
        PATVIRTINTA 

Šakių kultūros centro direktoriaus pavaduotojos  

        vykdančios direktoriaus pareigas  

 2020 m. gruodţio 18 d. Nr. V-124 

 

ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRAS  

KULTŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

Veiklos sritis Planuojama veikla Data įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys Atitinka 

strateginio plano 

priemonę 

1 2 3 4 5 

 ADMINISTRACINĖ VEIKLA    

Įstaigos veiklos 

administravimo 

planinių dokumentų 

rengimas 

2021m. veiklos plano parengimas. 
2021-12-31 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 
 

Biudţeto išlaidų sąmatos parengimas, 

pirkimų plano sudarymas. 2021-03-01 

Vyriausioji  buhalterė Rimutė Čiuţienė 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

 

Centro tarybos posėdţių organizavimas 

dėl 2020 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. 

veiklos plano rengimo. 

2021-02-02 

Projektų vadovė Rugilė Guzovijūtė – 

Mekšriūnienė  

Įstaigos veiklos 

apskaitos politikos 

dokumentų 

atnaujinimas ir 

papildymas 

 

Parrengti ir patvirtinti Vidaus kontrolės 

tvarkos aprašą. Metų eigoje 

Vyriausioji buhalterė Rimutė Čiuţienė 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

 

Atnaujinti neformalaus vaikų švietimo 

lėšų skyrimo ir panaudojimo sutartis su 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriumi, sutartis su tėvais ar 

globėjais,  naujų programų duomenis 

registruoti  KTPRR  registre. 

Sausis 

Cirko mokyklos cirko meno vadovė 

ItanaJanuševičienė 

2.1.2.6. 

Projektinių sutarčių pasirašymas ir 

administravimas. 
Sausis -gruodis 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 
 

 

Viešųjų pirkimų 

Supaprastintų Viešųjų pirkimų plano 

parengimas ir viešinimas interneto 
Iki kovo 30d. 

 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 
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administravimas svetainėje.  direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

VP paţymų pildymas. Sausis - gruodis 

Esant būtinybei, naujos redakcijos viešųjų 

pirkimų taisyklių parengimas ir 

paskelbimas CVP IS sistemoje. 

Balandis – gruodis 

Darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas 

Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, 

kursuose. 
Metų eigoje 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

 

Darbuotojų pasitarimai Visuotiniai kultūros centro darbuotojų 

susirinkimai. 

Kiekvieno mėnesio 

paskutinį antradienį 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

 

Personalo dokumentų 

valdymas.  

 

 

 

 

Darbuotojų darbo 

sąlygų ir kokybės 

uţtikrinimas 

Atlikti darbuotojų vertinimą pagal 2020 

m. iškeltas uţduotis,  parengti darbuotojų 

einamųjų metų uţduotis. 
2021-01-31 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

 

Pirminis ir nuolatinis darbuotojų 

instruktavimas vidaus darbo tvarkos, 

priešgaisrinės saugos ir darbo saugos 

klausimais. 

Visus metus pagal 

patvirtintą planą 

Pastatų prieţiūros 

administravimas 

Atlikti kasmetinę padalinio Cirko 

mokykla pastato techninę apţiūrą ir pagal 

techninės prieţiūros aktus uţpildyti 

techninės prieţiūros ţurnalą.  

2021-09-06 

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ Sutarties  

Nr. 2017/03/01-1 
 

Įstaigos reklaminio 

įvaizdţio gerinimas 

Informacijos atnaujinimas aktualia 

informacija įstaigos socialinio tinklo 

puslapyje.  

Kiekvieną mėnesį 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

 
Tirti lankytojų nuomonę apie įstaigos 

veiklą, renginius, plėsti  auditorijos 

duomenų bazę. 

Atnaujinti informaciją apie įstaigos veiklą, 

paslaugas, renginius, festivalius interneto 

svetainėje, didinant sklaidą interneto 

portaluose,  pasirašant informacijos 

viešinimo sutartis. 

