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LIUDVIKO R ZOS KULT ROS CENTRAS 

2017- j  MET  VEIKLOS PLANAS 

MISIJA   

Savo veikla puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti 
edukacinę veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkinti Neringos gyventojų, 
atvykstančių svečių, poilsiautojų kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą. 

 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Liudviko Rėzos kultūros centre nustatytas 15 didžiausias leistinas pareigybių skaičius, 
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokest  iš Neringos savivaldybės biudžeto. Tai 
patvirtinta Neringos savivaldybės tarybos 2011-12-15 sprendimu Nr.T1-187 „Dėl didžiausio 
leistino pareigybių skaičiaus Neringos savivaldybės kultūros staigose nustatymo“  

Šiuo metu pareigybių skaičius yra 13, viso – 9,25 etato, iš jų: 4,5 etato – kultūros 
darbuotojai, 4,75 etato – techninis personalas. Viso centre dirba 13 žmonių. Iš staigos spec. lėšų 
išlaikoma: kasininkas prižiūrėtojas 0,5 et. (vasaros sezono metu, 3 mėn.).  

 

 

 

1. TIKSLAS 

Siekti vairių kultūros žanrų gyvybingumo, globoti ir skatinti etninę, mėgėjų bei 
profesionalaus meno veiklą, renginių organizavimą bei kitą kultūrinę raišką, rūpintis jos plėtra. 

 

1..TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMON S  
Kultūros centras siekia tapti šiuolaikiniu  ir patraukliu kultūros ir laisvalaikio centru. Tikslui 

pasiekti Kultūros centras organizuoja veiklą Neringos mieste, siekdamas sudaryti palankias sąlygas 
bendruomenės meninei saviraiškai, ugdyti socialinius ir pilietinius gebėjimus, tenkinti ir ugdyti 
kultūrinius bendruomenės poreikius.  

 
1.01 Uždavinys. Užtikrinti profesionalaus meno sklaidą.  
1.01.01. Priemon : Rengti profesionalių atlikėjų koncertus. 

1.01.02. Priemon : organizuoti profesionalių dailininkų parodas ir jų pristatymus. Rengti 

profesionalaus vaizduojamojo meno parodas. 

 

1.02 Uždavinys. Skatinti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, užtikrinti jos tęstinumą. 
1.02.01. Priemon : rengti mėgėjų meno kolektyvų menines programas ir jų pristatymus. Išlaikyti 
esamus mėgėjų meno kolektyvus, parengti jų darbo programas, kiekvienais metais papildyti 
repertuarą, po 3 naujas dainas per metus.  

1.02.02. Priemon : išvykos  miesto, regiono, respublikos, užsienio renginius ir konkursus. 

Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams dalyvauti kultūros centro, respublikos bei užsienio 
renginiuose. per metus.  

1.02.03. Priemon : užtikrinti mėgėjų meno kolektyvų materialin  aprūpinimą. sigyti garso 
aparatūros; pasiūti kostiumus kolektyvams.  
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1.03. Uždavinys. Saugoti materialųj  bei dvasin  kultūros paveldą, sudaryti sąlygas bendruomenei j  
pripažinti ir naudotis, ugdyti bendruomenės narių tautin  orumą, patriotiškumą. Rengti bei 
propaguoti etnokultūrinius renginius, kalendorines šventes, visaip kaip saugoti istorinę atmint .  
1.03.01. Priemon : organizuoti tradicines ir kalendorines šventes: M. L. Rėzos minėjimai, Vaikų ir 
jaunimo šokių šventė „Sveika, vasara!“, Žvejo šventė, folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!”, Neringos 
miesto gimtadienio šventė, Naujųjų metų šventė Naujųjų metų šventė, Advento, šv. Kalėdų, 
Užgavėnių, šv. Velykų, Joninių, Lygiadienio renginiai ir kt. 
1.03.02. Priemon : organizuoti paminėjimus.: Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, 

Žemės diena; Motinos diena; Birželio 14-osios; Liepos 6-osios; Rugpjūčio 23-osios ir kt. 

1.03.03. Priemon : organizuoti parodų, filmų bei knygų pristatymus, renginius bendruomenei, 

edukacinius renginius. 

 

1.04. Uždavinys. Išsaugoti ir puoselėti šio krašto kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą.   
1.04.01.Priemon : vietos gyventojų kūrybos bei istorijos amžinimas. Knygų leidyba, istorinės 
medžiagos amžinimas (nuotraukų spausdinimas, jų eksponavimas), Martyno Liudviko Rėzos 
kūrybinio palikimo išsaugojimas ir leidimas.   
1.04.02. Priemon : istorinės ekspozicijos modernizavimas ir atnaujinimas. Ekspozicijos 

atnaujinimo koncepcija, istorinės ekspozicijos koncepcijos gyvendinimas. 
 

