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Joniškio KC etatai
2016 m. - 2020 m. etatų skaičius liko toks pat. Kultūros centre yra 40,25 etato, iš jų
kultūros ir meno – 29,25, kitų – 11.
Meno kolektyvai, dalyviai.
Joniškio kultūros centre (su skyriais) veikė 51 mėgėjų meno kolektyvas, juose
dalyvavo 488 asmenys. Iš jų vaikų ir jaunimo – 17 (dalyvių 170).
Studijų, būrelių (su skyriais) veikė 16 (dalyvių 106).
Miesto teritorijoje veikė 29 mėgėjų meno kolektyvai, juose dalyvavo 277 asmenys,
kaimo teritorijoje – 22 kolektyvai, juose dalyvavo 211 asmenų.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją Lietuvoje, tiek kolektyvų repeticijos, tiek
pasirodymai buvo labai riboti, tačiau visi mėgėjų meno kolektyvai daugiau ar mažiau įsijungė į
bendrus Joniškio kultūros centro organizuojamus renginius ar virtualias programas.
Aktyviausi jų 2020 m. veikloje – Jaunimo dainavimo studija, jaunimo kultūros klubas
„ETC“, dainavimo studija „Mažieji „ETC“, vaikų ir jaunimo teatras „Bendraamžiai“, suaugusiųjų
teatras „Žiburys“, folkloro ansamblis „Kupars“, merginų ir mergaičių šiuolaikinių šokių grupė
„Stichija“, romansų grupė „Ašalia“, gyvo garso grupė „Septem band“.
II SKYRIUS
VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS STRATEGINĮ IR METINĮ
VEIKLOS PLANUS
Atsižvelgiant į bendrą įstatymu reglamentuotą kultūros centro sampratą ir patvirtintus
Joniškio kultūros centro nuostatus, Joniškio kultūros centro misija − sudaryti sąlygas rajono
kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui
kultūrinėje veikloje, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes,
padėti plėtoti ir ugdyti kūrybiškumą, demokratinę, laisvą ir atvirą, visuomenę.
Kaip ir ankstesniais, taip ir 2020 metais, Joniškio kultūros centro veiklos pagrindinis
tikslas – aptarnaujamoje teritorijoje esančios bendruomenės kultūrinių poreikių formavimas ir
tenkinimas, pilietiškumo, bendruomeniškumo, tautiškumo ugdymas.
Siekdamas įgyvendinti savo misiją, Joniškio kultūros centras 2020 m. išsikėlė šiuos
uždavinius:
1. sudaryti sąlygas bendruomenei kultūringai bendrauti, leisti laisvalaikį, atskleisti savo
sugebėjimus, dalyvauti kultūrinėje veikloje;
2. saugoti ir puoselėti tautines tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, senąja ir
moderniąja kultūra;
3. ugdyti estetinį ir meninį skonį, grožio suvokimą, pagarbą jį kuriantiems.
Centras, siekdamas tikslo ir vykdydamas išsikeltus uždavinius, vykdė šias funkcijas:
1. organizavo mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpinosi jų dalyvavimu
respublikinėje dainų šventėje, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose
renginiuose;
2. organizavo pramoginius, edukacinius, mėgėjų meną populiarinančius renginius;
3. organizavo valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių renginius;
4. inicijavo ir metodiškai rėmė kultūrinių procesų plėtotę;
5. rengė ir įgyvendino kultūros programų projektus, bendradarbiavo su kitomis kultūros ir
ugdymo įstaigomis, savivaldybės seniūnijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
6. sudarė sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarino senąsias kultūros tradicijas, puoselėjo krašto
savitumą;
7. sudarė sąlygas profesionalaus meno sklaidai, propagavo klasikines ir modernias meno veiklos
formas;
8. įgyvendino kultūrinio bendradarbiavimo projektus Lietuvoje ir užsienyje.
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2020 m. be įprastų vykdomų uždavinių Joniškio kultūros centras išsikėlė ir vykdė veiklos
prioritetus:
1. projektų rengimas į įvairius fondus papildomoms lėšoms kultūros veiklai gauti, kitų rėmėjų
paieška;
2. kultūros veiklos sklaida (operatyvios informacijos apie Kultūros centre veikiančius mėgėjų meno
kolektyvus ir vykstančius renginius teikimas vietos ir regiono žiniasklaidai, visuomenei);
3. jaunimo veiklų Joniškio KC aktyvinimas, kultūrinės savanorystės skatinimas;
4. Kultūros centro veiklos kokybės ir įvaizdžio gerinimas (naujų kūrybinės raiškos formų taikymas,
tradicijų tobulinimas);
5. virtualių kultūros produktų kūrimas ir sklaida;
6. visuomenės grupių užimtumo plėtra (edukacijos, dirbtuvėlės, akcijos ir pan.)
Renginių pobūdis, skaičius, kultūros vartotojų auditorijos
Iš viso Joniškio KC (su skyriais) įvyko 439 renginiai, sulaukta dalyvių, žiūrovų: 417
628.
Mieste įvyko 266 renginiai, juose dalyvavo 384 923 dalyviai, žiūrovai. Iš jų 40
renginių vaikams ir jaunimui, juose sulaukta 3600 žiūrovų. Profesionalių atlikėjų renginių surengta
23, juose sulaukta 10589 žiūrovai.
Skyriuose įvyko 173 renginiai, juose – 32 705 dalyviai, žiūrovai. Iš jų 55 renginiai
vaikams ir jaunimui, juose sulaukta 8349 žiūrovai. Profesionalių atlikėjų renginių surengtas 1, juose
žiūrovų – 90.
Joniškio KC veiklos svarbiausi 2019 m. renginiai ir lėšų paskirstymas