Sausis - gruodis 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 
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Projektinės veiklos 

administravimas 

Projektų paraiškų pildymas ir pateikimas.  

Sutarčių ir sąmatų sudarymas. Projektų 

įgyvendinimo prieţiūra. 

 

 

 

Pagal fondų 

nustatytus teikimo 

grafikus ir terminus 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

 

 ETNOKULTŪRINĖ VEIKLA    

Organizuoti renginius Uţgavėnių šventė Sudarge. 

 
2021-02-11 

Sudargo laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Irma Svetlauskienė  

 

Muzikinis vakaras „Prisėdai šalia“ 

Šakiuose. 
2021-02-13 

Folkloro kolektyvo meno vadovė Virginija 

Snudaitienė 

 

Romansų vakaras  „Ne vien tik retro“ 

Briedţiuose. 
2021-03-08 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

 

„Vaikų velykėlės“ Girėnuose. 

 
2021-04-11 

Girėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių 

organizatorė Irena Sakalauskienė 

 

„Maţosios velykėlės“ Briedţiuose.  2021-04-11 
Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

 

Suvalkijos senosios vaišių – uţstalės 

dainos varţytuvės „Suprašė ţvirblelis 

didelę puotą“ Šakiuose. 

 

2021-04-25 
Folkloro kolektyvo meno vadovė Virginija 

Snudaitienė 

 

VII - asis regioninis romantinės muzikos 

festivalis „Ant balto smėlio...“ Šakiuose. 

2021-05-15 

 

Folkloro kolektyvo meno vadovė Virginija 

Snudaitienė 

 

Joninių šventė „Sudargo piliakalnių 

atsidūsėjimai“ Sudarge. 

 

2021-06-23 

Folkloro kolektyvo meno vadovė Virginija 

Snudaitienė 

Sudargo laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Irma Svetlauskienė 

 

Edukacinis renginys „Iš močiutės 

skrynios“ Briedţiuose. 

 

2021-09-27 
Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 
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Etnografinių renginių ciklas „Mes turim 

kuo didţiuotis“ – sutartinės Šakiuose.  
2021-10-16 

Folkloro kolektyvo meno vadovė Virginija 

Snudaitienė 

 

Šeimynų vakarojimas per Adventą „Tu čia 

– aš čia“ Šakiuose. 
2021-12-04 

Folkloro kolektyvo meno vadovė Virginija 

Snudaitienė 

 

Adventinis vakaras „Kalėdų belaukiant“ 

Briedţiuose. 

 

2021-12-10 
Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

 

Nematerialaus kultūros 

paveldo vertybių 

sąvado bylų parengimas 
Zanavykiškų Kūčių valgiai, Kūčių 

tradicijos. 

Adventinio laikotarpio tradicijos. 

Velykinio laikotarpio tradicijos. 

Joninių šventės tradicijos ir papročiai. 
 
 
 
 

Metų eigoje 

Folkloro kolektyvo meno vadovė Virginija 

Snudaitienė 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

Girėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių 

organizatorė Irena Sakalauskienė 

Sudargo laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Irma Svetlauskienė 

Kidulių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Milda Prūsaitytė 

 

 

 MĖGĖJŲ MENO VEIKLA    

Teatro renginiai 

Respublikinė teatrų krivūlė Šakiuose. 
Dėl pandemijos data 

derinama 

Reţisierė Graţina Guzovijienė  

Tarptautinei teatro dienai paminėti skirta 

rajoninė mėgėjų teatrų šventė „Zanavykai 

visada kartu“ Šakiuose. 

2021-03-27 Reţisierė Graţina Guzovijienė  

 

Šakių kultūros centro Zanavykų teatro 35 

– erių  metų sukakties minėjimas 

Šakiuose. 

2021-05-22 Reţisierė Graţina Guzovijienė  

 

Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis 

„Juokiasi ir verkia zanavykai“ Šakiuose. 

