

etnokulturos sklaida metu jvertinusiq kulturos 
paslaugas asmenu dalis- 
80 proc. 
• Surengtu renginiq 
skaieius padides 1,5 proc. 
• Renginiq ziiirovq 
skaicius dides 1 proc. 
• Meno kolektyvu, bureliq 
ir studijq nariq skaieius 
pad ides 1 proc. 
Siuolaikinemis 
technologijomis aprupintu 
kulturos centro padaliniu 
dalis - 12,5 proc. 

1.1. Organizuoti renginius, skirtus jvairaus amfiaus atstovams 
[staigos veiksmo Proceso ir (ar) indelio Atsakingi vykdytojai Vertinimo Asignavimai 
pavadinimas vertinimo kriterijai, mato kriteriju (tukst, euru) 

vienetai ir reiksmes reiksmes 
(vnt.) 

1.1.1. Organizuoti renginius, Surengtu renginiu skaicius, Pavaduotojas kultiirinei veiklai, 460 650,1 
valstybines sventes ir vnt. renginiu organizatoriai, meno 
minejimus, skirtus vadovai, specialistas projektams, 

kultiirines veiklos vadybininkas 
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jvairaus amziaus 
gyventojams 

1.2. Didinti Siuolaikiniu technologiju naudojima kultfiros produktq ir paslaugq sklaidai 

1.2.1. Investuoti i priemones, [sigytos jrangos skaicius rier .Projektq-vadeves-speciatistas j 8,0 
-slriTIaS-kokyblsko inediju metus, vnt. projektams 
turinio kiirimui ir 
siuolaikines technologijas 
(VR akiniai, zaidimq 
konsoles ir pan.), skirtu 
jaunimo kulturos 
paslaugu pletrai 

1.2.2. Kurti modern ius kulturos Sukurtu nauju kulturos Direktoriaus pavaduotojas 2 1,0 
produktus produktu skaicius kulturinei veiklai, specialistas 

projektams 
1.3. Didinti meno vadovu ir kolektyvu veiklos efektyvuma 

1.3.1. Aprupinti meno Nauju priemoniu ir Direktoriaus pavaduotojas 13 8,0 
kolektyvus inventoriaus skaicius kulturinei veiklai, meno kolektyvu 
reikalingiausiomis permetus, vnt. vadovai 
priemonemis, muzikos 
instrumentais, tautiniais 
kostiumais 

1.3.2. Rengti meno kolektyvu Surengtu renginiu skaicius, Direktoriaus pavaduotojas 15 2,0 
veiklos perziuras, vnt. kulturinei veiklai, meno kolektyvu 
organizuoti varzytuves, vadovai, renginiu organizatoriai, 
renginius, festivalius specialistas projektams 

1.3.3 Islaikyti esama meno Meno kolektyvu, bureliu, Direktoriaus pavaduotojas 69 3,0 
kolektyvu, biireliu ir studiju skaicius, vnt. kultiirinei veiklai, meno kolektyvu 
studiju skaiciu, vadovai 

1.4. Uztikrinti tradicines etnokultfiros veikla 
1.4.1 Plesti Rudaminos amatu Atnaujintu ir sertifikuotu Direktorius, pavaduotojas 1 1,0 

centro veikla ir tapti amatu centru skaicius, vnt. kulturinei veiklai, projektu 
sertifikuotu amatu centru vadovas, Rudaminos amatu centro 
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administratorius, kulturines 
veiklos vadybininkas 

1.4.2. Kurti etnokulturinius 
Sukurtu etnokulturiniu 

Pavaduotojas kulturinei veiklai, 23 3,5 
rengmrus renginiu skaicius vnt. renginiu organizatoriai 

specialistas projektams 
1.4.3. Organizuoti ir pletoti Suorganizuotu edukaciniu Direktoriaus pavaduotojas 13 0,6 

edukacines programas prograrnu skaicius, vnt. kultiirinei veiklai, meno kolektyvu 
vadovai, renginiu organizatoriai 

1.4.4. [kurti keramikos ir [kurtu edukaciniu klasiu Amatu centro administratorius, 1 1 
kulinarinio paveldo skaicius, vnt. specialiste projektams 
edukacines klases 

1.4.5 [staigos valdymas ir Sekmingai veikianciu ir Direktorius 1 69,4 
administravimas, siekiat 
strateginiu tikslu viesasias paslaugas teikianciu 

igyvendinimo [staigu skaicius, vnt. 