Nr.

Renginių pavadinimai

Lėšos, Eur

1.

Laisvės gynėjų dienai skirtas respublikinis vokalinių ansamblių
konkursas „Laisvė – Lietuvos širdis“

500

2.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas (minėjimas,
koncertas)

1200

3.

Akcijos „Laisvės skrydis“ edukacijos

100

4.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Padėkos
400
koncertas akcijos „Laisvės skrydis“ dalyviams

5.

Respublikinė giedorių vakaronė „Giesmės ir dainos Šv. Mergelei
Marijai“

200

6.

Šeimos dienos paminėjimas. Lauko kinas

550

7.

Joniškio miesto dienos šventė „Bundantis miestas“

2400

8.

Tarptautinė jaunimo diena

300

9.

Koncertas „Vasaros nakties muzika“

1000

10.

Baltų vienybės dienos minėjimas Jauniūnuose

300

11.

Dainuojamosios poezijos vakaras „Vilnonis“

300

12.

Kalėdų eglės įžiebimo šventė

300
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13.

Kiti renginiai

494,29

14.

Skyrių veikla

6655,71
14700

2020 m. surengta: 1 festivalis (etninių edukacijų), 4 konkursai (1 respublikinis vokalinių ansamblių,
1 rajoninis solistų ir vokalinių ansamblių, 2 fotografijos vietos lygmens), 4 akcijos (1 rajoninė
pilietinės bendrystės, 1 miesto pilietinės-kūrybinės bendrystės, 1 rajoninė padėkos, 1 šokio), 37
įvairaus formato koncertinės programos, 9 šventės, 17 įvairaus formato spektaklių, 16 minėjimų, 7
filmai, 1 dailės pleneras, 1 kultūrinis piknikas, 1 knygos pristatymas, 1 naujos kultūrinės erdvės
atidarymas, 1 cirko programa, 1 ugnies šou programa.
Surengti 5 renginiai, skirti valstybinėms šventėms ir 10 renginių atmintinoms dienoms.
Etninių renginių surengta – 23.
Parodų – 22.
Edukacijų – 50.
Renginių vaikams surengta 102 (iš jų 72 įgarsintos ir įvaizdintos pasakos), jaunimui – 11.
Įgyvendintas 1 leidybinis projektas.
Pelnytas finansavimas bei įgyvendinti 8 projektai, vykdyta 1 Kultūros paso (kino edukacijų)
programa, 1 profesionalaus šiuolaikinio šokio rezidencija (V. Pitrinaitė).
Taikytos naujos formos: atsižvelgiant į šalies pandeminę situaciją ir paskelbtą karantiną, Joniškio
kultūros centras keitė savo veiklos kryptį. Pagrindinė kultūrinė veikla persikėlė į internetinę erdvę.
Buvo kuriamas virtualus kultūros produktas, edukacijos, akcijos, naudinga kultūrinė informacija
rajono gyventojams ir t.t. Pagrindinės naujovės buvo virtualus įgarsintų ir vizualizuotų pasakų
ciklas, virtualus teminis koncertinių programų ciklas, muzikos ir šviesų piknikas, kūrybinė
gyventojų santalka, šviesos instaliacijos parke, tekstų garso instaliacijos miesto erdvėse, žaidimų
alėja, koncertai „ant ratų“, filmo demonstravimas iš automobilių, vaizdo reportažai, karaokė
virtualiai.
Joniškio KC ir toliau aktyviai viešino savo veiklos rezultatus, didino šios kultūros
įstaigos žinomumą. Tobulinta, nuolat operatyviai pildyta Joniškio KC interneto svetainė
www.joniskiokc.lt (rengti skaitmeniniai renginių anonsai, reklaminiai filmukai, veiklą viešinantys