 

2021-08-28 

Reţisierė Graţina Guzovijienė  

Festivaliai, konkursai IV regioninis vokalinių ansamblių 2021-06-12 Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių  
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festivalis - konkursas „Lakštingalėlė“ 

Briedţiuose. 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė  

 

25 -erių kūrybinės veiklos metų 

jubiliejinis koncertas „Mes - Pynė – 

Jums“ Šakiuose. 

2021-04-10 

Šokių kolektyvo meno vadovė Vitalija 

Venienė  

Šokių kolektyvo meno vadovė Rita 

Barkuvienė  

 

Respublikinis pagyvenusių liaudiškų 

šokių grupių festivalis „Zanavykų 

aplinkinis“ Šakiuose. 

2021-10-23 
Šokių kolektyvo meno vadovė Aušra 

Butkauskaitė-Sederevičienė 
 

 

Vokalinės muzikos festivalis „Zanavykų 

balsai 2021“ Šakiuose. 
2021-11-23 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 
 

Tarptautinis cirko festivalis – konkursas 

„Cirko ţiburiai 2021“ Šakiuose. 
2021-11-27/28 

Cirko mokyklos cirko meno vadovė 

ItanaJanuševičienė 

 

Šventės 

 

Koncertas, skirias Pasaulinei cirko dienai  

 

2021-04-17 
Šakių cirko mokyklos meno vadovė Itana 

Januševičienė 

 

Kaimo kapelų šventė „Pašešupių 

armonika“ Šakiuose. 
2021-04-24 Reţisierė Graţina Guzovijienė 

 

Renginys skirtas Kalbos dienai „Aš dar 

esu“ Briedţiuose. 
2021-02-21 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

 

Knygnešių dienos ir Jurgio Bielinio 175 - 

ųjų gimimo metinių minėjimas 

Slavikuose. 

2021-03-13 

Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Renata Baltrušaitienė 

 

Kapelų šventė „Muzikantų sambūris 

2021“, skirtas Slavikų kaimo kapelos 

kūrybinės veiklos  20 - mečiui paminėti 

Slavikuose. 

2021-05-23 
Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Renata Baltrušaitienė 

 

Šeimų šventė „Laiminga šeima - 

laimingas aš“ Girėnuose. 
2021-06-20 

Girėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių 

organizatorė Irena Sakalauskienė 

 

Slavikų miestelio šventė. 2021-07-24/25 
Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Renata Baltrušaitienė 

 

 

Briedţių miestelio vasaros šventė. 
2021-07-30 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

 

Šventė vaikams ir jaunimui „Sveikas, 2021-09-05 Girėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių  
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rudenėli“ Girėnuose. organizatorė Irena Sakalauskienė 

Dvariška Kidulių miestelio šventė. 2021-09-18 
Kidulių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Milda Prūsaitytė 

 

Šventė „Pyragų diena“ Kiduliuose. 2021-10-16 
Kidulių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Milda Prūsaitytė 

 

Derliaus šventė Briedţiuose. 

 
2021-10-09 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

 

Moliūgų pjaustymo šventė „Moliūginė“ 

Girėnuose. 
2021-10-29 

Girėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių 

organizatorė Irena Sakalauskienė 

 

Kalėdų eglutės įţiebimo šventė Šakiuose. 2021-12-10 
Vaikų vokalinio kolektyvo vadovas 

Jevgenijus Rutkauskas 

 

Kalėdų eglutės įţiebimo šventė Sudarge. 2021-12-10 
Sudargo laisvalaikio salės kultūrinių  

renginių organizatorė Irma Svetlauskienė 

 

Renginys „Prie Kalėdinės eglutės“ 

Briedţiuose. 
2021-12-12 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 
 

Instrumentinės grupės „Draugai“ 

gimtadienio koncertas Kiduliuose. 
2021-12-17 

Kidulių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Milda Prūsaitytė 
 

Mišraus choro „Lituanica“ 10 metų 

kūrybinės veiklos  koncertas Šakiuose. 
2021-12-19 Choro meno vadovas Deividas Kerevičius 

