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Europinės lėšos kultūros židinį 
kelia naujam gyvenimui 

Sakoma, negirk dienos 
be vakaro, bet šia patar-
le nesinorėtų vadovautis 
kalbant apie Kudirkos 
Naumiesčio kultūros 
centro renovaciją, atlie-
kamą pagal projektą 
„Mažųjų miestelių di-
versifikacijos galimybės. 
Kudirkos Naumiestis“, 
finansuojamą iš 2007-
2013 m. ES struktūrinių 
fondų pagal Sanglau-
dos skatinimo veiksmų 
programos Vietinės ir 
urbanistinės plėtros, 
kultūros paveldo ir 
gamtos išsaugojimo bei 
pritaikymo turizmo 
plėtrai prioritetą. Nors 
darbų pabaiga numa-
tyta spalio 31 dieną, 
tikimasi, kad viskas bus 
užbaigta anksčiau. Be 
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Specialistai prognozavo, kad jei ne parama, tikriausiai po kelerių metų kultūros centras būtų visai sugriuvęs. Tad susigriebta pačiu laiku. Nors projekto įgyvendinimo pabai-
ga numatyta spalio mėnesį, jau dabar regimi akivaizdūs pokyčiai.

to, jau ir dabar matomi 
akivaizdūs darbo rezul-
tatai.

Laukė kaip išganymo
Kudirkos Naumiesčio 

kultūros centro renovacijos 
buvo laukiama kaip išgany-
mo, nes čia jau ne vienerius 
metus darbuotojai dirbo 
smalkėse, dūmuose, tarp 
sukežusių sienų bei grin-
dų, begriūvančių ant galvų 
lubų. Dabar, įgyvendinant 
projektą „Mažųjų miestelių 
diversifikacijos galimybės. 
Kudirkos Naumiestis“, kaip 
pripažįsta kultūros centro 
direktorė Laima Mocke-
vičienė, jausmas toks, lyg 
išlindus iš pogrindžio ir 
išvydus dienos šviesą. Tad 
visai nesvarbu, kad kol kas 
tenka glaustis seniūnijos 
kabinete, repetuoti fojė, o 

renginius arba nukelti, arba 
organizuoti kitur.

Pagal Sanglaudos skati-
nimo veiksmų programos 
finansuojamą projektą nu-
matyta rekonstruoti pastatą, 
sustiprinti pamatus, pasta-
tyti priestatą, perplanuoti 
patalpas, atlikti tiek vidaus, 
tiek lauko apdailą, įrengti 
šildymą, pastatyti sceną ir 
pan. Apgailėtinomis sąly-
gomis iki šiol dirbę Kudir-
kos Naumiesčio kultūros 
darbuotojai džiaugėsi, kad 
pagaliau nušvito šviesa tu-
nelio gale ir jie galės dirbti 
komfortabiliose, šiuolaikiš-
kose patalpose.

Jei ne projektas – 
būtų sugriuvę 

Dar žiemą kalbinti prie 
projekto „Mažųjų miestelių 
diversifikacijos galimy-
bės. Kudirkos Naumies-

L. Mockevičienė džiaugiasi, kad įgyvendinus projektą jo naudą pajus ne tik kultūros 
darbuotojai, meno kolektyvai, artistai, bet ir žiūrovai. 

tis“, kurio vertė 2 mln. 566 
tūkst. 121 litas, dirbantys 
statybininkai pripažino, 
kad darbų pradžioje manė, 

jog renovaciją atlikti bus 
paprasčiau. Juk kultūros 
namai – paveldo objektas, 
tad keliami specifiniai rei-
kalavimai, kurie turi būti 
įvykdyti. Visgi jų darbu kol 
kas nesiskundžia projekto 
rengėjai bei vykdytojai, tad 
belieka tikėtis, kad taip bus 
ir projekto įgyvendinimo 
pabaigoje. Ji, jei viskas 
gerai, numatyta jau vasaros 
pabaigoje.

