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2023 m. VEIKLOS PLANAS  

Priekulės kultūros centras – tai daugiafunkcis kultūros centras, kurio pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas krašto tradicijų, papročių tęstinumui ir 

plėtrai, skatinant įvairias kultūros sritis ir žanrus, savo veikla propaguojant etninę kultūrą, mėgėjų meną, vystant švietėjišką (edukacinę) veiklą, 

organizuojant profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas; tenkinti bendruomenės/gyventojų kultūrinius poreikius, 

sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.  

Priekulės kultūros centras daugiafunkciniame pastate veikianti kultūros įstaiga, kuri įkurta 2009 metais ir jau skaičiuoja savo 13 sėkmingos 

veiklos metus. Įstaiga įgyvendina įvairaus pobūdžio meno ir kultūros projektus : festivalius, koncertinius renginius, organizuoja valstybinių švenčių 

minėjimus, parodas ir socialines akcijas. Kultūros centrui priskirta teatro kryptis, kuri sėkmingai plėtojama, organizuojant Vilhelmo teatrų festivalį, 

ateityje planuojame organizuoti ir tarptautinius teatro festivalius šio žanro apžiūras. Įstaigos kolektyvas nuolat ieško patrauklių ir įtaigių bendravimo su 

visuomene formų bei realizuoja originalias, kūrybiškas ir inovatyvias idėjas, kurios prisideda prie visuomenės kultūrinių poreikių bei meninio skonio 

formavimo, tarpkultūrinio dialogo skatinimo, o taip pat prie Klaipėdos rajono kultūrinio įvaizdžio formavimo bei pristatymo Lietuvoje ir užsienyje. 

Priekulėje gyvena apie 2 tūkst. žmonių, yra gimnazija, muzikos mokykla. Kultūros centras visada „gyvas“ ne tik čia vykstančių renginių metu, bet ir 

užsiėmimų dėka ( karate, sporto užsiėmimai, joga ir kt.) Mūsų tikslas orientuotis į paslaugos gavėją, gyventoją, kad jis atėjęs į kultūros centrą galėtų 

pasirinkti ne vieną, o keletą paslaugų. Tam Priekulės kultūros centras pritaikytas puikiai. Per savaitę įvairiuose užsiėmimuose sulaukiame iki 350 

lankytojų. Kultūros centro renginiai pritraukia pilnas sales žiūrovų. Siekiame, jog , kultūros centras kokybiškai atlieptų ne tik aukštą meninį lygį, bet ir 

žiūrovai ateinantys stebėti renginių, teatro premjerų, ar koncertų, patirtų maksimaliai profesionalų efektą. 

Kultūros centro veiklos planas – tai strateginė veiksmų ir priemonių visuma, apibendrinanti pagrindinius kultūros centro plėtros tikslus ir 

uždavinius, išryškinanti prioritetus bei numatanti priemones išsikeltiems uždaviniams įgyvendinti.  

Planas padės siekti pagrindinių kultūros centro tikslų: sudaryti sąlygas krašto tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinant įvairias 

kultūros sritis ir žanrus, savo veikla propaguojant etninę kultūrą, mėgėjų meną, vystant švietėjišką (edukacinę) veiklą, organizuojant profesionalaus meno 

sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas; tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius, sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti 

ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę. Kultūros centras siekia savo veikla vienytis su visomis organizacijomis: 

seniūnija, mokykla, bendruomenėmis, bibliotekomis, muziejais, socialinių paslaugu centru ir bažnyčiomis.  



Kultūros centro veiklos plano uždaviniai:  

·  saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatybę;  

· puoselėti Mažosios Lietuvos kultūrą; 

·  sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;  

·  skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę;  

·  skatinti meno mėgėjų, liaudies meno ir tradicijų plėtrą;  

·  sudaryti sąlygas rajono žmonėms dalyvauti kultūrinėje veikloje;  

·  pristatyti Kultūros centro kūrėjų, mėgėjų ir atlikėjų meną rajone ir šalyje.  

·  siekti materialinės bazės gerinimo;  

·  ugdyti dirbantį personalą, didinti jo profesionalumą;  

·  tenkinti lankytojų poreikį.  

Priekulės kultūros centro veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius 

užsibrėžtiems tikslams pasiekti.  