 

 Teatralizuota Kalėdinė šventė Šakiuose. 2021-12-27 Reţisierė Graţina Guzovijienė 
 

Dalyvavimas kitų šalių 

ir regionų festivaliuose, 

šventėse 

Liaudiškų šokių grupių „Pynė“ ir 

„Girėnai“ dalyvavimas tarptautiniuose 

liaudiškų šokių festivaliuose Slovakijoje, 

Bulgarijoje. 

 

Metų eigoje 

Šokių kolektyvo meno vadovė Vitalija 

Venienė  

Šokių kolektyvo meno vadovė Rita 

Barkuvienė  

 

Muzikos grupės  „ Šmiki Šmaki“ 

dalyvavimas tarptautiniame festivalyje 

„Summer Talent League“ Ispanijoje. 

 

Metų eigoje 
Vaikų vokalinio kolektyvo meno vadovas 

Jevgenijus Rutkauskas 

 

Dalyvauti 

konkursiniuose 

Tarptautinis cirko festivalis - konkursas 

„Cirko ţiburiai“. 
2021-11-27/28 Mėgėjų meno kolektyvų vadovai 
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renginiuose Lietuvos Sūduvos krašto vaikų ir jaunimo 

liaudiškų šokių festivalis - konkursas 

„Supynėm šokių pynę“. 

2021-05-22 

Respublikinis gimnazijų, mokyklų ir 

kultūros centrų jaunimo liaudiškų šokių 

grupių festivalis - konkursas „Jievaro tiltu 

2021“ 

2021-05-29 

Suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų 

festivalis – konkursas „Pora uţ poros“. 

Nacionalinis 

liaudies kultūros 

centras dar 

nenurodęs tikslios 

datos dėl 

pandemijos  

Respublikiniai vaikų, jaunimo muzikos 

festivaliai – konkursai „Pavasario fiesta“ , 

„Skambėk, Dzūkija“, „Muzikos talentų 

Lyga“, „Lakštingalų Slėnis“. 

 

Dėl pandemijos data  

dar derinama 

Lietuvių dainuojamojo folkloro atlikėjų 

festivalis – konkursas „Grįţulai“. 

Dėl pandemijos data  

dar derinama 

 

Lietuvos pasakotojų konkursas „Ţodzis, 

ţodzį gena“. 

Dėl pandemijos data 

dar derinama 

Respublikinis istorinės dainos konkursas 

„Aušta aušrelė“. 
Dėl pandemijos data 

dar derinama 

Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis – 

konkursas „Maskaradas“. 

Dėl pandemijos data  

dar derinama 

Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas. 
Dėl pandemijos data 

dar derinama 

Naujų programų ir 

pastatymų rengimas 

Šakių kultūros centro mėgėjų meno 

kolektyvai: 
Liaudiškų šokių grupė „Pynė“, folkloro 

ansamblis  „Šakija“,  

Metų eigoje 
Mėgėjų meno kolektyvų vadovai 
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pagyvenusių liaudiškų šokių grupė 

„Vijūras“,  

mišrus choras „Lituanica“, 

moterų vokalinis ansamblis „Gaudenė, 

vyrų vokalinis ansamblis „Akordas“, 

pučiamųjų instrumentų orkestras, 

Zanavykų teatras, 

 cirko studija „Šypsena“,  

vaikų muzikos grupė „Šmiki-šmaki“  

rengia naujas koncertines programas. 

 

Šakių kultūros centro padalinių mėgėjų 

meno kolektyvai: Briedţių laisvalaikio 

salės moterų vokalinis ansamblis „Gija“, 

Girėnų laisvalaikio salės pagyvenusių 

liaudiškų šokių grupė „Girėnai“,  

Kidulių laisvalaikio salės istorinių šokių 

kolektyvas, „Il ballo della luna“, 

instrumentinės muzikos grupė „Draugai“, 

moterų folkloro ansamblis „Volungė, 

Slavikų kaimo kapela rengia naujas 

programas. 

