
ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO 

 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

I SKYRIUS 

 BENDRA INFORMACIJA 
 

Įstaigos pavadinimas – Švenčionių miesto kultūros centras. 

Švenčionių miesto kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.  

Švenčionių miesto kultūros centro steigėjas – Švenčionių rajono savivaldybės taryba.  

Įstaigos kodas – 190515894.  

Adresas – Vilniaus g. 2, Švenčionys, Švenčionių rajono savivaldybė.  

Įsteigimo data – 1993 m.  

Švenčionių miesto kultūros centras akredituotas 2013 m. ir jam suteikta I kategorija. 

Švenčionių miesto kultūros centro direktorius Aurimas Baliukonis. 

 

II SKYRIUS 

 ĮSTAIGOS 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

Švenčionių miesto kultūros centras 2020 metais veiklą vykdė vadovaudamasis Švenčionių 

miesto kultūros centro direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. M5-3 „Dėl Švenčionių miesto 

kultūros centro ir jo skyrių 2019 m. veiklos ataskaitos ir 2020 m. veiklos plano 

patvirtinimo“ patvirtinta Švenčionių miesto kultūros centro 2020 m. veiklos programa, kuri 2020 m. 

sausio 13 d. buvo suderinta su Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, 

sporto ir jaunimo skyriaus vedėju.  

Švenčionių miesto kultūros centro tikslas – tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių 

kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto kultūrines tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, 

organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas. 

 

Uždaviniai: 

1) rūpintis vietos bendruomenės gyventojų kultūros ugdymu, bendrosios ir etnokultūros 

puoselėjimu; 

2) skatinti meno mėgėjų, liaudies meno vystymąsi; 

3) sudaryti sąlygas gyventojų kūrybinei laisvei; 

4) suteikti galimybes vietos gyventojams pagal jų sugebėjimus dalyvauti kultūros vertybių 

įsisavinimo ir jų kūrimo procese; 

5) propaguoti profesionalų meną; 

6) bendradarbiauti su rajono meno, kultūros, švietimo ir kitomis įstaigomis organizuojant 

įvairius renginius, susitikimus ir kita; 

7) vykdyti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, edukacines programas; 

8) sudaryti sąlygas neformaliam vaikų ir jaunimo ugdymui. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys: 

1) mėgėjų menas. Rajono mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų koncertinės 

veiklos organizavimas;  

2) profesionalusis menas. Profesionalių kolektyvų koncertinės veiklos rajone organizavimas; 

3) laisvalaikio kultūra. Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas; 

4) liaudies kūryba. Etninės kultūros tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo užtikrinimas;  

5) specialistų kūrybinių iniciatyvų rėmimas. 

 

Švenčionių miesto kultūros centras, įgyvendindamas įstaigos tikslus ir uždavinius, 

vykdo šias funkcijas: 
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1) rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu; 

2) rūpinasi etninės kultūros globa ir skleidimu; 

3) organizuoja rajonines, regionines, respublikines, tarptautines šventes, festivalius ir kitus 

kultūrinius renginius savivaldybės pavedimu; 

4) organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; 

5) organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą; 

6) bendradarbiauja, įtraukia į kultūrinę veiklą pagyvenusius žmones, vaikus ir jaunimą, 

žmones su negalia; 

7) kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją; 

8) teikia metodinę, techninę, transporto ir kitą pagalbą Švenčionių miesto kultūros centro 

skyriams; 

9) teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato Švenčionių rajono savivaldybės taryba; 

10) rūpinasi Švenčionių miesto kultūros centro specialistų kvalifikacija; 

11) vykdo kitą, niekur kitur nepriskirtą, laisvalaikio organizavimo veiklą. 

 

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO IR JO SKYRIŲ  

2020 M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

Eil. Nr. Programos rezultatai 
Mato 

vienetas 

Vienetų 

skaičius 

1. Švenčionių miesto kultūros centro organizuoti renginiai, 

iš jų: 

