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KITI PROGRAMOJE DALYVAUJANTYS ASMENYS:
▪

Priekulės seniūnija ir seniūnaitijos; Priekulės I. Simonaitytės gimnazija; J.Lankučio viešosios bibliotekos Priekulės skyrius; Priekulės
seniūnijos bendruomenės; Gargždų krašto muziejaus Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus, Laisvės kovų ir tremties muziejus.

▪

Drevernos bendruomenė; J.Lankučio viešosios bibliotekos Drevernos skyrius; Gargždų krašto muziejaus J. Gižo etnografinė sodyba.

▪

Agluonėnų bendruomenė; J.Lankučio viešosios bibliotekos Agluonėnų skyrius, Gargždų krašto muziejaus Agluonėnų etnografinė sodyba.

VEIKLOS PROGRAMOS APIBŪDINIMAS:
Biudžetinė įstaiga Priekulės kultūros centras – populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta. Teikdama gyventojams savo paslaugas, įstaiga
neapsiriboja vien kultūros ir meno produktu, bet skiria daug dėmesio ugdymui, socialinės atskirties mažinimui bei integracinėms programoms.
Kultūros centre ir skyriuose šiuo metu dirba:
Direktorė– Alanta Zapalskienė;
Buhalterė– Vilma Monstvilienė
Renginių organizatoriai– Virgina Asnauskienė, Ernesta Bakšienė, Gabija Šutkutė, Artur Veber.
Meno kolektyvų vadovai- Jolanta Petraitienė, Dalia Genčiuvienė, Rūta Vildžiūnienė, Viktorija Motienė
Režisieriai – Donatas Savickis, Domininkas Malajavas
Chormeisteris – Marius Burneika
Garso ir šviesos inžinierius– Zigmas Lygnugaris
Scenos dailidė – Vytautas Zapalskis
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas – Lina Balčiauskienė
Valytojos– Aldona Stasiukėnienė, Deimantė Zolotova

Kultūros namai 2009 metais tapo kultūros centru. Prie centro buvo prijungti Agluonėnų ir Drevernos kultūros namai, kurie tapo kultūros centro
skyriais. Per metus kultūros centro darbuotojai surengia per 50 įvairiausių renginių, parodų, paskaitų. Šiuose renginiuose apsilanko per 10
tūkstančių žiūrovų.
Kultūros centro pagrindinis tikslas - skatinant įvairias kultūros sritis, žanrus bei savo veikla puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant
menines programas, plėtojant edukacinę, pramoginę veiklą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą tenkinti bendruomenės kultūrinius
poreikius.
Įgyvendindami šią programą stengsimės, kad atliktume šias funkcijas, kurios padės pasiekti Priekulės kultūros centro tikslus (toliau skaičiai
išdėstyti ne pagal prioritetus) :
1. Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, senųjų kultūros tradicijų, papročių populiarinimui;
2. Užtikrina etninės kultūros pereinamumą;
3. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
4. Rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose renginiuose;
5. Organizuoti valstybinių, kalendorinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą;
6. Kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
7. Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
8. Rengti ir įgyvendinti kultūrinių programų poreikius;
9. Vykdyti pramoginę, edukacinę ir informacinę veiklą;
10. Kaupti Priekulės krašto, kultūros renginių, vizualinį medžiagos archyvą.
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Drevernos skyrius

Agluonėnų skyrius

Priekulės kultūros centras

centras
Agluonėnų sk.
Priekulės kultūros centras

Priekulė

Ernesta Bakšienė.............................................................................................................................................................................2017-12-06
(pildžiusio asmens vardas, pavardė)
(parašas)
(data)

