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Centras veikia Naujosios Akmenës miesto Nepriklausomybës
alëjoje. Pastatui, kuriame jis ásikûræs, jau daugiau kaip 50 metø.
Taip ðis rajono svarbiausias kultûros þidinys pavadintas po 2003 m.
vykusios rajono kultûros ástaigø reorganizacijos. Jam priklauso ir
penki rajone veikiantys kultûros namai: Akmenës, Alkiðkiø, Kruopiø, Papilës bei Ventos. Centrui vadovauja direktorë Rasa Èiutienë.
Ðio kultûros centro veiklos tikslai ir uþdaviniai panaðûs kaip ir
daugelio kitø panaðiø Respublikos kultûros ástaigø. Rûpinamasi,
kad bûtø tenkinami rajono gyventojø kultûriniai poreikiai ir sudarytos tinkamos sàlygos gyventojø kûrybinei laisvei, propaguojamas profesionalusis ir mëgëjø menas. Svarbus vaidmuo centrui
tenka ir rajone, apskrityje, respublikoje, uþsienyje reprezentuojant rajono kultûrà. Centras prisideda ir rajone plëtojant etninæ
kultûrà, liaudies amatus.

Èia nuolat organizuojami ávairûs rajoniniai, regioniniai, respublikiniai ir tarptautiniai renginiai, festivaliai, ágyvendinami kultûriniø
programø projektai. Dalyvaujama ir kitose rajone ir Respublikoje
ágyvendinamose kultûros programose.
Didþiausi centro darbuotojø pagalbininkai – kitos rajono kultûros,
ðvietimo ir papildomo ugdymo ástaigos, meno kolektyvai, menà puoselëjanèios visuomeninës organizacijos, daþnai – ir dvasininkija.
Taip jau áprasta Lietuvoje, kad rajoniniai kultûros centrai, kaip ir
anksèiau veikæ rajoniniai kultûros namai, – pirmiausia tai ta vieta,
kur buriasi kultûra besidomintys, savo talentus vienokia ar kitokia
forma norintys realizuoti gyventojai. Þmogus prie þmogaus ir susiburia kolektyvas. Tokiø Naujojoje Akmenëje gausu. Pirmiausia tai
liaudiðkos muzikos kapela „Akmena“ (vadovas Jonas Gintauskas),
gyvuojanti nuo 1958 metø. Akmenæ garsina ir tautiniø ðokiø kolektyvai, kuriø èia jau penki (vadovë Birutë Viktoravièiûtë). Vienas ið
ðiø kolektyvø – suaugusiøjø ðokiø grupë, 2002 m. apdovanota Aukso paukðte“. 2009 m. surengtame respublikiniame liaudiðkø ðokiø
konkurse „Pora uþ poros“ Naujosios Akmenës jaunimo ir merginø
ðokiø kolektyvai tapo laureatais.
Vaikø dainavimo studija (vadovë Julë Draudikienë) ðiemet pradëjo skaièiuoti savo antràjá deðimtmetá ir garsëja kaip talentingø
vaikø gebëjimo ugdymo kolektyvas. J. Draudikienë taip pat vadovauja ir jau deðimtmetá atðventusiam moterø vokaliniam ansambliui, pernai centre savo veiklà pradëjusiam folkloro ansambliui bei
miðriam chorui „Cementininkas“. Pastarasis kolektyvas – vienas
ið seniausiø rajone – jis suburtas dar 1957 metais Antano Kaminsko iniciatyva. Kolektyvas yra dalyvavæs visose nuo 1960 m. vykusiose respublikinëse dainø ðventëse. Ðis choras globoja ir kasmet
mieste organizuojamà tarpregioniná chorø festivalá.
Nuo 1991 m. veikianèiam Lietuvos pensininkø sàjungos „Boèiai“ Akmenës skyriaus miðriam chorui „Boèiai“ vadovauja Algimantas Milius.
Dramos mëgëjai Naujojoje Akmenëje yra susibûræ á nuo 1970 m.
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veikianèià Jaunimo dramos studijà (vadovë Janina Smirnova), kurià lanko taip pat ir vaikai bei suaugusieji.
2010 m. ákurtai Kultûros centro muzikavimo grupei „Gyvenimo
kinas“ vadovauja Janina Smirnova.