Eil. Tikslo pasiekimo 
Nr. Tikslas vertinimo kriterijus, mato 

vienetas ir reiksme 
2. • Renginiq, programq, 

stovyklq vaikams ir 
jaunimui skaicms padides 
30 proc. 
• Vaiku ir jaunimo Uztikrinti vaiku ir jaunimo kokybiska uzimtuma renginiq, programu ir 
stovyklu dalyviu skaieius 
padides 20 proc. 
• Savanoriq skaicius 
pad ides 20 proc. 



31 

2.1. Gerinti kulturines [vairoves oasiula vaikams ir jaunimui 
[staigos veiksmo Proceso ir (ar) indelio Atsakingi vykdytojai Vertinimo Asignavimai 
pavadinimas vertinimo kriterijai, mate kriteriju (tukst, euru) 

vienetai ir reiksmes reiksmes 
(vnt.) 

'1..1.1 Organizuoti renginius Suorganizuotu renginiu Pavaduotojas kulturinei veiklai, 148 5,0 
vaikams ir jaunimui skaicius, vnt. renginiu organizatoriai 

2.1.2 Kurti ir organizuoti Sukurtu jaunimo festivaliu Pavaduotojas kulturinei veiklai, 5 4,0 
festivalius jaunimo skaicius, vnt. renginiu organizatoriai, 
kultiiros pletrai specialistas projektams 

2.2 Skatinti vaikq ir jaunimo neformalaus mokymosi programas 
2.2.1. Vykdyti neformalaus [vykdytu neformalaus vaiku Pavaduotojas kulturinei veiklai, 11 11,0 

vaiku svietimo programas svietimo programu skaicius, programu vykdytojai 
vnt. 

2.2.2. Uztikrinti ir plesti vasaros Organizuotu dienos stovyklu Renginiu organizatoriai, meno 6 4,0 
vaiku dienos stovyklu skaicius, vnt. kolektyvu vadovai 
pasiula 

2.2.3. [gyvendinti kultiiros paso [gyvendintu kultiiros paso Pavaduotojas kulturinei veiklai, 5 3,0 
programas programu skaicius, vnt. kulturos paso programu vykdytojai 

2.2.4. Skatinti jaunimo ir vaiku Veikianciu bureliu ir studiju Pavaduotojas kultiirinei veiklai, 6 3,5 
teatro meno bureliu ir skaicius, vnt. meno kolektyvu vadovai 
studiju veikla 

2.3. Skatinti savanoryste 
2.3.1. Pletoti jaunimo Savanoriavusiuju jaunuoliu Pavaduotojas kulturinei veiklai, 5 2,0 

savanoryste kultiiros skaicius, vnt. savanoriu koordinatorius 

centre 

2.3.2. Suteikti galimybe Dirbusiu praktikantu skaicius, Direktorius 1 3,0 
kulturiniu, kurybiniu vnt. 
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programu studentams 
atlikti aprnokama praktika 

Eil. 

Nr. 

Tikslas Tikslo pasiekimo 
vertinimo kriterijus, mato 

3. Skatinti profesionalaus meno sklaida 

3.1. Uitikrinti profesionalaus meno sklaida 

[staigos veiksmo 
pavadinimas 

3.1.1. I Organizuoti 
profesionalaus meno 
festival ius ir kitus sio 
meno renginius ~ 

Proceso ir (ar) indelio 
vertinimo kriterijai, mato 
vienetai ir reiksmes 

Atsakingi vykdytojai 

Suorganizuotu renginiu Pavaduotojas kulturinei veiklai, 
renginiu organizatoriai skaicius, vnt. 

~,ls 

vienetas ir reiksme 
• Profesionalaus meno 
renginiq skaicius padides 
20 proc. 
• Bendradarbiavimo 
sutarciu su profesionalaus 
meno atlikejais skaieius 
padides 10 proc. 

Vertinimo 
kriteriju 
reiksmes 
(vnt.) 

Asignavimai 
(tukst, euru) 

6 7,0 

Ingrida Malinauskiene 


