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Šios Joninės salantiškiams ir aplinkinių kaimų gyventojams tikrai neeilinės - po renovacijos duris
atvėrė Salantų kultūros centro pastatas. Į iškilmes susirinko rajono valdžios atstovai, pasveikinti
kultūros darbuotojų atvyko Salantuose veikiančių įstaigų vadovai ir gausus būrys vietos
bendruomenės žmonių.
Išklausę svečių sveikinimų ir linkėjimų, žmonės nekantriai laukė, kol
galės peržengti naujojo pastato slenkstį. Rajono merui Juozui Mažeikai ir Kultūros skyriaus
vedėjai Reimundai Ruškuvienei perkirpus simbolinę juostelę, Kalnalio parapijos klebonui
Mindaugui Nausėdai pašventinus pastatą, o renovaciją vykdžiusios bendrovės „Telšių meistras“
vadovams įteikus direktorei Stasei Preibienei simbolinį centro raktą, visi buvo pakviesti į
įspūdingą koncertą naujojoje pustrečio šimto žiurovų talpinančioje salėje. Deja, naujųjų kėdžių
visiems norintiems pažiurėti koncertą neužteko. Salė buvo pilnutėlė - Klaipėdos muzikinio teatro
aktoriai Rita Petrauskienė ir Mindaugas Rojus abejingų nepaliko. Į atnaujinto kulūros centro
iškilmes susirinkę svečiai linkėjo kultūros darbuotojams neišsenkančių idėjų ir sumanymų, dar
svaresnių pasiekimų ir aktyvių saviveiklininkų bei nuoširdžių žiūrovų. Netrūko tądien Salantuose
gėlių, šypsenų, smagios nuotaikos, dovanų, linkėjimų ir gerų emocijų. „Tai šventė ne tik kultūros
darbuotojams, bet ir visai Salantų miesto bendruomenei“, - sakė susirinkusieji. Po koncerto
svečiai apžiūrėjo atnaujintas patalpas. Pagrindinės patalpos išliko tokios pat. Pirmame aukšte
žiūrovų salė, rūbinė, šiek tiek erdvesnė fojė. Antrajame aukšte - kabinetai darbuotojams, salelė
kameriniams renginiams, parodoms ir saviveiklininkų repeticijoms. Labiausiai pasikeitė rūsio
patalpos - vietoje ten buvusios katilinės dabar įrengtas persirengimo kambarys, sanitariniai
mazgai. Projekto „Salantų kultūros centro rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“
įgyvendinimas buvo finansuojamas pagal 2007-2013. Europos Sajungos Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Prielaidų spartesnei
ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Projekto vertė siekė 1.2 mln. Lt.
„Nors dėl kultūros centro renovacijos patyrėme laikinų nepatogumų - negalėjome centre rengti
renginių, vykdyti savo veiklos, reikėjo ieškoti kitokių erdvių, ir kitokio bendravimo su vietiniais
žmonėmis, bet dabar galime džiaugtis naujomis, šviesiomis patalpomis. Dabar daug geresnes
sąlygas čia turės darbuotojai, žinoma, gražesnė aplinka labiau džiugins ir į renginius
ateinančiuosius“, - kalbėjo centro direktoė S. Preibienė.
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