Priekulės kultūros centras, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 

T11-168 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategijos iki 2030 m. patvirtinimo".  

 

1. 2023 KULTŪRINĖS VEIKLOS PRIORITETAI IR PRIORITETINĖS KRYPTYS 

1.1. Klaipėdos rajono matomumo didinimas per kultūros prizmę. 

1.1.1. Kultūros įstaigos įvaizdžio formavimas, dėmesys veiklos viešinimui: 

Eil. nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos 

projektai 

Priemonės aprašymas Vykdytojai 
Vykdymo 

laikotarpis 

Laukiami 

rezultatai 

1. Informacijos 

atnaujinimas ir 

papildymas 

internetinėje 

svetainėje 

Atnaujinti informaciją Priekulės 

kultūros centro internetinėje 

svetainėje apie vykstančius renginius, 

veikiančius meno 

kolektyvus ir vykdomus  projektus. 

Direktorė, 

renginių 

organizatorė 

Nuolat Internetinės 

svetainės duomenų atnaujinimas 

padės skleisti ir viešinti 

informaciją apie Priekulės  

kultūros centrą. 

 

 

 



 

1.1.2. Dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose, regioniniuose konkursuose, apžiūrose: 

Eil. nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos 

projektai 

Priemonės aprašymas Vykdytojai 
Vykdymo 

laikotarpis 

Laukiami 

rezultatai 

1. Dalyvauti 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose, 

regioniniuose 

konkursuose, 

apžiūrose. 

Priekulės kultūros centro meno 

kolektyvai dalyvaus respublikiniuose, 

tarptautiniuose, regioniniuose 

konkursuose, apžiūrose. 

Mėgėjų meno 

kolektyvų 

vadovė, 

kapelos 

vadovė,  

choreografė, 

teatro 

režisierius. 

Nuolat Dalyvavimas respublikiniuose, 

tarptautiniuose, regioniniuose 

konkursuose, 

apžiūrose padidins  kultūros 

centro matomumą ir 

atskleis kultūros centro meninį 

lygį,         leis pasisemti 

patirties. 

 

1.1.3. Kultūrinių ryšių tarp miestų partnerių ir Klaipėdos rajono savivaldybės plėtra: 

Eil. nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos 

projektai 

Priemonės aprašymas Vykdytojai 
Vykdymo 

laikotarpis 

Laukiami 

rezultatai 

1. Užtikrinti 

kultūrinių ryšių 

stiprinimą 

pristatant kultūros  

centro mėgėjų 

meno kolektyvų 

veiklą rajone ir už 

rajono ribų. 

 

 

 

 

 

Mėgėjų meno kolektyvai pristatys 

savo veiklos rezultatus ne tik savo 

kultūros centre, bet ir  rajone bei už jo 

ribų. Sustiprinus kultūrinius ryšius 

įvyks kultūriniai  mėgėjų meno 

kolektyvų atliekamų programų maina 

Direktorė, 

renginių 

organizatorė,  

mėgėjų meno 

kolektyvų 

vadovai, 

kapelos 

vadovė, teatro 

režisierius, 

choreografė. 

Nuolat Organizuoti spektakliai, 

koncertiniai pasirodymai 

Klaipėdos rajone ir už  rajono 

ribų. Sustiprinus kultūrinius 

ryšius įvyks kultūriniai mainai: į 

Priekulės kultūros centrą atvyks 

kolektyvai iš kitų kultūros įstaigų 

ar bendruomenių. 



 

 Užmegzti 

bendradarbiavimo 

ryšius tarp 

Priekulės kultūros 

centro ir 

Klaipėdos miesto 

kultūros įstaigų. 

Kultūros  įstaigų meno kolektyvai 

vieni kitiems galėtų pristatyti savo 

programas. 

Prisidėjimas prie tarptautinio gatvės 

festivalio ,,Šermukšnis“ 

organizavimo. 

Direktorė, 

renginių 

organizatorė,  

mėgėjų meno 

kolektyvų 

vadovai, 

kapelos 

vadovė, teatro 

režisierius. 

Nuolat Meno kolektyvų mainai. 

Suorganizuotas vienas iš 

pasirodymų Priekulėje- 

tarptautinio gatvės festivalio 

,,Šermukšnis“. 

