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Telðiø vyskupijos katedra. Dautës Mukienës nuotrauka

(Atkelta ið 5 p.)
ralinës muzikos kolektyvà, vaikø folkloro ansamblá.
Tradicinës ir daug þmoniø sutraukianèios Tryðkiuose – Uþgavëniø ir Petriniø ðventës.
Telðiø rajono Ryðkënø kultûros centras veikia tame paèiame
pastate, kaip ir miestelio biblioteka.
Namas uþbaigtas statyti prieð pat Lietuvos Atgimimà – 1988 metais Benedikto Ðniauko rûpesèiu. Ðio centro veiklos tikslai ir uþdaviniai – tie patys, kaip ir kitø rajono kultûros centrø. Èia graþiai
ðvenèiamos Uþgavënës, Joninës, vyksta tradicinë vaikø teatrø ðventë „Teatrø pastogëlë“, organizuojamos kûrybinës stovyklos vaikams
„Maþais þingsneliais á didájá menà“, avangardiniø madø ðou „Fantazijai nëra ribø“, apskrities jaunimo pramoginiø mados ðokiø fiesta
„Meilës ðokis tau“, regioninis kapelø festivalis „Jurginiø polka“.
Kultûros centras ir biblioteka daugelá renginiø organizuoja kartu.
Paskutiniais metais jie bendrai ágyvendino ir tautodailininkams skirtà projektà „Groþio ir meno pasaulyje“.
Ryðkënø apylinkiø kultûrà reprezentuoja kaimo kapela „Judrë“
(vadovas Martynas Miliauskas), vyrø vokalinis ansamblis ir miðrus
vokalinis ansamblis (abiejø vadovas Jonas Kalendra), ritminiø ðokiø kolektyvas ir vaikø ðokiø kolektyvas „Ryðkutis“, merginø tautiniø ðokiø kolektyvas „Ðypsena“ (visø trijø vadovë Vitalija Þalgevièienë), vidutinio amþiaus þmoniø tautiniø ðokiø kolektyvas (vadovë Laima Jurkuvienë), kaimo kapela „Þara“ (vadovas Vidas Petrauskas).
NAUDOTA LITERATÛRA:
1. Interneto svetainë „Telðiø rajono kultûros centras“
http://www.telsiukc.lt/.
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Lietuvoje, ne iðimtis ir Þemaitijos regione, kultûros reikalai yra
administruojami gana ávairiai. Vienur tuo rûpinasi tik rajonø centruose veikiantys visø rajono kultûros namø veiklà kuruojantys kultûros centrai, kitose rajonø, miestø savivaldybëse dirba mero patarëjai kultûros klausimams, dar kitur prie rajono savivaldybës administracijos yra suformuoti panaðûs dariniai kaip Skuodo rajono
kultûros ir turizmo skyrius, kuris yra vienas ið rajono savivaldybës
administracijos padaliniø. Jis èia gyvuoja jau keletas metø ir turi
nemaþà átakà rajone, tiek plëtojant tradicinæ kultûrà, tiek ir puoselëjant profesionaløjá menà, turizmà.
Rengdami ðià publikacijà pasidomëjome, kokiu pagrindu ðis skyrius veikia, kas èia dirba ir kokie tokio skyriaus tikslai bei uþdaviniai.
Beveik á visus ðiuos klausimus atsakymà galime rasti ðio skyriaus nuostatuose (patvirtinti Skuodo rajono savivaldybës administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 3 d. ásakymu.
Ið viso skyriuje –4 darbuotojai (vedëjas, vyresnioji specialistë
kultûrai, vyresnioji specialistë turizmui ir vyr. specialistas paminklosaugai).
Skyriø ásteigë Skuodo rajono savivaldybës taryba. Veikia jis paèiame miesto centre (buvusiuose rajono kultûros namuose, kur yra
ásikûrusi ir rajono savivaldybës vieðoji biblioteka). Skyrius yra tiesiogiai atskaitingas rajono savivaldybës administracijai ir ágyvendina tarybos, mero sprendimus, vykdo administracijos ásakymus.
Ágyvendindamas jam pavestas funkcijas, skyrius bendradarbiauja
su Kultûros ministerija bei Kultûros vertybiø apsaugos departamentu, Valstybiniu turizmo departamentu. Jam yra priskirtos vieðojo
administravimo funkcijos, pavesta organizuoti bei tvarkyti vieðøjø
paslaugø kultûros srityje teikimà rajono gyventojams.
Skyrius dalyvauja formuojant ir ágyvendinant kultûros, etnokultûros, teatro, muzikos, dailës, leidybos, kultûros vertybiø apsaugos, turizmo ir jaunimo veiklos koordinavimo politikà savivaldybës
teritorijoje. Jis taip pat rûpinasi gyventojø kultûros ugdymu, bendrosios ir etnokultûros puoselëjimu, atsako uþ savivaldybës valdomø,
taip pat jos teritorijoje esanèiø, bet konkreèiø savininkø ar valdytojø
neturinèiø nekilnojamøjø kultûros vertybiø iðsaugojimà, rûpinasi,
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kad kitø nekilnojamøjø kultûros vertybiø savininkai ir valdytojai
galëtø tinkamai saugoti ðias vertybes.
Skyriaus darbuotojai yra atsakingi ir uþ turizmo industrijos plëtrà savivaldybës teritorijoje, rajono jaunimo organizacijø, neformaliø jaunimo grupiø ir neorganizuoto jaunimo politikos ágyvendinimà.
Vykdydamas jam keliamus uþdavinius, skyrius rengia kultûriniø, paminklotvarkos, turizmo ir jaunimo programø projektus, metodiðkai vadovauja, ágyvendina tarybos patvirtintas programas savivaldybës teritorijoje, rengia pasiûlymus tarybai steigti, reorganizuoti ir likviduoti ið savivaldybës biudþeto lëðø iðlaikomas kultûros
ástaigas, koordinuoja pavaldþiø kultûros ástaigø veiklà, rûpinasi jø
materialine baze, sudaro, teikia kultûros ir turizmo srities iðlaidø
sàmatø projektà, vadovaudamasis tarybos patvirtinta savivaldybës biudþeto projekto rengimo ir tvirtinimo tvarka, rûpinasi Skuodo
kultûros centro pastatu ir inventoriumi, pagal panaudos sutartá perduoda reikalingà inventoriø naudoti Skuodo rajono vieðosioms kultûros ástaigoms, kontroliuoja teisingà biudþetiniø lëðø naudojimà
ðiose ástaigose. Jis taip pat teikia pasiûlymus merui, tarybai kultûros infrastruktûros objektø projektavimo ir statybos klausimais,
inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja parodas, konkursus, simpoziumus, festivalius, ðventes, koncertus ir kitus renginius, rûpinasi
etninës kultûros globa ir populiarinimu, skatina ir remia jaunimo
kultûrines iniciatyvas, bendradarbiauja su savivaldybës teritorijoje
veikianèiomis jaunimo organizacijomis, remia ir koordinuoja savivaldybës Kultûros ir turizmo skyriaus, struktûriniø padaliniø darbuotojø tarptautiná bendradarbiavimà, kaupia ir skleidþia informacijà kultûros ir turizmo klausimais. Skyrius skatina, remia ir organizuoja kultûros ir turizmo specialistø tobulinimàsi, organizuoja darbuotojø atestacijà, rûpinasi sukauptø kilnojamøjø kultûros vertybiø
apsauga, ástatymø nustatyta tvarka teikia Kultûros ministerijai statistinæ informacijà, tvarko vietinius nekilnojamøjø vertybiø registrus ir apie juos praneða Kultûros vertybiø apsaugos departamentui, rengia á vietiná registrà áraðytø kilnojamøjø kultûros ver tybiø
apsaugos tvarkà ir teikia tarybai jà tvirtinti. Kultûros vertybiø departamentui skyrius teikia derinti tarybos, mero, administracijos