 

 KITI RENGINIAI    

Kiti renginiai (plenerai, 

instaliacijos, susitikimai 

su menininkais...) 

Šachmatų turnyras Girėnuose. 2021-02-13 
Girėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių 

organizatorė Irena Sakalauskienė 

 

 
Gatvės muzikos diena Šakiuose. 

2021-05-15 
Vaikų vokalinio kolektyvo meno vadovas 

Jevgenijus Rutkauskas 

 

 
Sporto šventė vaikams „Su dviračiu į 

vasarą“ Girėnuose. 
2021-05-30 

Girėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių 

organizatorė Irena Sakalauskienė 

 

 
Vienos dienos stovykla „Mes vienos 

saulės vaikai - 2021“. 
2021-07-09 

Girėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių 

organizatorė Irena Sakalauskienė 

 

 Dviračių ţygis „Su dviračiu pas kaimyną“ 2021-08-22 Girėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių  
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Girėnuose. organizatorė Irena Sakalauskienė 

 
Renginys vaikams „Sudie, vasarėle“ 

Briedţiuose. 
2021-08-31 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

 

 Renginys „Ţibintų vakaras“ Sudarge. 2021-10-16 
Sudargo laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Irma Svetlauskienė 
 

 
Literatūrinė muzikinė popietė „Ruduo ir 

muzika“ Briedţiuose. 
2021-11-22 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

 

 
Edukacinė Kalėdinių vainikėlių ir 

puokščių gamyba Girėnuose. 
2021-11-26  

Girėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių 

organizatorė Irena Sakalauskienė 
 

 

 PROFESIONALAUS MENO VEIKLA    

Parodos Eglės Mekuškienės - Kasčionytės 

fotografijų paroda. 

Algio Augustaičio tapybos darbų paroda. 

Mindaugo Pauliuko tapybos darbų paroda. 

Audronės Vorevičienės tapybos ant šilko 

paroda. 

Auksės Rapulskytės grafikos - tapybos 

darbų paroda. 

Algimanto Vorevičiaus tapybos darbų 

paroda. 

Vidmanto Vaitkevičiaus tapybos darbų 

paroda. 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

 

 

Dailininkė - scenografė Lina Vaivadienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncertai 

 

2 – jų dalių muzikinė dramos komedija 

„Ar Amerika pirtyje?“. 

Šokio teatro spektaklis ,,Perdegimas“. 

Ingos Jankauskaitės koncertas ,,Tau ir 

man“. 

Teatralizuotas Mariaus Jampolskio 

koncertas ,,Linksmos skolintų dainų 

istorijos“. 

Metų eigoje 

 

Projektų vadovė Rugilė Guzovijūtė-

Mekšriūnienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 
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Juozas Erlickas. Laisvoji programa. 

Mariaus Jampolskio ir Irūnos Puzaraitės 

autorinis koncertas. 

Ruslano Kirilkino koncertas. 

Grupės ,,Dar“ koncertas. 

Kataţinos koncertas ,,Aš myliu 

gyvenimą“. 

Panevėţio muzikinio teatro spektakliai. 

Kauno valstybinio dramos teatro 

spektakliai. 

 

 KULTŪRINĖS VEIKLOS 

KOORDINAVIMAS 
 

  

Koordinacinis darbas su 

seniūnijomis, 

bendruomenėmis 

Metinių renginių derinimas su Girėnų, 

Slavikų, Kidulių, Šakių, Sudargo 

bendruomenėmis. 2021-01-10 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

Projektų vadovė Rugilė Guzovijūtė – 

Mekšriūnienė 

 

 

Padalinių  Briedţių laisvalaikio salė, 

Girėnų laisvalaikio salė, Slavikų 

laisvalaikio salė, Sudargo laisvalaikio 

salė, Kidulių laisvalaikio salė, Cirko 

mokykla  veiklos koordinavimas. 