Specialistai patikino, 
kad jei ne projektas ir iš 
2007-2013 m. ES struktū-
rinių fondų gauta parama, 
tikriausia po kokių pen-
kerių metų kultūros na-
mai būtų visiškai sugriuvę. 
Tad susigriebta ir projektą 
įgyvendinti imtasi pačiu 
laiku. Nors, kaip juokavo 
statybininkai, tokių senų, 
sutrešusių sienojų ir lubų jie 
apkritai nebuvo matę. 

Turės puikias 
darbo sąlygas

Projekto pabaiga, kurį 
įgyvendina UAB „Verslo 
bitė“, numatyta spalio 31 
dieną, tačiau jau dabar yra 
į ką pažiūrėti, kuo pasi-
džiaugti. Po patalpas beve-
džiojanti L. Mockevičienė 

smulkiai pasakojo, kur ga-
lėsime nusirengti, nusipirkti 
bilietą į renginį, pasivaišinti 
kava iš aparato ar apžiūrėti 

parodų salėje esančią eks-
poziciją. Bet svarbu ne tik 
tai. Pagaliau, po daugelio 
metų vargo, darbuotojai 
turės komfortabilias darbo 
sąlygas, kabinetus, žiemo-
mis nereikės kūrenti suke-
žusių krosnių, kęsti šalčio 
ar kvėpuoti smalkėmis. 
„Mes per langus matysime 
šviesą. Atrodo XXI amžiuje 
anoks čia pasiekimas, bet 
kai turėjome vieną lange-
lį, užtrauktą plėvele, tai 
patikėkite, mums šis pro-
jektas reiškia labai daug“, 
- kalbėjo kultūros centro 
direktorė. 

Nauda – žodžiais 
nenusakoma 

Prie senojo pastato pri-
statytas naujutėlaitis pries-
tatas senąsias patalpas pra-
plės maždaug 140 kvadra-
tinių metrų. Kultūros centro 
direktorei ypač džiugu, 
kad artistai galės vaidinti 
daug didesnėje ir erdves-
nėje scenoje, į kurią yra du 
išėjimai. Be to, bus įrengti 
ir persirengimo kamba-
riai, ir dekoracinė, ir kitos 
pagalbinės patalpos, apie 
kurias kultūros darbuotojai 
svajojo ne vienerius metus. 

Renovuotame kultūros 
centre bus patrauklios ir 
atskiros patalpos kolekty-
vų repeticijoms, tad nauda, 

kaip sako L. Mockevičie-
nė, tiesiog nenusakoma 
žodžiais. „Turėdami gražią 
aplinką ir tokias sąlygas ti-
kimės suaktyvinti ir meno 
kolektyvų veiklą, nes ne-
reikės šalti, dirbti tamsoje 
ir dūmuose“, - tikino pa-
šnekovė, apgailestauda-
ma, kad iš projekto buvo 
išbrauktas scenos įrangos 
įsigijimas. Komfortabiliai 
galės jaustis ir žiūrovai, 
kuriems skirta 200 vietų 
salė. Naumiestiečiai tikisi, 
kad modernūs kultūros 
namai pritrauks ne tik vie-
tinius, bet ir svečius, kurie 
Kudirkos Naumiestyje 
noriai pristatys savo pro-
gramas, koncertuos. Šalia 
pastato bus įrengta apie 50 
kvadratinių metrų ploto 
automobilių stovėjimo 
aikštelė. Bus sutvarkyta 
aplinka, įrengtas apšvie-
timas, pastatyti suoliukai, 
šiukšliadėžės, sutvarkyti 
žalieji plotai, įrengta lauko 
scena. „Dar yra ką padary-
ti, bet jau džiaugiamės tuo, 
ką turime ir matome. Svar-
biausia, kad viskas veiktų, 
būtų kokybiška, patvaru, 
ilgalaikiška, funkcionalu“, 
- teigė L. Mockevičienė.

„Mes per langus matysime šviesą. Atrodo XXI am-
žiuje anoks čia pasiekimas, bet kai turėjome vieną 
langelį, užtrauktą plėvele, tai patikėkite, mums šis 
projektas reiškia labai daug“, - kalbėjo kultūros centro 
direktorė.