 

1.1.4. Virtualių paslaugų, virtualių projektų pateikimas visuomenei (ne tik rajono, bet  ir šalies mastu): 

Eil. nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos projektai 

Priemonės aprašymas Vykdytojai 
Vykdymo 

laikotarpis 
Laukiami rezultatai 

1. Stiprinti įstaigos 

komunikaciją 

socialiniuose 

tinkluose. 

Viešinti ir reklamuoti veiklą, kurti 

vaizdo projektus, pritraukti lankytojus. 

Renginių 

organizatorė 

Nuolat Paskelbta informacija apie 

organizuojamus ir jau 

organizuotus renginius iš 

nemažiau kaip 70 proc. 

Priekulės kultūros centro 2023 m. 

organizuojamų renginių Priekulės 

kultūros centro facebook, 

intagram, youtube paskyrose, bei 

tinklapyje www.priekulekc.lt  

http://www.priekulekc.lt/


2. Informacijos sklaida 

rajono virtualioje 

erdvėje. 

Dalintis informacija apie renginius 

rajono virtualioje erdvėje (Klaipėdos 

rajono 

savivaldybės internetinėje svetainėje, 

socialiniame tinkle facebook, TIC  

internetiniame puslapyje 

www.klaipedosrajonas.lt  

Direktorė, 

renginių 

organizatorė 

Nuolat Pasidalinta informacija apie 

Priekulės kultūros centro renginius 

ir projektų rajono virtualioje 

erdvėje (Klaipėdos rajono 

savivaldybės internetinėje 

svetainėje, socialiniame tinkle 

facebook, TIC  internetiniame 

puslapyje, leis tikėtis didesnio 

matomumo apimant ne tik rajono 

ribas bet ir už jo ribų). 

1.2. Kultūrinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas: 

 

Eil. nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, veiklos 

projektai 

Priemonės aprašymas Vykdytojai 
Vykdymo 

laikotarpis 
Laukiami rezultatai 

1. Kultūrinės veiklos 

perteikimas 

virtualioje erdvėje. 

Organizuojamų renginių, sukurtų                

vaizdo įrašų viešinimas 

įstaigos Youtube  kanale ir socialiniuose 

tinkluose (facebook, instagram). 

Renginių 

organizatorė 

Nuolat Organizuojamų renginių vaizdo 

įrašų, sukurtų vaizdo projektų 

perkėlimas į virtualią erdvę 

padidins kultūrinių paslaugų 

prieinamumą. 

 

2. Apklausos 

organizavi mas 

Siekiant išsiaiškinti kultūrinius 

poreikius, virtualioje erdvėje, 

suorganizuoti seniūnijos gyventojų                 

apklausą. 

Direktorė III - IV 

ketvirtis 

Rengiant kultūros centro projektus 

ir veiklos planus  2024 m. bus 

atsižvelgta į Priekulės seniūnijos 

gyventojų kultūrinės veiklos 

poreikius. 

http://www.klaipedosrajonas.lt/


1.2.1. Kultūros įstaigų infrastruktūros gerinimas: 

 

Eil. nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos projektai 

Priemonės aprašymas Vykdytojai 
Vykdymo 

laikotarpis 
Laukiami rezultatai 

1. Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūrą, 

įskaitant 

pritaikymą 

daugiafunkciam 

erdvių modeliui. 

Teleskponinės žiūrovų tribūnos 

pastatymas iki gegužės mėnesio 

pradžios, salės akustikos gerinimas, 

apšvietimo įrangos tobulinimas. 

Direktorė II-III ketvirtis Teleskponinės žiūrovų tribūnos 

pastatymas iki gegužės mėnesio 

pradžios. 

 

1.3. Įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategijos iki 2030m. pirmąją prioritetinę strategijos kryptį (Priedas nr.8) 

Puoselėti Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos kultūras: 

Eil. nr. 

Vykdomos 

programos, 

priemonės, 

veiklos projektai 

Priemonės aprašymas Vykdytojai 
Vykdymo 

laikotarpis 
Laukiami rezultatai 

1.  Įgyvendinti 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

kultūros strategijos 

iki 2030m. pirmąją 

prioritetinę 

strategijos kryptį 

(Priedas nr.8) 

Puoselėti Mažosios 

Lietuvos ir 

Žemaitijos kultūras.  