Renginys 118 

1.1. valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai Renginys 16 

1.2. etninės kultūros renginiai Renginys 5 

1.3. edukaciniai renginiai Renginys 11 

1.4. pramoginės muzikos koncertai  Renginys 5 

1.5. profesionalaus meno renginiai Renginys 3 

1.6. filmai Renginys 8 

1.7. mėgėjų meno kolektyvų išvykos Lietuvoje Renginys 21 

1.8. mėgėjų meno kolektyvų išvykos į užsienį Renginys - 

1.9. kiti renginiai  Renginys 28 

1.10. Parodos Renginys 11 

1.11. Mėgėjų meno kolektyvų koncertai įstaigoje Renginys 8 

1.12. Rajoniniai, respublikiniai, regioniniai konkursai, festivaliai, 

šventės 

Renginys 2 

2. Lankytojų skaičius (visuose renginiuose) Žiūrovas  9 428 

3.  Virtualūs renginiai, iš jų: Renginys 71 

3.1. edukaciniai renginiai Renginys 52 

3.2. parodos Renginys 5 

3.3. pramoginiai renginiai Renginys 7 

3.4. valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai Renginys 1 

3.5. akcijos Renginys 2 

3.6. konkursai Renginys 4 

4. Peržiūrų skaičius Peržiūros  73266 

5.  Bendras renginių skaičius, iš jų: Renginys  189 

5.1. Renginiai vaikams ir jaunimui Renginys 71 
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ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRE 2020 M. VEIKIANTYS KOLEKTYVAI 

 

Eil.  

Nr. 

Kolektyvo pavadinimas Kategorija Dalyvių 

sk. 

 Mėgėjų meno kolektyvai   

1.  Dainų ir šokių ansamblis „Aukštaitija“ II 63 

2. Pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Trepsis“ II 18 

3. Liaudiškos muzikos kapela „Kaimynai“ II 6 

    4. Humoro grupė „Šmirgelis“  5 

5. Vokalinis ansamblis „Bočiai“                                        III 8 

6. Neįgaliųjų vokalinė grupė „Upelė“                                 III 9 

 Vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai   

7. Vaikų ir jaunimo dainos studija                                         6 

8. Vaikų folkloro ansamblis „Saulalė“                                  III 10 

9. Scenos technikos būrelis  4 

 Iš viso:  129 

 

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRE 2020 M. VEIKĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Studijų, būrelių, klubų pavadinimas Dalyvių 

sk. 

   1. NVŠ programos užsiėmimai „Modernaus ir liaudies šokio sintezė“ 72 

   2. Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai 6 

 Iš viso: 78 

 

ADUTIŠKIO SKYRIUJE 2020 M. VEIKIANTYS KOLEKTYVAI 

  

Eil.  

Nr. 

Kolektyvo pavadinimas Kategorija Dalyvių sk. 

 Mėgėjų meno kolektyvai   

   1. Lazdinių-Adutiškio folkloro ansamblis II 14 

   2. Tradicinė Adutiškio krašto kapela II 8 

   3. Šeimos kapela  3 

 Vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai   

  4. Pramoginių šokių grupė „DaiGabe“  3 

 Iš viso:  28 

 

STRŪNAIČIO SKYRIUJE 2020 M. VEIKIANTYS KOLEKTYVAI 

 

Eil.  

Nr. 

Kolektyvo pavadinimas Kategorija Dalyvių sk. 

 Mėgėjų meno kolektyvai   

    1. Strūnaičio kaimo kapela „Merkūna“ II 9 

    2. Veiklių moterų klubas  10 

 Vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai   

    3. Vaikų klubas  10 

 Iš viso:  29 
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VIDUTINĖS SKYRIUJE 2020 M. VEIKIANTYS KOLEKTYVAI 

 

Eil. 

Nr. 

Kolektyvo pavadinimas Kategorija Dalyvių sk. 

 Mėgėjų meno kolektyvai   

1. Vidutinės kaimo folkloro ansamblis III 12 

2. Vidutinės moterų klubas „Smilga“  10 

3. Humoro grupė   2 

 Iš viso:  24 

 

STANISLAVAVO SKYRIUJE 2020 M. VEIKIANTYS KOLEKTYVAI 

 

Eil. 

Nr. 

Kolektyvo pavadinimas Kategorija Dalyvių sk. 

 Mėgėjų meno kolektyvai   

1. Moterų ansamblis „Radasta“  5 

2. Humoro grupė „Stanislavavo razinkos“   5 

3. Estradinis ansamblis „Trio“  3 

 Vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai   

4. Skaitovai  10 

 Iš viso:  23 

 

III SKYRIUS 

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO PROJEKTAI, RENGINIAI 

 

2020 metų gautos projektinės lėšos 

  

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Finansavimo šaltinis Suma (Eur) 

1. „Tautinių mažumų tapatybės 

išsaugojimo ir kultūros 

puoselėjimas pietryčių 

Lietuvoje „Kultūrų įvairovė“ 

Tautinių mažumų kultūros ir 

integracijos centrų 

3000 

2. „Chill parkas“ Active citizens programa 600 

3. „Gerumas vienija“ Active citizens programa 600 

4. Edukacinių renginių ciklas 

„Kap mūsų dziedukai gyveno“ 

Lietuvos kultūros taryba 2900 

(lėšos perkeltos į 

2021m.) 