straipsniai, fotogalerijos, periodiškai skelbtos naujienos ir pasiekimai). Ypač aktyviai naudotas
Joniškio KC veiklos anonsams ir veiklos rezultatų viešinimui Joniškio kultūros centro „Facebook“
profilis. 2020 m. Joniškio kultūros centro FB profilis tapo pagrindine veiklos erdve.
Joniškio kultūros centro, jo skyrių darbuotojai bendradarbiauja ir palaiko ryšius su
kitomis rajono kultūros įstaigomis, švietimo įstaigomis, žemdirbiais, medikais, socialiniais
darbuotojais, verslininkais, rajono nevyriausybinėmis organizacijomis, kaimų bendruomenėmis,
rengia bendrus renginius, šventes ir t. t. Teikia patalpas (sales) renginiams, įrangą bei metodinę ir
praktinę pagalbą, parengia scenos apipavidalinimą (scenografijas), renginių afišas, parodų
pristatymus, edukacijos programas. Aktyviausiai 2020 m. rengiant bendrus renginius
bendradarbiauta su Joniškio r. mokyklomis ir vaikų lopšeliais-darželiais, Istorijos ir kultūros
muziejumi, A. Raudonikio meno mokykla, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centru,
Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriumi, Pakruojo r. Žeimelio muziejumi
„Žiemgala“, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriumi (nemokamai teiktos
patalpos renginiams, garso ir šviesos, multimedijos įranga, skolinti scenos kostiumai bei teiktos
specialistų, mėgėjų meno kolektyvų paslaugos).
Vietos partnerystės pagrindais Joniškio kultūros centre įvyko 11 renginių, iš kurių
organizatorių neimti salės ir technikos nuomos mokesčiai (tokių paslaugų suteikta už 1048,22 Eur).
2020 m. JKC aktyviai ieškojo rėmėjų renginių išlaidoms padengti. Kultūros centras ir
jo skyriai gavo prekių, paslaugų, nuolaidų už 8288,2 Eur.
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2020 m. Joniškio KC mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo įvairiuose festivaliuose, šventėse
visoje Lietuvoje:
 Joniškio kultūros centro grupė „Ašalia“ (vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė) LRT laidoje
„Duokim garo“ pelnė 3 vietą (2020 01 19);
 Joniškio kultūros centro grupė „Ašalia“ (vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė) LRT laidoje
„Duokim garo“ pelnė 2 vietą (2020 03 22);
 Joniškio kultūros centro grupė „Ašalia“ (vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė) LRT laidoje
„Duokim garo“ pelnė 1 vietą (2020 04 26);
 Etninių renginių režisierei ritai Kipšaitei-Balčiūnienei įteikta Joniškio r. savivaldybės
Mato Slančiausko premija (2020 07 04);
 Suaugusiųjų teatras „Žiburys“ (vadovė Violeta Tuomaitė) XXV teatrų festivalyjekonkurse „Kartu“ Kurtuvėnuose, apdovanotas pagrindiniu laureato diplomu;
 Suaugusiųjų teatras „Žiburys“ (vadovė Violeta Tuomaitė) XXV Lietuvos suaugusiųjų
mėgėjų teatrų apžiūroje šventėje „Atspindžiai“ tapo laureatais.
 Kirnaičių skyriaus renginių režisierius Tarptautiniame pasakų čempionate „Vieną kartą
gyveno...“, vykusiame Radviliškio viešojoje bibliotekoje, laimėjo pasakų sekimo
čempiono vardą (2020 09 18).
III SKYRIUS
BIUDŽETAS IR TURTO VALDYMAS
1.