Metų eigoje 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

Projektų vadovė Rugilė Guzovijūtė – 

Mekšriūnienė 

 

 

Bendradarbiavimas su NVO dėl bendrų 

projektų – asociacijos „Zanavykų 

sąšauka“, „Varpo“ dramos studija, 

Šakiečių bendruomenė, Cirko meno 

asociacija. 

Metų eigoje 
Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

 

Mėnesio planų pateikimas Švietimo, 

kultūros  ir sporto skyriui kas mėnesį iki 

25 dienos. 

Kas mėnesį 
Projektų vadovė Rugilė Guzovijūtė – 

Mekšriūnienė 

 

 VALSTYBINĖS ŠVENTĖS    

Valstybinės šventės ir 

minėtinos datos 

Laisvės gynėjų diena Šakių kultūros 

centre ir padaliniuose. 
2021-01-13 

Šakiuose -Reţisierė Graţina Guzovijienė, 

Šakių kultūros centro reţisierė 
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 Briedţiuose – Briedţių laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Asta 

Grigaitienė. 

Kiduliuose – Kidulių laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Milda 

Prūsaitytė. 

Girėnuose – Girėnų laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Irena 

Sakalauskienė. 

Sudarge – Sudargo laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Irma 

Svetlauskienė. 

Slavikuose –Slavikų laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Renata  

Baltrušaitienė. 

 Motinos dienai skirtas renginys Šakių 

kultūros centre .  2021-05-02 

Vokalinio ansamblio meno vadovė  

Ramunė Valaitienė 

Reţisierė Graţina Guzovijienė 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas Šakių kultūros centre. 
2021-02-16 

Reţisierė Graţina Guzovijienė 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

Projektų vadovė Rugilė Guzovijūtė – 

Mekšriūnienė 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas Briedţiuose. 

2021-02-14 

 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas Slavikuose. 
2021-02-15 

Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Renata Baltrušaitienė 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas Kiduliuose. 

 

2021-02-16 

Kidulių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Milda Prūsaitytė 

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai skirtas renginys Šakių kultūros 
2021-03-11 

Reţisierė Graţina Guzovijienė 

Briedţiuose – Briedţių laisvalaikio salės 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausomyb%C4%97s_atk%C5%ABrimo_diena
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausomyb%C4%97s_atk%C5%ABrimo_diena
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centre ir padaliniuose. 

 

kultūrinių renginių organizatorė Asta 

Grigaitienė 

Kiduliuose – Kidulių laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Milda 

Prūsaitytė 

Girėnuose – Girėnų laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Irena 

Sakalauskienė 

Sudarge – Sudargo laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Irma 

Svetlauskienė 

Slavikuose –Slavikų laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Renata 

Baltrušaitienė 

Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

minėjimas Šakiuose. 
2021-06-01 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 
 

 

Gedulo ir vilties dienai skirtas minėjimas 

Šakiuose. 
2021-06-14 

 

Reţisierė Graţina Guzovijienė 

 

Rasos (Joninės) šventė Sudargo 

piliakalniuose 
2021-06-23 

Folkloro kolektyvo meno vadovė Virginija 

Snudaitienė 

Briedţių laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Asta Grigaitienė 

Sudargo laisvalaikio salės kultūrinių 

renginių organizatorė Irma Svetlauskienė 

 

 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) diena Šakių kultūros centre 

ir padaliniuose. 

2021-07-06 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

Reţisierė Graţina Guzovijienė 

Briedţiuose – Briedţių laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Asta 

Grigaitienė 

Kiduliuose – Kidulių laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Milda 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gedulo_ir_vilties_diena
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rasos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonin%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/Valstyb%C4%97s_diena_(Lietuva)
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Prūsaitytė 

Girėnuose – Girėnų laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Irena 

Sakalauskienė 

Sudarge – Sudargo laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Irma 

Svetlauskienė 

Slavikuose –Slavikų laisvalaikio salės 

kultūrinių renginių organizatorė Renata 

Baltrušaitienė 

Baltijos kelio minėjimas Šakiuose. 

