
     PRITARTA 
     Šakių rajono savivaldybės tarybos 
     2021 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-17 
 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS 
ATASKAITA 

 
I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ 
 

Biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centras vadovas – direktoriaus pavaduotoja, vykdanti 

direktoriaus pareigas, Aistė Bakaitė (nuo 2020 m. lapkričio 16 d.). Jos išsilavinimas ir kvalifikacija: 

 2013 m. Lietuvos edukologijos universitetas, istorijos bakalauras, mokytojas; 

 2015 m. Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos lokaliosios istorijos magistras;  

 2018 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Meno vadybos magistras. 

 2013 m. įgytas Jaunimo darbuotojo sertifikatas. 

 2011 m. baigti kelionių vadovų kursai. 

 2012 m. baigti gidų kursai. 

 Darbo patirtis: 

 2013–2014 m. – VšĮ Šakių verslo informacijos centro projektų vadovė; 

 2013–2016 m. – BĮ Šakių kultūros centro projektų vadovė; 

 2014 – 2018 m. – BĮ Sintautų kultūros centro direktorė; 

 Nuo 2018 m. lapkričio mėn. BĮ Šakių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja. 

 Kvalifikacijos kėlimas 2020 metais: 

 2020 m. gruodžio 9 d. ,,Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas“; 

 2020 m. birželio 17 d. Kompetencijos tobulinimas (pažymėjimas Nr. DA-000453); 

 2020 m. birželio 17 d. Priešgaisrinės saugos pažymėjimas Nr. 2504; 

 Aktyvi visuomenininkė, Lietuvos kultūros tarybos Marijampolės apskrities Regioninės 

kultūros tarybos pirmininkė, asociacijos „Zanavykų sąšauka“ narė.  

 Šeiminė padėtis: netekėjusi. 

 
II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 
 
 Biudžetinė įstaiga Šakių kultūros centras – įvairias kultūros sritis bei žanrus puoselėjantis ir 

skleidžiantis daugiafunkcis centras.  

Veiklos tikslai – įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kultūros politiką, plėtoti 

kultūrinę, švietėjišką ir informacinę veiklą, skatinti ir populiarinti etninę kultūrą, mėgėjų meninę 

veiklą, rūpintis profesionalaus meno sklaida, vertingiausių vietos kultūros tradicijų išsaugojimu ir 
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tęstinumu, turiningu bendruomenės laisvalaikio užimtumu, siekti kultūros žanrų ir formų įvairovės, 

organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalųjį ugdymą. 

 Kultūros centras, įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: sudaro sąlygas 

etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, skatina ir organizuoja 

mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpinasi vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mėgėjų meno 

kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose, organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, organizuoja 

valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą, rūpinasi vaikų ir jaunimo 

užimtumu, vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalųjį meninį ugdymą, sudaro sąlygas 

profesionalaus meno sklaidai, tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius, rengia ir įgyvendina 

kultūros programas ir projektus, užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą Kultūros 

centro padaliniuose, kontroliuoja jų veiklą, pagal priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, 

nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 Šakių kultūros centras turi šešis padalinius – Briedžių laisvalaikio salę, Girėnų laisvalaikio 

salę, Sudargo, Slavikų laisvalaikio sales, Kidulių laisvalaikio salę ir Cirko mokyklą. 

 
III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 
 
  Šakių kultūros centre ir šešiuose įstaigos padaliniuose 2020 m. dirbo 20 mėgėjų meno 

kolektyvų, kuriuose savo kūrybinius sugebėjimus ugdė ir turiningai laisvalaikį leido 342 dalyviai. Per 

2020-uosius metus mėgėjų meno kolektyvai surengė 108 pasirodymus meno įstaigose ir išvykose (žr. 

1 lentelę).  

Nuo 2015 m. Šakių kultūros centre pradėta neformaliojo vaikų švietimo programos veikla. 2020 

metais neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavo 189 moksleiviai. Veikė akredituotos 4 

neformaliojo ugdymo programos: Cirko studija „Šypsena“, Liaudies šokis, Šiuolaikinis šokis ir 

Pučiamųjų orkestras. 

Nuo 2018 m. Šakių kultūros centre pradėjo veikti Kultūros paso programa „Cirko meno 

užsiėmimai“, kurioje aktyviai lankosi 1–4 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos. Nuo 2019 m. 

akredituotos dar trys kultūros paso programos, kurios veikė ir 2020 m.: edukacinė programa 

„Napoleono lobio paieškos“, skirta 7–10 klasių moksleiviams, „Pažintis su Kidulių dvaru“ 6–9 klasių 

moksleiviams ir „Cirko meno užsiėmimai“, skirti 5–7 klasių moksleiviams. 