Joniškio kultūros centro 2020 m. biudžetas sudarė:
Savivaldybės lėšos iš viso: 593298,00 eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui –
507100,00 eurų;
socialinio draudimo įmokos –
7997,67
ryšių paslaugoms
1586,32
transporto išlaidoms su kolektyvų išvykomis – 3252,63
reprezentacinėms išlaidoms
0,00
komandiruotėms
- 671,77
ilg. mat.turto einamasis remontas - 2219,27
kvalifikacijos kėlimui
- 400,00
komunalinėms išlaidoms
- 28820,42
kitoms paslaugoms ir prekėms
- 15334,12
menininkų įamžinimas
- 1400,00
soc. parama nedarbingumo metu (2 d.d.) išlaidos - 717,80 eurų.
ilgalaikiam materialiniam ir nematerialiniam turtui įsigyti –
7400,00 eurų.
Renginiams
14700,00 eurų
Meninei raiškai
1698,00 eurų
Įstaigos pajamos - Specialiųjų programų įgyvendinimas - 4463,01eurų

2.

Papildomų lėšų pritraukimas ir panaudojimas.

Joniškio rajono savivaldybės administracija skyrė – 405,00 eurų ,,Ašalia“ kolektyvo
rūbams įsigyti iš rajono biudžeto lėšų.
Joniškio rajono savivaldybės administracija skyrė ,,Stichija“ kolektyvui batams įsigyti
– 1020,00 eurų iš rajono biudžeto lėšų.
Valstybinė mokesčių inspekcija pravedė 2 % paramą nuo mokesčių – 195,88 eurų.
Rėmėjų lėšos gautos remti miesto šventei– 800,00 eurai.
3. Pajamos už patalpų nuomą –2948,01 eurų ir bilietus 1515,00 eurų. Iš viso 4463,01
eurų.
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4. Įsiskolinimas tiekėjams 2020-12-31 sudaro – 1571,33 eurų
iš jų: šildymui – 1406,74 eurų, elektros energijai – 108,54 eurų, ryšių paslaugoms 8,67
eurų, vandens ir nuotekų išlaidoms 19,92 eurų, už diz.kurą –16,56 eurų, kitoms komunalinėms
išlaidoms (rinkliava)- 10,90 eurų.
5. Įsiskolinimas SODRAI 2019 m. gruodžio 31 d.– 8,80 eurų.
6. Projektinių lėšų iš Lietuvos kultūros tarybos - valstybės biudžeto lėšos - buvo gauta
12900,00 eurų.
7. Projektinių lėšų iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos - valstybės biudžeto
lėšos - buvo gauta 3500,00 eurų.
8. Projektinių lėšų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos - valstybės biudžeto lėšos
- buvo gauta 300,00 eurų. (Skaistgirio filialas)
9. Iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro - valstybės biudžeto lėšos - gauta Ašalia“
kolektyvo rūbams įsigyti - 405,00 eurų.
10. Lėšų skirstymo prioritetai.
Didžiausias dėmesys ir lėšos skirtos strateginiams renginiams: Joniškio miesto dienos
šventės „Bundantis miestas“ renginiams, valstybinėms šventėms – Laisvės gynėjų dienai skirtam
vokalinių ansamblių konkursui „Laisvė – Lietuvos širdis“, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
renginiams (rajono pilietiškumo ir kūrybinės bendrystės akcija „Laisvės skrydis“, šventinis
minėjimas prie Joniškio Nepriklausomybės paminklo, profesionalių atlikėjų koncertas), padėkos
renginiui akcijos „Laisvės skrydis dalyviams, skirtam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai,
tradiciniams renginiams – minėjimui, skirtam Baltų vienybės dienai, Vasaros nakties muzikos
koncertui, Kalėdinių renginių ciklui bei reikiamos įrangos virtualiam kultūros produktui kurti
įsigijimui.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Nuo 2012 m. Joniškio KC aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūros centrų asociacijos