Tinkamai ir profesionaliai  

minėti istorinį Klaipėdos krašto 

susivienijimo su Lietuva šimtmetį. 

Įgyvendinti ne mažiau 3 projektus.  

Direktorė, 

renginių 

organizatorė,  

mėgėjų meno 

kolektyvų 

vadovai, 

kapelos vadovė, 

teatro režisierius. 

I-III ketvirtis Istorinių renginių įgyvendinimas:  

1. Sausio 14 d.  ceremonija 

,,Kūrusiems ir kuriantiems 

Lietuvą“. 

2. Ernsto Vicherto teatro meninė 

kompozicija „Dievas, kurdamas 

Lietuvą, į dalis jos nedalino“.  

„Vilhelmo teatrų festivalis“, kuris 

dedikuotas Klaipėdos krašto 

suvienijimo su Lietuva 100-

mečiui. 

 

 



2. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

• Priekulės seniūnijos ir Agluonėnų seniūnijos gyventojų įtraukimas į kultūros centro veiklą , sudarys sąlygas  bendruomenės nariams 

pasijusti aktyviais kultūrinio proceso dalyviais. 

• Geros kokybės renginiai sulauks didesnio žiniasklaidos dėmesio, bendruomenės  atsiliepimai apie veiklą turės įtakos teigiamam miesto 

įvaizdžio formavimui. 

• Originalios formos renginiai, edukacinės programos pritrauks daugiau lankytojų. 

• Profesionalaus meno koncertai ir spektakliai leis gyventojams pamatyti geros kokybės  renginius ir tai paskatins juos daugiau domėtis 

profesionaliu menu bei ugdyti meninį skonį. 

• Gerai organizuota meno mėgėjų kolektyvų veikla, padės formuotis aktyvios  bendruomenės branduoliui. 

• Pagerės kultūros centro materialinė bazė, o darbuotojams bus sukurtos palankios                  darbo sąlygos. 

• Pagerės teikiamų paslaugų kokybė. 

• Pakils kultūros centro darbuotojų kvalifikacija ir profesiniai įgūdžiai. 

 

 

3. PRIEKULĖS KULTŪROS CENTRO 2022 M. PAGRINDINIŲ RENGINIŲ PLANAS 

 

MĖNUO 

 

DATA, 

LAIKAS 

 

KOKS DARBAS 

ARBA RENGINYS 

 

ĮGYVENDINIMO 

VIETA 

 

Atsakingas 

SAUSIS   14 d.   

12 val. 

 Padėkos ceremonija kūrusiems/kuriantiems Lietuvą 

ir knygos „Šimtas metų po vienu stogu: Klaipėdos 

krašto susivienijimo su Lietuva 100- mečiui“ 

pristatymas  

 Priekulės kultūros 

centras 

E. Zolotova 

 20 d.  

18 val.  

„Tau – Didžioj Ieva – 126“ XXVII-osios Ievos 

Simonaitytės vardo premijos laureato apdovanojimo 

iškilmės  

Vanagų evangelikų 

liuteronų bažnyčia  

A. Žilienė 

 27 d. 

 19 val. 

Mero padėkos vakaras  

 

Priekulės kultūros 

centras 

R. Steponavičienė 



VASARIS 16 d. 

15 val.  

Renginys skirtas 2023-iesiems Klaipėdos krašto 

metams paminėti „Dievas, kurdamas Lietuvą, į dalis 

jos nedalino“  

Priekulės kultūros 

centras  

D. Savickis 

 16 d. 

15 val.  

Vasario 16-osios minėjimas.  Agluonėnai, 

gyvenvietės sodas 

R. Kutkė 

 18 d.  

12 val.  

Šiupinio virimo čėsnis Priekulės Turgaus 

aikštėje 

E. Zolotova 

 21 d. 

17.30 val. 

Užgavėnės  Drevernoje V. Asnauskienė 

KOVAS 11 d.  

13 val. 