 

2. TIKSLAS. Efektyvus Kult ros centro veiklos užtikrinimas, kult ros paslaug  
kokyb s užtikrinimas. 

 

 

2.01. Uždavinys. Gerinti kultūros paslaugų  teikimo sąlygas. 

2.01.01 Priemon : pastatų, patalpų ir aplinkos pritaikymas kultūros paslaugų teikimui: atnaujinti 

Kultūros centro koncertų salę ir vasaros estradą; Kultūros centro akreditacija, L. Rėzos g. 8 B 
patalpų pakeitimų projektas ir kadastro duomenų teisinimas, pastatų, patalpų, turto ir aplinkos 
išlaikymas. 
2.01.02. Priemon : sigyti materialiojo turto: organizacinės technikos, kompiuterinės technikos, 

garso aparatūros, lauko palapinės renginiams, 2 vnt. 
 

2.02. Uždavinys. Skatinti kultūrinės veiklos atvirumą ir sklaidą. 
2.02.01. Priemon : nuolatinė reklama: reklamos sukūrimas ir transliacija TV kanalais; reklamos 

sukūrimas ir transliacija internetiniuose portaluose; reklamų, afišų, kvietimų gamyba; Reklaminio 

filmo sukūrimas, 1 vnt. 
2.02.02. Priemon : vizualinė Kultūros centro reklama: reklaminio Liudviko Rėzos kultūros centro 
lankstinuko išleidimas; internetinio puslapio atnaujinimas. 

2.03 Uždavinys. Žmogiškieji ištekliai. Šio uždavinio priemonėmis siekiama užtikrinti darbuotojų 
darbo užmokest   ir kvalifikacijos kėlimą. 

 
2.03.01. Priemon : darbo užmokestis: darbo užmokestis pinigais (su socialinio draudimo 

mokomis). 2.03.02. Priemon : kvalifikacijos kėlimas: kultūros ir administracijos darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas; komandiruotės. 
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Liudviko Rėzos kultūros centro 2017 m. veiklos plano  

Priedas Nr. 1 

 

LIUDVIKO R ZOS KULT ROS CENTRAS 

2017 M. PLANUOJAMI RENGINIAI 

 

Data Renginio pavadinimas 
Trumpas aprašymas, 

informacija 
Vieta 

SAUSIS 

6 d. Parodos „Ritin kalne 
smiltatė” atidarymas 

Trys Karaliai 

Neringos meno mokyklos  

etnokultūrinio projekto – 

konkurso ,,Ritin kalne 

smiltatė” baigiamoji 
kūrybinių darbų paroda 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

7 d. 

 

Šventinis M. L. Rėzos 241-

ųjų metinių minėjimas, 
M. L. Rėzos vardo premijos 
teikimo ceremonija 

Minėjimas ir gėlių padėjimas 
prie M. L. Rėzos paminklo, 
premijos teikimo ceremonija 

Juodkrantės evangelikų 
liuteronų bažnyčioje 

Juodkrantės evangelikų 
liuteronų bažnyčia 

(L.Rėzos g. 56, 
Juodkrantė) 
 

13 d.  Akcija „Atmintis gyva, nes 
liudija“  
 

  Prisimisime ir pagerbsime 
žuvusiuosius bei 
nukentėjusius valstybės 
gynėjus 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

VASARIS 

7 d. Fotografijų parodos 
„Žemaitijos rūkai“ ir 
Atodangos“ atidarymas 

Jono Strazdausko fotografijų 
paroda „Žemaitijos rūkai“ ir 
Atodangos“  

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

15 d. 
 

Vasario 16-oji 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos koncertas 

Liudviko Rėzos 

kultūros centro meno 
kolektyvų koncertas 

 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

24 d. 
 

Edukacinis užsiėmimas 
„Užgavėnių kaukės” 

Liudviko Rėzos 

kultūros centro folkloro 
ansamblio „Aušrinė“ meno 
vadovė R. Pečiukonytė  

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

28 d. Užgavėnės Liudviko Rėzos 

kultūros centro folkloro 
ansamblis „Aušrinė“  

Šalia Liudviko Rėzos 

kultūros centro (L. Rėzos 
g. 8 B, Juodkrantė) 
 

KOVAS 

1 d. Vėtrungių paroda Kintų Vydūno kultūros 
centras 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

3 d. 
13 val. 