veikloje. Nuo 2014 m. Kultūros centro direktorė Gerda Gudinaitė dirba kaip asociacijos tarybos
narė. 2018 m. gruodį vėl išrinkta į Lietuvos kultūros centrų asociacijos tarybą atstovauti Šiaulių
apskričiai. Lietuvos kultūros centrų asociacijos veikloje rengti raštai ir dokumentai LR Seimui, LR
Vyriausybei, LR Kultūros ministerijai kultūros centrų veiklai aktualiais klausimais. Ypač daug
dirbta kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimo klausimais, regionų kultūros gaivinimo bei
kultūros centrų įstatymo pakeitimo klausimais.
2020 m. Joniškio kultūros centras, vykdydamas išsikeltus tikslus ir organizuodamas
savo teritorijos kultūrinę veiklą, parengė 35 sutartis:
Paslaugų – 9;
Nuomos – 19;
Finansinės paramos – 7.
Paslaugos sutartys pagal galiojančius LR įstatymus (nepriklausomai ar sudarytos JKC,
ar gautos kitų paslaugų, darbų tiekėjų) buvo viešinamos JKC tinklalapyje bei CVPIS tinklalapyje.
2020 m. atlikti 245 viešieji pirkimai, kuriuose parenkamas tinkamiausias tiekėjas
paslaugoms, prekėms, darbams pirkti.
Parengta ataskaita Lietuvos autorinių teisių asociacijos agentūrai (2020 m. teikta kas
ketvirtį), detali metinė statistinė veiklos ataskaita Joniškio r. savivaldybės administracijai už 2019
m. Sudarytas 2020 m. viešųjų pirkimų planas, sudarytas ir pildytas tiekėjų apklausos pažymų
registras. Atlikta Joniškio KC (su skyriais) ilgalaikio ir mažaverčio turto metinė inventorizacija.
Parengta 2019 m. Joniškio KC veiklos ataskaita. Parengti Joniškio KC 2020 metų bei kiekvieno
mėnesio renginių planai, repertuarai, kolektyvų repeticijų grafikai (pagal sąlygų pasikeitimus
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koreguoti). Reguliariai teikta informacija Joniškio r. savivaldybės administracijai, LR Kultūros
ministerijai, LNKC, kitoms su kultūra susijusioms įstaigoms.
2020 m. gyventojų patogumui Joniškio kultūros centre įdiegta elektroninių bilietų
sistema.
2020 m. daug dėmesio buvo skirta projektinei veiklai. Gautas finansavimas 8
projektams (20125 Eur):
 „Renginių ciklas „Laisvės skrydis“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30osioms metinėms paminėti“ (3500 Eur, LR Kultūros ministerija);
 „Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimo įamžinimas“ (4500 Eur, Lietuvos kultūros taryba);
 „Baltų vienybės diena Saulės mūšio memorialinėje vietoje“ (1200 Eur, Lietuvos kultūros
taryba);
 „Etninių edukacijų festivalis „Vãlio“ (1500 Eur, Lietuvos kultūros taryba);
 Audinys Apeiginio folkloro grupės rūbams („Kupars“) (810 Eur, Tautinių, archeologinių,
istorinių kostiumų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo fondas, Lietuvos
nacionalinis kultūros centras, Joniškio r. savivaldybės administracija);
 „Skaitmeninių kūrinių programa vaikams“ (5700 Eur, Lietuvos kultūros taryba);
 Kultūros paso paslaugos projektas „Kino kaip edukacijos programa moksleiviams“ (1515 Eur,
Lietuvos kultūros ministerija);
 Rašytojos Jolitos Skablauskaitės atminimo įamžinimo projektas (1400 Eur, Joniškio r.
savivaldybės administracija).
Administruoti 8 vykdyti projektai (parengtos sutartys, patikslintos sąmatos, laiku
pateiktos projektų ataskaitos).
Organizuota 66 Joniškio kultūros centro (kartu su kaimų skyriais) mėgėjų meno