„LIETUVA-TAI MES“. Renginys, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

Agluonėnai, Aukuro 

kalnas 

A. Žilienė 

  Kovo mėnesį  Profesionalaus ir mėgejų teatrų festivalis ,,Teatrų 

menuo“ 

Priekulės kultūros 

centras 

D. Savickis 

BALANDIS 21 d. Kultūros diena. E. Vicherto vardo premijos 

„Jaunasis talentas 2022“ įteikimas  

Priekulės kultūros 

centras 

E. Zolotova 

 Per mėnesį  Edukacinė folklorinė programa „Į žvejus eisiu“ 

atvykstantiems į Dreverną svečiams ir turistams. 

Drevernos kultūros 

namai, J. Gižo sodyba 

V. Asnauskienė 

GEGUŽĖ  13 d.  Klaipėdos rajono folkloro ansamblių šventė „Auga 

Vuobelelė“ 

Priekulė R. Vildžiūnienė 

  19 d.   Klaipėdos rajono peržiūra ,,Atspindžiai 2023” Priekulės kultūros 

centras   

D. Savickis 

 Per mėnesį  Edukacinė folklorinė  programa „Į žvejus eisiu“ 

atvykstantiems į Dreverną svečiams ir turistams. 

Drevernos kultūros 

namai, J. Gižo sodyba 

V. Asnauskienė 

BIRŽELIS 18 d.  

13 val.  

Tradicinė Drevernos žvejų šventė „Ant marių 

kraštelio“ 

Įvairios Drevernos 

erdvės 

V. Asnauskienė 

 

 23d.  

13 val. 

Agluonėnų klojimo teatrų festivalis ,,Teatrų spiečius 

prie Agluonos“ 

Agluonėnų 

etnografinėje sodyboje  

D. Savickis 

 24 d. Alasas Lietuvininko kieme. Joninės Agluonėnai, įvairios 

erdvės. 

A. Žilienė 

 Per mėnesį  Edukacinė folklorinė  programa „Į žvejus eisiu“ 

atvykstantiems į Dreverną svečiams ir turistams. 

Drevernos kultūros 

namai, J. Gižo sodyba 

V. Asnauskienė 

LIEPA  6 d.  

20.00  

Tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis“. 

Tautiškos giesmės giedojimas 

Priekulės Turgaus aikštė E. Zolotova 



 6 d.  

20.00 

Tautinės giesmės giedojimas ir tradicinių liaudies 

šokių valanda. 

Drevernos kultūros 

namai  

V. Asnauskienė 

 6 d.  

20.00  

Mindauginės Agluonėnuose Agluonėnai, 

gyvenvietės sodas 

R. Kutkė 

 22-23 d. Priekulės miesto ir žirginio sporto šventė Priekulės Vingio parkas E. Zolotova 

 Per mėnesį  Edukacinė folklorinė  programa „Į žvejus eisiu“ 

atvykstantiems į Dreverną svečiams ir turistams.. 

Drevernos kultūros 

namai, J.Gižo sodyba 

V. Asnauskienė 

RUGPJŪTIS 5 d.  

15 val.  

Vilhelmo teatrų festivalis  Vilhelmo kanalas D. Savickis 

 Per mėnesį. Edukacinė folklorinė programa „Į žvejus eisiu“ 

atvykstantiems į Dreverną svečiams ir turistams.. 

Drevernos kultūros 

namai , J.Gižo sodyba 

V. Asnauskienė 

RUGSĖJIS 24 d.  

17.00 

Tradicinė šventė  Drevernos lygiadienis „Ragu per 

dangų“ 

Įvairios Drevernos 

erdvės 

V. Asnauskienė 

 Per mėnesį  Edukacinės folklorinės  programos „Į žvejus eisiu“ 

atvykstantiems į Dreverną svečiams ir turistams.. 

Drevernos kultūros 

namai , J.Gižo sodyba 

V. Asnauskienė 

SPALIS Per mėnesį    

Marių milžinai mano kuprinėje 

Priekulės I. 

Simonaitytės gimnazija  

E. Zolotova  

LAPKRITIS Per mėnesį  Miesto istorija Priekulė D. Bielkauskas 

GRUODIS 3 d. 

18 val. 

Šviečiančio kalėdinio sodo, eglės įžiebimo renginys Agluonėnų sodas A. Žilienė 

 8 d.  

18 val.  

Priekulės miesto eglės įžiebimo šventė.  Turgaus aikštė E. Zolotova 

                                                                                                _________________________________ 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                                                 Rūta Steponavičienė 