priimamø aktø projektus, kurie gali turëti átakos nekilnojamøjø kultûros vertybiø ir jø teritorijø saugojimui, taip pat teritorinio planavimo dokumentø projektus. Jis taip pat pagal Nacionalinæ turizmo
plëtros programà ir apskrities turizmo planavimo dokumentus rengia savivaldybës turizmo plëtros priemoniø planus, teikia juos tvirtinti Savivaldybës tarybai, rûpinasi rekreacine teritorijø apsauga,
poilsio ir turizmo veiklos jose plëtojimu, tvarko ðiø teritorijø apskaità, analizuoja savivaldybës teritorijos turizmo iðteklius ir paslaugø rinkà, rengia sutarèiø projektus su turizmo paslaugas teikianèiais juridiniais ir fiziniais asmenimis dël rekreaciniø iðtekliø
naudojimo turizmui bei poilsiui, vykdo kitus tarybos, mero ir administracijos direktoriaus pavedimus turizmo ir kultûros srityse, tiria
jaunimo organizacijø pasiûlymus, uþtikrina jaunimo organizacijø ir
su jaunimu dirbanèiø organizacijø bendradarbiavimà su rajono Savivaldybës administracija ir taryba.
Taigi, 4 darbuotojai ir tokia plati, didelio savo rajono paþinimo ir
daugelio kultûros, paveldo, turizmo plëtros politikos iðmanymo reikalaujanti veikla.
Kaip skuodiðkiai su tuo susitvarko ðiais sunkiais mûsø ekonomikai, o tuo paèiu ir kultûrai metais, jau kita tema. Akivaizdu, kad
lengva nëra, kad, kaip ir ankstesniais metais, sëkmæ daþniausiai
lemia ne pinigai, o þmoniø iniciatyva, geras savo rajono paþinimas,
darbuotojø autoritetas entuziazmas ir meilë tiems, dël kuriø dirbama.

Deðinëje – Skuodo
miesto fragmentas
ið paukðèio
skrydþio.
Apaèioje – Skuodo
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centro pastatas –
deðinëje.
Ginto Andriekaus
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