5. Atvirųjų jaunimo erdvių 

projektas „Atvira erdvė tau“ 

Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos 

„Švietimo ir sporto 

veiklos“ programa 

3500 

6. „Chill parkas“ Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos 

„Švietimo ir sporto 

veiklos“ programa 

600 

7. „Edukacinių renginių ciklas 

„Kap mūsų dziedukai gyveno“ 

„Kultūrinės veiklos plėtros 

ir materialinės bazės 

stiprinimas. Švenčionių 

rajone programos projektų 

finansavimas“ 

1200 

(lėšos grąžintos) 
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Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Finansavimo šaltinis Suma (Eur) 

8. Neformaliojo Vaikų Švietimo 

programa „Modernaus ir 

liaudies šokio sintezė“ 

 6912 

9. „Švenčionys – Lietuvos 

vaistažolių sostinė“ 

Švenčionių rajono vietos 

veiklos grupė 

8863 

10. Švenčionių krašto kultūros ir 

tradicijų puoselėjimas vaikų ir 

jaunimo tarpe“ 

Švenčionių rajono vietos 

veiklos grupė 

4307 

11. „Šokis jungia mus“ Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos 

„Vaikų vasaros stovyklų ir 

kitų neformaliojo vaikų 

švietimo“ programa 

3000 

 

2020 metais teikti projektai 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Finansavimo šaltinis Kvietimas 

1.  „Kultūrų įvairovė II“ Tautinių mažumų kultūros ir 

integracijos centrų 

2021 m. kvietimas 

2. „Pažinkime vieni kitus“ Tautinių mažumų kultūros ir 

integracijos centrų 

2021 m. kvietimas 

3. „Švenčionys – Lietuvos 

vaistažolių sostinė“ 

Lietuvos kultūros taryba 2021 m. kvietimas 

4. „Švenčionių miesto kultūros 

centro liaudiškos muzikos 

kapelos „Kaimynai“           

Švenčionių krašto autentiškų 

lietuvių liaudies dainų CD 

kompaktinė plokštelė „Pilkos 

bitules“ 

Lietuvos kultūros taryba 2021 m. kvietimas 

 

KITI RYŠKIAUSI RENGINIAI 

 

„CHILL PARKAS“ Švenčionyse 

 

2020 m. liepos 31 d. švenčioniškių ir miesto svečių neišgąsdino lietingas vasaros vakaras – 

jie noriai rinkosi į jaunimo iniciatyvos dėka organizuojamą renginį „CHILL PARKAS“. Mažieji 

renginio dalyviai, vaikai, dalyvavo edukacinėse veiklose, mėgavosi didžiuliais muilo burbulais, 

džiūgavo ir žaidė kartu su mylimiausiais personažais iš „Gyvųjų žaislų“. Jaunimą ir vyresnius 

renginio dalyvius įtraukė Gyvoji biblioteka. Visų susirinkusiųjų žvilgsnius prikaustė profesionalių 

drifterių komandos „Street Horrors“ pasirodymas. Švenčionių rajone autosporto šonaslydžio veikla 

vykdoma nuo 2015 m.  

Penktadienio vakaro renginio dalyvius ir žiūrovus linksmino muzikinė grupė „Lietuvaičiai“, 

Švenčionių rajono jaunieji atlikėjai Dagnė Maslianikaitė, Karolina Lamauskaitė, Gintarė 

Zenkevičiūtė, šokių ir laisvalaikio studija „Dorada“. 
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Vaistažolių rinkimo čempionatas „Švenčionys – Lietuvos vaistažolių sostinė“, 

 „Pirties diena“ Sarių ežero paplūdimyje 

 

2020 m. rugpjūčio 22 d. Sarių ežero paplūdimyje vyko šeštasis vaistažolių rinkimo 

čempionatas „Švenčionys – Lietuvos vaistažolių sostinė“ ir „Pirties diena“. Čempionate dalyvavo 12 

komandų. Sudaryta kompetentinga čempionato komisija: Sirvėtos regioninio parko direkcijos 

atstovas Pavelas Trusovas, žolininkė Rasa Breidokienė, daktaro Petro Karvelio įmonės savininkas 

Audrius Karvelis. Ši komisija vertino komandų surinktus vaistinguosius augalus. Nugalėtojams buvo 

įteiktos stiklinės statulėlės. Čempionato prizus komandoms įsteigė Švenčionių miesto kultūros 

centras, Švenčionių rajono savivaldybė, Sirvėtos regioninis parkas ir Švenčionių vaistažolių fabrikas, 

akcinė bendrovė „Rokiškio sūris“.  

