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Druskininkų kultūros centro (toliau – Kultūros centras) 2021 metų veiklos planas
ruošiamas atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano pirmąjį
prioritetą - aukštos gyvenimo kokybės užtikrinimas, kurio uždavinys - kokybiškų švietimo paslaugų ir
mokymosi visą gyvenimą galimybių užtikrinimas, bendrosios kultūros ugdymas, o įgyvendinimo
priemonė - plėtoti kultūros srities paslaugas ir gerinti jų kokybę, įgyvendinant bendruomenės kultūros
poreikius. Druskininkų kultūros centras dalyvauja ir antrojo prioriteto vykdyme, kuris skirtas
išskirtinių sveikatinimo, turizmo ir kultūros paslaugų vystimuisi, šio prioriteto antrasis tikslas išskirtinumo vystymas ir plėtra, o uždavinys – turizmo ir kultūros objektų infrastruktūros plėtra,
įgyvendinimo priemonė - modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą.
Kultūros centro steigėjas - Druskininkų savivaldybė, veiklą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymai, Lietuvos
Respublikos kultūros ministro įsakymai, Savivaldybės tarybos sprendimai, Kultūros centro nuostatai,
kiti teisės aktai bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro rekomendacijos.
Kultūros centras, vykdydamas savo veiklą, įgyvendina Druskininkų savivaldybės strateginio
planavimo dokumentus:
1. Druskininkų savivaldybės plėtros 2021-2023 m. strateginį veiklos planą;
2. Druskininkų savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 8 programos ,,Kultūros
plėtros programa“ 01 tikslo ,,Plėtoti kultūros srities paslaugas ir gerinti jų kokybę‘‘ 01 uždavinio
,,Tenkinti gyventojų ir kurorto svečių kultūros poreikius, puoselėti etninę kultūrą‘‘ 01 priemonę
,,Druskininkų kultūros centro veikla“ ir 02 priemonę „Druskininkų savivaldybės kultūros projektų
finansavimas“.
3. Druskininkų savivaldybės 2021 m. biudžetą.
Kultūros centras yra įsikūręs gražaus Druskininkų kurorto centre. Pagrindinė Kultūros centro
veikla - sudaryti sąlygas mėgėjų meno vystimuisi ir jų veiklos tęstinumui, naujų kultūros formų
plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir aktyviam dalyvavimui kultūrinėje veikloje;
formuoti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, ugdyti kūrybišką, demokratinę, laisvą ir atvirą
bendruomenę. Kultūros centras siekia teikti kokybiškas kultūros paslaugas, įgalinančias bendruomenę
kurti bei vartoti kultūros produktą kintančiame pasaulyje, skatina socialinę sanglaudą, ekologinių
įgūdžių ugdymą ir sklaidą.
Numatytos veiklos vykdymui Kultūros centras turi šias erdves:
Druskininkuose įrengtą 112 kv.m pločio stacionarią lauko sceną, 880 kv.m. pastatą, kuriame
įrengti 4 darbo kabinetai, pagalbinės patalpos, repeticijų salė, artistinė. Šalia lauko scenos yra 2300
kv.m. pramogų aikštė, talpinanti apie 5000 žiūrovų, o nuo scenos po visa aikšte įrengtas stacionarus
požeminis apšvietimo, elektros kabelių, įgarsinimo kanalas, 100 KW trifazis elektros įvadas, 12
elektros pajungimo taškų, vandentiekis lauko prekybai.
1