„Seku seku pasaką“ Renginys skirtas lietuvių 
kalbai ir jos sklaidai 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

10 d.  Kovo 11-osios 

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienos koncertas  

Liudviko Rėzos 

kultūros centro meno 
kolektyvai 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
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 Juodkrantė) 
17 d.  Pasaulinė Žemės diena 

 

Ekskursija po Juodkrantės 
dendrologin  taką   

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

BALANDIS 

7 d. Parodos „Brūzgynų 
tonai“ atidarymas 

Dailininko Ramūno Dagio 
tapybos darbų parodos 
atidarymas   

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

11 d. Lietuvių k. Mokytojų 
seminaras 

Lituanistų sambūrio narių 
seminaras Neringoje  

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

14 d. Edukacinis užsiėmimas 
„Velykų margutis“ 

 

Kiaušinių marginimas pagal 
senąsias lietuvių tradicijas 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

18 d.  Tarptautinės kultūros dienos 
minėjimas 

 

Liudviko Rėzos 

kultūros centro meno 
kolektyvai 

 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

GEGUŽ  

7 d. Koncertas Motinos dienai 
 

Liudviko Rėzos kultūros 
centro meno kolektyvai 

Juodkrantės evangelikų 
liuteronų bažnyčia 

(L.Rėzos g. 56, 
Juodkrantė) 

9 d.  Tapybos darbų parodos 
atidarymas  

Dailininkės Silvijos 
Drebickaitės tapybos darbų 
paroda 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

9 d. Europos diena Edukacinis renginys 

 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

18 d. Tarptautinės muziejų dienos 
akcija 

Akcijos tikslas – parodyti 
parodų salės ir muziejaus 
eksponatus lankytojams 
nemokamai 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

26 d. XI-oji regioninė Vaikų ir 
jaunimo šokių šventė 
„Sveika, vasara!“ 

 

 

Šventė skirta Tarptautinei 
vaikų gynimo dienai 
paminėti. 

Liudviko Rėzos 

kultūros centro lauko 
estrada 

(L. Rėzos g. 54c-9, 
Juodkrantė) 

BIRŽELIS 

9 d.  Parodos 

„Tradicija ir dabartis. Baltų 
ženklai tekstilėje“ atidarymas 

Lietuvos dailininkų sąjungos 
Kauno skyriaus narių 
tekstilės darbų paroda 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

10 d.  Ateitininkų stovykla, žygis 

Martyno Liudviko Rėzos 
gimtaisiais takais 

 

Minėsime Martyno Liudviko 

Rėzos 241-ąsias gimimo 
metines (antrąj  gimtadien ) 
Žygio maršrutas: Naglių 
gamtos rezervatas-Pervalka – 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 
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Kuršių marių pakrantė – 

Karvaičiai – Preila 

10 d. Evangeliškų giesmių šventė Minėsime Martyno Liudviko 
Rėzos 241-ąsias gimimo 
metines (antrąj  gimtadien ) 

Juodkrantės evangelikų 
liuteronų bažnyčia 

(L.Rėzos g. 56, 
Juodkrantė) 

14 d. Gedulo ir Vilties dienos 
minėjimas 

 Liudviko Rėzos kultūros 
centro moterų vokalinis 
ansamblis „Neringa“ 

 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

23 d. Joninių tradicijos 

 

Liudviko Rėzos kultūros 
centro kapela „Kuršininkai“; 
 Folkloro ansamblis 
„Aušrinė“ 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

LIEPA 

4 d. Fotomenininko Rimanto 
Dichavičiaus darbų parodos 
atidarymas 

 

Fotomenininko Rimanto 
Dichavičiaus nuotraukų 
paroda 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

5 d. Grafinių darbų paroda 
„Vandens paukščiai” 

Jevgenijos Gluškovos darbų 
paroda  

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 
Stiklinė veranda 

1-5 d. 
 

„Baltic voice – 2017 
Juodkrantė“ 

 

Penktą kartą Juodkrantėje 
vyks tarptautinis vaikų ir 
jaunimo festivalis-konkursas 

Liudviko Rėzos 

kultūros centro lauko 
estrada 

(L. Rėzos g. 54c-9, 
Juodkrantė) 

6 d. Mindaugo karūnavimo dienos 
minėjimas 

Dalyvauja Liudviko Rėzos 
kultūros centro meno 
kolektyvai 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

8 d.  