Akmenës rajono savivaldybës kultûros centrui pavaldiems Akmenës kultûros namams vadovauja vedëja Angelë Norkienë, kuri
yra ir dviejø meno saviveiklos kolektyvø vadovë: nuo 1993 m. veikianèiam moterø vokaliniam ansambliui ir 1995 m. veiklà pradëjusiam moterø tercetui.
Dviem kolektyvams èia vadovauja ir Algimantas Lakaèiauskas.
Abu jie savo veiklà pradëjo 2000 metais. Tai suaugusiøjø estradinë
grupë ir kaimo kapela. Mëgsta Akmenës kraðto þmonës romansus.
Apie tai kalba ir tas faktas, kad Akmenës kultûros namuose – net du
romansus dainuojantys kolektyvai. Tai romansø grupë „Rasa“ (vadovë Angelë Norkienë) ir liaudiðkø romansø grupë „Akmenës vyrai“ (vadovas Alvydas Vaièiakauskas). 1999 m. savo veiklà Akmenëje pradëjo suaugusiø dramos teatras. Jo vadovë – Reda Butnorienë. Ji vadovauja ir 2009 m. savo veiklà pradëjusiam jaunimo ir
vaikø dramos bûreliui.
Vadovë Nijolë Milaðevièienë – 1994 m. suburto Tautiniø ðokiø
kolektyvo ir dviem metais anksèiau suburto ðiuolaikinio ðokio kolektyvo „Akimirka“ vadovë.
Nuo 2010 m. veikianèio folkloro kolektyvo vadovë – Romena
Ðimkuvienë.
Alkiðkiø kultûros namuose daþniausiai pamuzikuoti, padainuoti á
bûrá renkasi jaunimas. Juos vienija nuo 2003 m. veikianti jaunimo
kapela „Biðki kiðki“ ir jau antrà deðimtmetá skaièiuojanti jaunimo
estradinë grupë „Atþalos“ (abiejø kolektyvø vadovë Eugenija Narkuvienë).
Sablauskiø bendruomenëje uþ renginiø organizavimà yra atsa-

kinga Eugenija Narkuvienë. Ji vadovauja ir èia nuo 2004 m. veikianèiam moterø vokaliniam ansambliui bei jau treèius metus gyvuojanèiam folkloro ansambliui „Ðventupëlë“, ðeimos duetui, jaunimo
pop grupei.
Kairiðkiø bendruomenæ garsina Papilës kultûros namuose repetuojanti Antano Erlicko vadovaujama liaudiðkos muzikos kapela.
Kivyliø kaimo bendruomenëje kultûros renginius organizuoja,
gyventojus á meno saviveiklos kolektyvus buria ir jiems vadovauja
(Kivyliø vokaliniam, Kivyliø folkloro bei Agluonø kaimo bendruomenës moterø vokaliniam ansambliui) Julija Navickienë.
Kruopiø kultûros namø vedëja dirba ir vaikø dramos kolektyvui
vadovauja Genutë Baliulienë.
Mergaièiø bei moterø vokaliniø ansambliø vadovas èia – Algimantas Lakaèiauskas, o Reda Urbonienë – jauniø tautiniø ðokiø,
vidutinio amþiaus tautiniø ðokiø bei jaunimo tautiniø ðokiø kolektyvø vadovë. Nuo 1982 m. Kruopiuose veikia kaimo teatras. Jam
vadovauja Genutë Baliulienë.
Gausu meno kolektyvø Papilës kultûros namuose. Net trims ið
jø – jaunuèiø ðokiø kolektyvui, merginø tautiniø ðokiø kolektyvui
„Audra“ bei vaikinø breiko kolektyvui vadovauja Marius Gedaminskas. Dviejø kolektyvø – „Atgaivos“ klubo pagyvenusiø moterø ðokiø kolektyvo ir Jaunimo skaitovø grupës – vadovë yra Virginija
Kupstienë. Nuo 2001 m. veikianèiai liaudiðkos muzikos kapelai
vadovauja Antanas Erlickas, pramoginës muzikos grupei „Ekstra“ –
Saulius Montvilas.
Ventos kultûros namuose estradinës muzikos mëgëjus á jaunimo estradiná ansamblá ir á suaugusiøjø estradiná ansamblá buria
Alvydas Vaièiakauskas, folkloro ansambliui „Volungë“ vadovauja
Dalia Tenienë, o ðiuolaikinio ðokio kolektyvui, kuriame ðoka jaunuèiai, mergaitës, merginos ir moterys, vadovauja Lina Klovienë.
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