Čempionato metu šventės dalyvius linksmino rajono liaudiškos muzikos kapelos: Švenčionių 

miesto kultūros centro kapela „Kaimynai“ ir vaikų folkloro kolektyvas „Saulale“ ir pasakorė Renata 

Sliesoraitytė, Strūnaičio skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Merkūna, Švenčionių miesto kultūros 

centro Adutiškio skyriaus kapela. Šventinį koncertą dovanojo Švenčionių miesto kultūros centro 

dainų ir šokių ansamblis „Aukštaitija“, Švenčionių miesto kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių 

kolektyvas „Trepsis“, šiuolaikinio šokio kolektyvas „Erdvė“, „Perkūnija“ ir kolektyvo improvizacija 

„Mano namai“. Taip pat koncertavo populiariosios muzikos atlikėjai – Virgilijus Valuntonis ir 

vanilinis dangus, Deividas Zvonkus ir Stano su „Kompozitorių kovos“ programa. 

 

Rudens kermošius „In rubežiaus“ 

 

2020 m. rugsėjo 19 d. Švenčionių miesto parke šurmuliavo rudens šventė „In rubežiaus“. 

Šventė buvo šiek tiek kitokia, be seniūnijų tradicinių kiemelių (saugantis COVID-19 susirgimų). Vis 

tik prekybininkų mugė, loterija, vykusi nuo ryto, sukvietė nemažą būrį miesto gyventojų ir svečių, 

kurie visi rinkosi prie Švenčionių miesto parko scenos. Susirinkusius sveikino Švenčionių rajono 

savivaldybės meras Rimantas Klipčius, linkėdamas gražios šventinės dienos ir svarbiausio – 

sveikatos, pasidžiaugė ūkininkų sėkme. Įteikė padėkas ir apdovanojo geriausius rajono ūkininkus ir 

pastatų ir aplinkos tvarkymo konkurso 2020 m. nugalėtojus. Po sveikinimų ir apdovanojimų vyko 

smagus koncertas „In rubežiaus“.  Šis koncertas buvo proga pamatyti, kaip Švenčionių rajono 

kapelos, taip pat kapelos iš kitų rajonų gali tarpusavyje bendrauti muzikos dėka, nepriklausomai nuo 

tautybės. Koncerte dalyvavo Švenčionių miesto kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių 

kolektyvas „Trepsis“, Strūnaičio liaudiškos muzikos kapela „Merkūna“, Adutiškio liaudiškos 

muzikos kapela, Pabradės miesto Švenčionių miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ir 

vokalinė grupė „Žeimena“. Svečiuose buvo Visagino Švenčionių miesto kultūros centro baltarusių 

folkloro ansamblis „Svitanak“ ir Nemenčinės daugiafunkcio Švenčionių miesto kultūros centro 

Sužionių skyriaus kapela „Kapela Świętojańska“. 

 

IV SKYRIUS 

 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

Švenčionių miesto kultūros centro bendras etatų skaičius – 24,75, iš jų kultūros ir meno – 

17,75 etato;  

Kultūros centre dirba 25 darbuotojai, iš jų 20 kultūros ir meno specialistų. 

Kultūros ir meno specialistų išsilavinimai: 

aukštasis universitetinis – 13 darbuotojų, 

aukštasis neuniversitetinis – 1 darbuotojas, 

aukštesnysis – 2 darbuotojai, 

specialusis vidurinis/vidurinis – 4 darbuotojai. 
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Įstaigos pavadinimas 

 

Darbuotojų 

skaičius 

Iš jų 

kultūros ir 

meno 

Etatų 

skaičius 

Iš jų kultūros 

ir meno 

Švenčionių miesto kultūros 

centras 

19 14 19,25 12,25 

Strūnaičio skyrius 2 2 1,5 1,5 

Adutiškio skyrius 2 2 2,0 2,0 

Vidutinės skyrius 1 1 1,0 1,0 

Stanislavavo skyrius 1 1 1,0 1,0 

Iš viso: 25 20 24,75 17,75 

 

Įstaigos ir personalo darbo efektyvumas vertinamas teigiamai, pasiekti personalo darbo 

rezultatai atitinka Švenčionių miesto kultūros centro veiklos kryptingumą ir efektyvumą. Įstaigoje 

taikyti įvairūs darbo ir veiklos metodai: personalinis ir  komandinis darbas, neformalus ir formalus 

darbų atlikimas, projektinis darbas, kontaktinis ir nuotolinis būdas.  