 

Pamario krašto žvejo šventė 

 

60-oji tradicinė Žvejo šventė 

vėl suvienys visus žvejus 

Juodkrantė 

Kuršių marių krantinė 
šalia Raganų kalno  

RUGPJ TIS 

4 d. Dailininkų Jūratės Bučmytės 
ir Alberto Krajinsko darbų 
parodos atidarymas 

Ekspozicijoje – šiuolaikiniai 
dailininkų J. Bučmytės ir A. 
Krajinsko piešiniai, 
akvarelės ir tapybos darbai, 
kvėpti ypatingos Kuršių 

marių regiono – svarbaus 

etnokultūrinio ir gamtinio 
objekto dvasios 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

15-30 d. Kamerinės muzikos festivalis 
„Kuršių nerija 2017“  

 Juodkrantės evangelikų 
liuteronų bažnyčia 

(L.Rėzos g. 56, 
Juodkrantė) 

23 d. Juodojo kaspino dienos 
minėjimas  
 

 

Dalyvauja Liudviko Rėzos 
kultūros centro meno 
kolektyvai 

Juodkrantės evangelikų 
liuteronų bažnyčia 

(L.Rėzos g. 56, 
Juodkrantė) 
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25-27 d. Folkloro šventė ,,Pūsk, 
vėjuži!“ 
 

X-osios folkloro šventės 
dėmesys bus skirtas visiems 
penkiems etnografiniams 
regionams, etninei kultūrai, 
dainuojamajai tautosakai, 
tautiniam kostiumui  

Juodkrantės marių 
krantinė šalia Raganų 
kalno 

 

RUGS JIS 

1 d.  Mokslo ir žinių diena  Neringos gimnazijos 
Juodkrantės pradinio ir 
ikimokyklinio ugdymo 
skyrius 

2 d. Žuvienės virimo čempionatas Tradicinis tarptautinis 
žuvienės virimo čempionatas 

Šilutės uostas 

5 d. Tarptautinių Nidos plenerų 
„Brücke“ tapybos kolekcijos 
darbų paroda 

  

Menininkų asociacija 
TILTAS 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

9 d. Futbolo turnyras Žvejo taurei 
laimėti 

 Juodkrantės stadionas 

22 d. Rudens lygiadienis Dalyvauja Liudviko Rėzos 
kultūros centro folkloro 
ansamblis „Aušrinė“ 

Gintaro lankoje 

24 d.  Martyno Liudviko Rėzos 
Raštų pristatymas 

Martyno Liudviko Rėzos Raštų  
pristatymas 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

SPALIS 

10 d. Tekstilės parodos „Lietuvos 
raštijos 
pradininkai“ atidarymas 

Dailininkės Irenos Piliutytės 
tekstilės paroda „Lietuvos 
raštijos pradininkai“ 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

10 d. Pasaulinė pašto diena Paskaita „Pašto kelias“ Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

27 d. Vėlinių (Ilgių) laukimui 
skirtas vakaras „Toli mano 
tėviškėlė, negaliu pareiti“  

Dalinsimės mintimis apie 
Gyvenimo ir Mirties prasmę, 
skaitysime poetų eiles, 
prisiminsime senolių išmint , 
dainuosime kartu... 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

LAPKRITIS 

3 d. Ievos Eimutytės-

Mikelkevičienės tapybos 
darbų parodos atidarymas 

Tapybos paroda Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 

Juodkrantė) 
10 d. Šv. Martyno diena, 

Baltojo oželio šventė 

Edukacinis užsiėmimas 
„Žibintų gamyba“, eisena. 

Juodkrantės miesto 
teritorijoje 

11- 20 d. 56-ojo Neringos gimtadienio 

šventės renginiai 
Neringos savivaldybė, 
kultūros ir švietimo staigos 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 

Juodkrantė) 
GRUODIS 

10 d. Dailininkų Alberto ir 
Kristinos Danilevičių darbų 

 Liudviko Rėzos 

kultūros centras 
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parodos atidarymas (L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

15 d. Kalėdų eglutės žiebimo 
šventė 

Kalėdų senelio sutikimas ir 
Kalėdų eglutės žiebimas 

Juodkrantė  
Kuršių marių krantinė 
šalia Raganų kalno  

1-23 d. Advento renginių ciklas Advento renginiai: 

Adventinio vainiko pynimas, 

pašnekesiai apie kūčių stalą, 
vaišes, Kalėdiniai karpiniai 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 

Juodkrantė) 
19 d. Koncertas „Mes laukiam, 

Viešpatie tavęs“ 

Liudviko Rėzos kultūros 
centro moterų vokalinis 
ansamblis „Neringa“ 

 

Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

(L. Rėzos g. 8 B, 
Juodkrantė) 

31 d. 
 