 
2021-08-23 Reţisierė Graţina Guzovijienė 

 

 

 
FINANSINĖ VEIKLA   

 

 

Finansinių ataskaitų 

pateikimas Šakių rajono 

savivaldybės biudţeto ir 

turto skyriui 

Biudţetinių įstaigų pajamų įmokų į 

biudţetą ,biudţeto pajamų iš mokesčių 

dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms 

finansuoti, biudţeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo ataskaitų pateikimas. 

 

 

Kas mėnesį 

 

 

 

Vyriausioji buhalterė  Rimutė Čiuţienė 

 

Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitų ir paaiškinamojo rašto, mokėtinų 

ir gautinų sumų ataskaitos, paţymos apie 

įstaigos valstybės ir savivaldybės biudţeto 

lėšų likučius banko sąskaitose, paţymos 

dėl finansavimo sumų, veiklos rezultatų, 

finansinės veiklos ataskaitų, finansavimo 

sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir 

pokyčius bei paaiškinamojo rašto 

pateikimas. 

 

 

 

Kas ketvirtį 

 

 

Vyriausioji buhalterė Rimutė Čiuţienė 

 

2021 m. finansinių 2021m. finansinių ataskaitų rinkinio,    
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ataskaitų rinkinių ir 

eliminavimo 

informacijos pateikimas 

VSAKIS 

 

Statistinių ataskaitų 

pateikimas 

tarpusavio operacijų derinimo ir 

eliminavimo informacijos pateikimas 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų 

konsolidavimo informacinėje sistemoje. 

Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės 

veiklos statistinės ataskaitos (ketvirtinė) 

pateikimas. 

2021-03-15 

 

 

Kas ketvirtį 

Vyriausioji buhalterė Rimutė Čiuţienė 

 

 

 

Vyriausioji buhalterė Rimutė Čiuţienė 

 

Darbo apmokėjimo ketvirtinių statistinių 

ataskaitų pateikimas. 

Kas ketvirtį 

 

Vyriausioji buhalterė Rimutė Čiuţienė  

Neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų ataskaitų 

pateikimas Šakių rajono 

savivaldybei 

Švietimo teikėjo neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų panaudojimo ataskaitos 

pateikimas. 

Pagal poreikį Vyriausioji buhalterė Rimutė Čiuţienė  

NVŠ lėšų biudţeto išlaidų sąmatos 

vykdymo ataskaitų pateikimas. 

Pagal poreikį Vyriausioji buhalterė Rimutė Čiuţienė  

 VEIKLOS KARANTINO SĄLYGOMIS    

Mėgėjų meno 

kolektyvų 

veikla/repeticijos 

Šakių kultūros centro mėgėjų meno 

kolektyvų vadovų darbas organizuojamas 

nuotoliniu, repeticijos organizuojamos 

internetinėse platformose. Uţsitęsus 

karantinui ir blogėjant situacijai Lietuvoje 

neatmetama galimybė meno vadovams 

skelbti prastovas (jei kolektyvo nariams 

nebus vykdomos repeticijos, tvarkomi 

einamieji darbai).   

 

 

Pagal poreikį Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 

 

Renginių 

organizavimas 

Šakių kultūros centro renginiai karantino 

metu bus filmuojami ir pateikiami 

internetinėje erdvėje, pagal galimybes bus 

organizuojamas renginys be ţiūrovų ir 

Pagal poreikį Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas Aistė Bakaitė 
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pateikiama tiesioginė transliacija, 

organizuojamos minėjimo akcijos lauke be 

ţiūrovų. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus pareigas                                                  Aistė Bakaitė 

 