Įstaigos personalas turėjo galimybę kelti savo kvalifikaciją ir  ugdyti kompetencijas ne tik 

atlikdamas savo tiesioginį darbą, bet ir įgyvendindamas įvairius projektus, programas bei 

dalyvaudamas seminaruose ir mokymuose. 2020 m. kvalifikaciją kėlė 15 darbuotojų. Karantino metu 

kvalifikacijos kėlimo seminarai ir mokymai vyko nuotoliniu būdu. 

Švenčionių miesto kultūros centro direktorius organizavo darbuotojų pasitarimus veiklos 

klausimais, organizuotų renginių aptarimus, prižiūrėjo 2020 m. veiklos programos vykdymą. 

 

V SKYRIUS 

 FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

Steigėjo tiksliniai asignavimai – 267 082 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 233 968 Eur, iš jų 

kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui – 211 004 Eur.  

Veiklai skirta – 27 625 Eur. 

Infrastruktūros išlaikymui – 5 489 Eur. 

Gautos pajamos už teikiamas paslaugas – 11 531 Eur. 

Lėšos, gautos projektams įgyvendinti – 21 470 Eur. 

Lėšos iš privačių rėmėjų – 2 062 Eur. 

Neformaliojo vaikų švietimo programa – 5 786 Eur. 

 

VI SKYRIUS 

 ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS 
 

Švenčionių miesto kultūros centras bendradarbiauja su Švenčionių rajono savivaldybe, 

Švenčionių seniūnija, Švenčionių miesto švietimo įstaigomis – Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija, valstybiniu dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“, Švenčionių Juliaus Siniaus meno 

mokykla, Švenčionių lopšeliu-darželiu „Gandriukas“, Švenčionėlių socialinių paslaugų centru, 

Sirvėtos regioninio parko direkcija, Strūnos socialinės globos namais,  Ignalinos kultūros ir sporto 

centru, Lietuvos šaulių sąjunga,  Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centru, Švenčionijos 

labdaros ir paramos fondu, Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia bei rajono verslininkais ir ūkininkais. 

Švenčionių miesto kultūros centras, organizuodamas renginius, bendradarbiauja su 

Švenčionių rajono kultūros, švietimo ir sporto įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis – 

Stanislavavo kaimo bendruomene „Vystutis“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių 

rajono filialu, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Švenčionių bendrija, Švenčionių rajono vietos 

veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“, Strūnaičio kaimo bendruomene „Merkūna“. 
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VII SKYRIUS 

 ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS  
 

2020 metais visas pasaulis susidūrė su pasauline pandemija, ne išimtis ir kultūros sritis.  

Visiems kultūros darbuotojams, kurių tiesioginis darbas – organizuoti renginius, koncertus, burti 

žmones – buvo nelengvas. Darbas buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Darbuotojai susidūrė su 

kompiuterinės įrangos, programinės įrangos ir kitų įrenginių trūkumu. Tačiau kultūrinė veikla 

nenutrūko. Kultūros darbuotojai dirba nuotoliniu būdu ir veiklas perkelia į virtualią erdvę, o joms 

pristatyti pasirenka įvairias nuotolinio bendravimo formas: „Zoom“, „Youtube“ platformas, 

„Facebook“ grupes, Messenger, Padlet programas ir kt. 

Švenčionių miesto kultūros centras veikia renovuotame pastate su profesionalia garso ir 

apšvietimo aparatūra, sudėtinga priešgaisrine, apsaugine signalizacija, oro ventiliacija, įrenginiais 

neįgaliesiems. Laikui bėgant įranga dėvisi, genda, turi būti pakeista, išnaudojus laiko limitą. Šioms 

išlaidoms kasmet turėtų būti numatyta atitinkama lėšų suma. 

Švenčionių miesto kultūros centras susiduria su žmonių įsitraukimo į veiklas problema, 

jaučiama aktyvumo stoka skyriuose. Sprendžiant minėtą problemą, infrastruktūros modernizavimas 

kaimiškose vietovėse leistų planuoti platesnę ir kokybiškesnę kūrybinę veiklą, pristatant mėgėjų ir 

profesionalųjį meną bendruomenėms. Modernizavus Švenčionių miesto kultūros centro skyrių vidaus 

patalpas ir įrangą, atsirastų daugiau galimybių kurti ir įgyvendinti naujus projektus, platesnę ir 

kokybiškesnę kūrybinę veiklą, užtikrinti mėgėjų ir profesionalaus meno sklaidą. 

Informacijos apie Švenčionių miesto kultūros centrą galima rasti interneto svetainėse 

www.svencionys.lt; www.svencionyskc.lt; facebook paskyroje.  

 

 

Direktorius                                                                                                              Aurimas Baliukonis 

 

http://www.svencionys.lt/
http://www.svencionyskc.lt/