Naujametinis muzikos 

koncertas 

 Liudviko Rėzos 

kultūros centro lauko 
estrada 

(L. Rėzos g. 54 C-9, 
Juodkrantė) 

31 d. 
 

Diskoteka  Kuršių marių krantinėje 
šalia Raganų kalno prie 
miesto eglės 

 

 

Organizatoriai pasilieka  teisę koreguoti renginių datas ir laiką. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Liudviko Rėzos kultūros centro 2017 m. veiklos plano  

Priedas Nr. 2 
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LIUDVIKO R ZOS KULT ROS CENTRO KOLEKTYV  

KONCERTINI  IŠVYK  PLANAS  
2017 M.  

 

Eil. 

Nr. 
Data Renginio pavadinimas Kolektyvas Vieta 

1.  Sausis 

 

LRT laidos „Duokim garo“ 

filmavimas 

Liaudiškos muzikos 
kapela ,,Kuršininkai" 

Vilnius 

2.  Vasaris  „Stintapūkio šventė“ Liaudiškos muzikos 
kapela ,,Kuršininkai", 

folkloro ansamblis 

„Aušrinė" 

Nida 

3.  Balandis  „Šventosios gaida“ 
Respublikinis kamerinių ir 
vokalinių ansamblių festivalis – 

konkursas 

Moterų vokalinis 
ansamblis „Neringa“ 

Ukmergė 

4.  Balandis „Žiobrinės“ Liaudiškos muzikos 
kapela ,,Kuršininkai", 

folkloro ansamblis 

„Aušrinė" 

Nida 

5.  Balandis „Jurginės“ Folkloro ansamblis 

„Aušrinė" 

Palanga 

6.  Gegužė „Liaudiškų kapelų šventė“ Liaudiškos muzikos 
kapela ,,Kuršininkai" 

Darbėnai 

7.  Gegužė Tarptautinis folkloro festivalis 

„Atataria lamzdžiai“ 

Folkloro ansamblis 

„Aušrinė" 

Kaunas 

8.  Gegužė Tarptautinio folkloro 

festivalio „Skamba skamba 
kankliai“ 

Folkloro ansamblis 

„Aušrinė" 

Vilnius 

9.  Gegužė  Festivalis "Kristus 

karaliauja! Aleliuja!" 

Moterų vokalinis 
ansamblis „Neringa“ 

Vilnius 

10.  Birželis Tradicinė IX kaimo kapelų 
šventė „Ant tėvelio didžio 
dvaro“ 

Liaudiškos muzikos 
kapela ,,Kuršininkai" 

Marijampolė 

11.  Birželis Tarptautinis folkloro festivalis 

„Tek Saulužė ant maračių“ 

Folkloro ansamblis 

„Aušrinė" 

Nida 

12.  Liepa „Grajikit, Bikavos žiogeliai“ Liaudiškos muzikos 
kapela ,,Kuršininkai" 

Švėkšna 

13.  Liepa Folkloro festivalis „Užaugau 
Lietuvoj“ 

Folkloro ansamblis 

„Aušrinė" 

Dovilai 

14.  Rugpjūtis „Senųjų amatų dienos 
Neringoje“ 

Folkloro ansamblis 

„Aušrinė" 

Nida 

15.  Rugpjūtis „Žolinė“ Folkloro ansamblis 

„Aušrinė" 

Jurbarkas 

16.  Rugsėjis „Obuolių fiesta“ Liaudiškos muzikos 
kapela ,,Kuršininkai" 

Gargždai 

17.  Rugsėjis Sakralinės muzikos diena 
„Skamba giesmės Angelų 
kalvoje“ 

Folkloro ansamblis 

„Aušrinė" 

Trakai 

18.  Spalis „Senjorų šventė“ Liaudiškos muzikos 
kapela ,,Kuršininkai" 

Klaipėda  
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19.  Lapkritis Vokalinės muzikos konkursas  
"IŠ ŠIRDIES  ŠIRD " 

Moterų vokalinis 
ansamblis „Neringa“ 

Skriaudžiai  
(Prienų r.) 

20.  Gruodis Tarptautinis sakralinės 
muzikos festivalis „Cantate 
Domino“ 

Moterų vokalinis 
ansamblis „Neringa“ 

Kaunas 

 

 

 


	Šiuo metu pareigybių skaičius yra 13, viso – 9,25 etato, iš jų: 4,5 etato – kultūros darbuotojai, 4,75 etato – techninis personalas. Viso centre dirba 13 žmonių. Iš įstaigos spec. lėšų išlaikoma: kasininkas prižiūrėtojas 0,5 et. (vasaros sezono metu, ...

