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Telðiø rajono kultûros centras – centrinëje Respublikos gatvëje,
ant kalniuko, prie pat Telðiø katedros ir Telðiø vyskupijos kurijos.
Pagrindinës ðio centro veiklos kryptys, kaip ir daugelio kitø panaðiø ástaigø, – formuoti, rengti, ágyvendinti rajono kultûros programà, organizuoti svarbiausius rajono kultûros renginius, sudaryti
tinkamas sàlygas rajone plëtoti meno saviveiklà bei liaudies menà, tæsti ir plëtoti kraðto liaudies tradicijas, ugdyti meno saviveiklos
kolektyvø dalyviø ágûdþius, prisidëti prie rajono vaikø ir jaunimo
laisvalaikio uþimtumo, papildomo meninio lavinimo organizavimo.
Iðsami informacija apie centro veiklà nuolat skelbiama jo interneto svetainëje – http://www.telsiukc.lt/.

Dugiausia laiko centro darbuotojai skiria rajone jau tradiciniais
tapusiø ir didelio visuomenës susidomëjimo sulaukianèiø renginiø
organizavimui. Patys svarbiausi ið tokiø renginiø yra kultûros centro naujo darbo sezono atidarymai „Iðplauks mûsø laivas, iðplauks...“, meno kolektyvø dainø ðventës, kas du metai Telðiuose
organizuojamas tarptautinis vaikø folkloro festivalis „Að pasiejau
vëina popa“, tarprajoninë pagyvenusiø þmoniø tautiniø ðokiø kolektyvø ðventë „Labas vakars, svetelç“, kaimiðkø kapelø ðventë „Jurgelio valsas“, Lietuvos liaudiðkos muzikos kapelø festivalis-varþytuvës „Riktingiausë mozëkontâ“, A. Jasenausko vardo sakralinës
chorinës muzikos festivalis, tarpmiestinis sportiniø ðokiø konkursas „Þemaitija“ ir kt.
Kultûros centras gyvuoja ir Telðiø rajono Tryðkiø seniûnijoje. Tai
miestelio mokyklos patalpose nuo 2004 m. pradþios veikianti savarankiðka kultûros ástaiga. Ji turi vienà filialà. Centro darbuotojai
prisideda prie miestelio ávaizdþio kûrimo ir puoselëjimo, organizuoja tradicines, kalendorines, valstybines ðventes, parodas, seminarus, praktinius uþsiëmimus, stovyklas-plenerus, kaupia
medþiagà apie seniûnijos þmoniø kultûriná gyvenimà. Visa tai atliekama bendradarbiaujant su kitomis rajono bei Respublikos kultûros ir meninio ugdymo ástaigomis, visuomeninëmis organizacijomis, menininkais.
Miestelyje veikia klubas „Cinkelis“. Centrui priklauso ir kitose
patalpose veikianti mini dailës galerija „Langai“. Centras Tryðkiø
dvaro teritorijoje paskutiniais metais organizuoja moksleiviø vasaros stovyklà-plenerà „Vaivorykðtë“, kuriame dalyvauja talentingi
vaikai ið daugelio Lietuvos vietø. Ðis centras organizuoja ir akcijas
„Þydintys Tryðkiai“ bei „Þydintys Tryðkiø langai“, puoselëja graþiai
tvarkomø sodybø ðeimininkø pagerbimo tradicijas ir taip prisideda
prie gyvenvietës tvarkymo bei puoðimo.
Tradicinës ir daug þmoniø sutraukianèios Tryðkiuose – Uþgavëniø ir Petriniø ðventës.

Telðiø panorama.
Danutës Mukienës nuotrauka
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Telðiø rajono Nevarënø seniûnijos kultûros centras (ástaiga veikia
nuo 2004 m.) ásikûræs Liepø gatvëje, dar 1969 m. Viktoras Geco
rûpesèiu pastatytame tipiniame buvusiø kultûros namø pastate.
Kiek pamena ðio miestelio gyventojai, gyvenimas èia visada
virë. Dabar, kaip ir pridera tokiai ástaigai, èia nuolat repetuoja meno
mëgëjø kolektyvai, organizuojami ávairûs kultûros renginiai, stovyklos-plenerai, kûrybinës stovyklos, valstybiniø ðvenèiø bei kalendoriniø datø paminëjimai, renkama ir kaupiama medþiaga apie
kraðto istorijà ir kt. Kasmet èia vyksta renginiai, skirti Motinos, Tëvo,
Vaikø gynimo dienoms, regioninë humoro ðventë „Juokis ið savæs ir
ið kitø“, seniûnijos meno mëgëjø kolektyvø meno ðventë „Supinsim
dainø ir ðokiø pynæ“, Antaniniø Joniniø, Oniniø ðventës, vasaros atidarymo ðventë, rudens ðventë „Po darbø darbeliø“, seniûnijos kaimo
bendruomeniø varþytuvës, teatralizuota Uþgavëniø ðventë, adventiniai, kalëdiniai renginiai, Valentino dienos ir kiti renginiai.
Centre daþnai gali pamatyti ðiose apylinkëse gyvenanèius scenos mylëtojus. Ávairiais metais tie meno kolektyvai vadinosi skirtingai, taèiau jø tikslas buvo vienas – þodþiu, vaidyba kalbëti su spektakliø, pasirodymø þiûrovais jiems suprantama ir aktualia kalba. Taip
dirbo Mëgëjø teatro vadovë Alvyda Kniurienë, Klojimo teatro vadovë
Raimonda Padolskienë, humoro grupës „Kanapis“ vadovas Albinas
Ðmukðta, humoro grupës „Barboros“ vadovë Raimonda Padolskienë.
Buria ðio centro darbuotojai þmones ir á vidutinio amþiaus þmoniø ir pagyvenusio amþiaus þmoniø, jaunimo tautiniø ðokiø kolektyvus, kaimiðkos muzikos kapelà, romansø atlikëjø ansamblá, sak(Nukelta á 6 p.)

Deðinëje – paminklas Romualdui Juknevièiui Telðiø Þemaitës teatre.
Danutës Mukienës nuotrauka

Telðiai. Respublikos gatvë.
Danutës Mukienës nuotrauka
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(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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