kolektyvų išvykos. Iš jų: mieste – 24, kaimų skyriuose – 42.
2020 m. Joniškio KC praktiką atliko 2 studentai/praktikantai, kuriems buvo teikiama
metodinė pagalba, suteikta galimybė susipažinti su Kultūros centro veikla, jos specifika ir pan.
Nuo 2010 m. Joniškio KC priskirta veikla – administruoti meninės raiškos projektus.
Jais siekiama plėtoti kokybišką ir įvairiapusę mėgėjų meno veiklą, Joniškio rajono savivaldybės
gyventojų meninį ugdymą ir užimtumą. Projektų uždaviniai – skatinti bendruomenių kultūrinį
aktyvumą, mėgėjų meno kolektyvų konkurenciją, sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti
kultūriniame gyvenime. Nuo kovo 25 d. iki balandžio 25 d. imtinai skelbiamas paraiškų priėmimas
dėl Meninės raiškos programų rėmimo. Programos konkurso būdu bus remiamos iš Joniškio
kultūros centro biudžeto lėšų pagal individualias Joniškio rajone veikiančių juridinių asmenų
paraiškas.
Vadovaujantis Joniškio kultūros centro direktorės 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr.
V-16 „Dėl Meninės raiškos programų paramos skyrimo“, finansuotos šių pareiškėjų programos:
1. VšĮ Joniškio ligoninės darbuotojų kolektyvo „Salvia“ programai „Medikų dainos
gimtajam kraštui“ 283,00 Eur meno vadovo atlygiui už darbą.
2. Joniškio moterų asociacijos 2 programoms:
2.1. šios asociacijos moterų vokalinio ansamblio „Gaiva“ programai „Gaivinamės
dainomis“ 283,00 Eur meno vadovo atlygiui už darbą;
2.2. šios asociacijos moterų vokalinio ansamblio „Lelija“ programai „Dainuojam prieš
koroną“ 283,00 Eur meno vadovo atlygiui už darbą.
3. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Joniškio rajono bendrijos choro kolektyvo
programai „Su muzika džiaukimės kartu“ 283,00 Eur meno vadovo atlygiui už darbą.
4. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus 2 programoms:
4.1. šios asociacijos šokių kolektyvo „Giedruma“ programai „Linksminkimos“
283,00 Eur meno vadovo atlygiui už darbą.
4.2. šios asociacijos mišraus vokalinio ansamblio „Sidabrė“ programai „Jei daina širdy
– esame jauni“ 283,00 Eur meno vadovo atlygiui už darbą.
Iš viso meninės raiškos projektams skirta 1700 eurų.
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Pareiškėjų programos įvykdytos, ataskaitos pateiktos, patikrintos. Planuota pareiškėjų veikla
įvykdyta, lėšos panaudotos tikslingai
2021 m. veiklos kryptys:
 remiantis vietos kultūros konteksto tradicijomis diegti mėgėjų meno renginių naujoves
(idėjos, renginių formos).
 aktyviai rengti projektų paraiškas į įvairius kultūros veiklą remiančius Lietuvos ir ES
fondus ir pritraukti veiklai papildomų lėšų;
 aktyviai ieškoti naujų rėmėjų kultūros veiklai vystyti;
 suaktyvinti ir planingai vystyti profesionalaus meno sklaidą, edukacinę veiklą,
kultūrinę įtrauką neįgaliesiems (ypač vaikams);
 aktyvinti renginių reklamą, sistemingai viešinti kultūros veiklos rezultatus ir pasiekimus, tirti
aptarnaujamos teritorijos gyventojų kultūros poreikius, juos sisteminti, pritaikyti vietos kultūros
rinkai.
 nuolat stebėti Joniškio miesto ir rajono kultūros vartotojų poreikius (ypač jaunimo);
 Visuomenės grupių užimtumo plėtra (edukacijos, dirbtuvėlės, akcijos ir pan.);
 kokybiško virtualaus kultūros produkto kūrimas.

Direktorė

Gerda Gudinaitė

