
LIUDAS ANDRIKIS

VEIKLOS PROGRAMA

Vizija – Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras – kultūros ir meno paslaugų regioninis lyderis.

Organizacinės elgsenos vertybės: 

bendradarbiavimas;
atvirumas;
lygios galimybės;
etika;
asmeninis tobulėjimas;
galimybės pasireikšti asmeniniams ir profesiniams gebėjimams;
pagarba sau ir kitiems;
bendruomeniškumas;
tinklaveika.

Pagrindinės veiklos kryptys

1. Plačiai ir įvairiapusiškai pristatyti Klaipėdos miesto, Lietuvos ir užsienio šalių profesionaliąją
tradicinę ir šiuolaikinę dailę.

Inicijuoti,  koordinuoti  ir  organizuoti  parodas,  įvairius  tradicinio  ir  šiuolaikinio  meno  projektus,
renginius, tarpdisciplininius kultūros reiškinius, teikti gido paslaugas.

Administruoti  ir koordinuoti  meno rezidentūros veiklą,  renti  rezidencinių mainų tarp Klaipėdos,
Lietuvos ir užsienio šalių veiklos programas.

2.  Sudaryti sąlygas aktualių kultūros ir meno reiškinių vystymuisi ir pristatymui, siekiant ugdyti
miesto gyventojų meninius–kultūrinius poreikius ir tarpkultūrinį dialogą.

Inicijuoti,  koordinuoti  ir  organizuoti  meninės  kūrybos  projektus,  kūrybinių  mainų  programas,
kūrybos pristatymus, susitikimus su parodų autoriais, kuratoriais, menotyrininkais.

Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio menininkais, vietos, tarptautiniais meno ir kultūros fondais,
organizacijomis visame pasaulyje.

Sudaryti sąlygas jaunųjų kūrėjų integracijai į meninę bendruomenę.

Rengti seminarus, mokymus, konferencijas, viešas diskusijas aktualiomis kultūros temomis

Teikti  metodinę  pagalbą,  konsultuojant  Klaipėdos  menininkus  projektų  partnerių  paieškos,
finansavimo galimybių  ir  kitais  klausimais,  informuoti  apie  galimybes dalyvauti  tarptautiniuose
kultūros ir meno projektuose Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Inicijuoti, koordinuoti ir organizuoti kultūrinę ir meninę Klaipėdos miesto gyventojų edukaciją.



Teikti  neformaliojo  ugdymo  paslaugas,  didinti  jų  įvairovę,  prieinamumą  ir  kokybę  bei  skatinti
formaliojo mokymo efektyvumą integruojant Kultūrų komunikacijų centro išteklius bei paslaugas į
formaliojo švietimo procesus ir priemones. 

3. Užtikrinti visapusišką informacinę sklaidą apie Klaipėdos miesto kultūros ir meno procesus bei
kūrėjų veiklą.

Rinkti  ir  sisteminti  miesto,  šalies  ir  užsienio kultūros  bei  meno informaciją,  rūpintis  Klaipėdos
kultūros  informacijos  sklaida  internete  ir  kitose  žiniasklaidos  priemonėse  ir  organizuoti
informacinės sklaidos projektus.

Inicijuoti,  koordinuoti  ir  organizuoti  Klaipėdos  kultūros  ir  meno  informacinių  leidinių  leidybą
(mokslinio, reklaminio informacinio pobūdžio).

Pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai:

įstaigos veiklos tęstinumo užtikrinimas;
įstaigos veiklos analizė ir įstaigos veiklos gerinimas (veiksmingumas, efektyvumas, 
ekonomiškumas);
bendrojo vertinimo modelio (BVM) diegimas.