Įgyvendinant vieną iš kultūros centro tikslų – organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, 

būrelių veiklą, 2020 metais turiningai laisvalaikį leido ir įvairias menines veiklas įsitraukė 342 rajono 

gyventojai. 
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1 lentelė. 2020 m. mėgėjų meno kolektyvų narių ir pasirodymų kultūros įstaigose ir išvykose 

suvestinė 

Eil.  
Nr. 

Kolektyvas Vadovo vardas, 
pavardė  

Dalyvių 
sk. 

Pasirodymų 
per 2020m.  

skaičius 

1.  
Moterų vokalinis ansamblis 
,,Gaudenė“ 

Ramunė Valaitienė 11 0 

2.  Mišrus choras ,,Lituanica“ Deividas Kerevičius 26 3 

3.  
Pagyvenusių žmonių liaudiškų 
šokių grupė ,,Girėnai“ 

Vitalija Venienė 16 2 

4.  Liaudiškų šokių grupė ,,Pynė“ Vitalija Venienė 16 2 
5.  Folkloro ansamblis ,,Šakija“ Virginija Snudaitienė 19 11 

6.  
Romantinės-instrumentinės 
muzikos grupė ,,RepriZa“ 

Zigmas Balnius 7 6 

7.  
Pagyvenusių liaudiškų šokių 
grupė ,,Vijūras“ 

Justė Lukauskienė 16 2 

8.  Pučiamųjų instrumentų orkestras Ugnius Arcabas 20 0 

9.  
Vyrų vokalinis ansamblis 
,,Akordas“ 

Asta Grigaitienė 11 6 

10.  
Vaikų dainavimo studija ,,Šmiki-
Šmaki“ 

Jevgenijus 
Rutkauskas ir Aušrinė 
Stankaitienė 

42 5 

11.  Zanavykų teatras Gražina Guzovijienė 20 2 
12.  Slavikų kaimo kapela Renata Baltrušaitienė 6 6 
13.  Kaimo kapela ,,Girėnai“ Mindaugas Lenktys 5 0 

14.  
Moterų vokalinis ansamblis 
,,Gija“ 

Asta Grigaitienė 11 9 

15.  
Neįgaliųjų draugijos ansamblis 
,,Siesartis“ 

Asta Grigaitienė 14 5 

16.  
Cirko mokykla kolektyvas 
,,Šypsena“  

Itana Januševičienė 61 17 

17.  

Kidulių dvaro istorinių šokių ir 
teatro studijos „Ill ballo della 
luna" 
 

Irma Svetlauskienė 
15 
 

10 

18.  
Gyvo garso grupė „Draugai“ 
 

Algimantas Petraitis 9 4 

19.  
Vokalinis ansamblis „Volungės“ 
 

Laimutė 
Blauzdžiūnienė 

10 10 

20. 
Liaudiškos muzikos kapela 
„Linas“ 

Asta Grigaitienė 7 8 

  Iš viso 342 108 
 

2020 m. Šakių kultūros centre suorganizuotas 21 kultūrinis renginys, juose apsilankė 4857 

žiūrovai (žr. 2 lentelę), parodytas 21 kino filmas, kuriuose apsilankė apie 1225  žiūrovų (žr. 3 lentelę), 

surengtos 7 meninių darbų parodos (žr. 4 lentelę). 2019 m. Šakių kultūros centras suorganizavo 31 

kultūrinį renginį, įvyko 34 kino seansai. 
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2020 m. Šakių kultūros centre įvyko 22 komerciniai renginiai, kuriuose apsilankė 4217 žiūrovai 

(žr. 5 lentelę), 2019 m. įvyko 49 komerciniai renginiai. Iš viso 2020 m. Šakių kultūros centre įvyko 

72 renginiai, iš viso įgyvendinti septyni projektai, dar dviejų projektų, kuriems finansavimas gautas,  

įgyvendinimas dėl paskelbto Lietuvoje karantino nukeltas į 2021 m. 

Renginių ir žiūrovų sumažėjimą lėmė Lietuvoje paskelbtas karantinas dėl COVID-19, visi 

kultūriniai renginiai buvo draudžiami arba ribojamas dalyvių ir žiūrovų skaičius. 

 

    2 lentelė, 1 pav. Šakių kultūros cento renginiai ir koncertai 

Nr. Data Renginys Šakių kultūros centro 
mėgėjų meno 

kolektyvai, dalyvavę 
renginyje 

Lankytojų/ 
Dalyvių sk. 

1. Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena 

Vyrų vokalinis  
ansamblis „Akordas“ 

Folkloro ansamblis 
„Šakija“ 

Zanavykų teatras 

80 

2. Sausio 
2,9,16,23,30 d. 

Šokių vakarai su grupe 
„Giminaičiai“ 

- 207 

3. Vasario 6, 13, 
20, 27 d. 

Šokių vakarai su muzikos 
grupėmis „Liocai“, 
„Draugai“, „Kalvarijos 
muitininkai“ ir atlikėju 
Raimondu Stankaičiu 

- 219 

4. Vasario 16 d. 

Valstybės atkūrimo diena. 
„Aitvaro“ apdovanojimų 
ceremonija. Šokio 
spektaklis „B+K“ 

Šokio teatras 

Mišrus choras 
„Lituanica“ 

Cirko mokykla 

380 

5. Vasario 25 d. Užgavėnių šventė 

Folkloro kolektyvas 
„Šakija“ 

Liaudiškų šokių grupės 
„Pynė“, „Girėnai“,  
„Vijūras“ 

120 

6. Vasario 27 d. 
Spektaklis „Miegančioji 
gražuolė“ 

Šokio teatras 

Cirko mokykla 
148 
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7. Kovo 11 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimui – 30. Koncertas 
„Laisvės vėjas“. 

Šokio teatras 

Cirko mokykla 

Vaikų muzikos grupė 
“Šmiki-šmaki” 

Vyrų vokalinis 
ansamblis “Akordas” 

Liudiškų šokių grupės 
“Pynė”, “Girėnai”, 
“Vijūras” 

100 

8. Kovo 5, 12 d. 
Šokių vakarai su grupe 
„Kalvarijos muitininkai“ 

- 40 

9. Birželio 1d. Akcija „Ačiū, Lietuva“ 

Vaikų muzikos grupė 
„Šmiki-Šmaki“ 

Vyrų vokalinis 
ansamblis „Akordas“ 

 

10. Birželio 23 d. 
Joninių šventė 
Pervazninkuose 

Folkloro ansamblis 
„Šakija“  

1600 

11. Liepos 5 d. 

X muzikos festivalis 
„Beatričės vasaros“. 
Sauliaus Petreikio ir grupės 
koncertas. 

- 257 

12. Liepos 6 d. Šventė „Basakojų vasara“ Cirko mokykla 250 

13. Liepos 19 d. 
X muzikos festivalis 
„Beatričės vasaros“. 
Nomedos Kazlaus koncertas 

- 105 

14. Rugpjūčio 2 d. 
X muzikos festivalis 
„Beatričės vasaros“. Trio 
„14 stygų“ koncertas 

- 86 

15. Rugpjūčio 9 d. 
X muzikos festivalis 
„Beatričės vasaros“. 
Koncertas „Svetimi namai“ 

- 68 

16. Rugpjūčio 16 d. 
X muzikos festivalis 
„Beatričės vasaros“. 
Martyno Levickio koncertas 

- 601 

17. Rugpjūčio 28-
30 d. 

Renginys „Parking“. 
Zumbaparty. Kino vakarai. 

- 
45 



6 

 

18. 
Rugpjūčio 30 d. X muzikos festivalis 

„Beatričės vasaros“. 
Eugenijaus Chrebtovo ir 
ritmo grupės koncertas 

- 

88 

19. 
Rugsėjo 6 d. X muzikos festivalis 

„Beatričės vasaros“. 
Merūno Vitulskio koncertas. 

- 
198 

20. 
Rugsėjo 11 d. Mamų ir dukrų kvarteto 

koncertas. „Aukso 
paukštės“  apdovanojimo 
įteikimo ceremonija. 

- 

75 

21. 
Rugsėjo 26 d. Respublikinis šiuolaikinio 

šokio festivalis-konkursas 
„Pašėlusiu ritmu 2020“ 

- 
190 

 
                            Iš viso 4857 

 

 

1 pav. Šakių kultūros centro suorganizuoti kultūriniai renginiai 

 
                                                                                      3 lentelė, 2 pav. Kino filmai 

Nr. Data Kino pavadinimas Lankytojų sk. 
1. 

Sausio 7 d. Kinas „Tobulas pasimatymas“ 250 
2. 

Sausio 21 d. Kinas „Tobulas pasimatymas“ 180 
3. 

Vasario 4 d. Kinas vaikams „Šuniškas pokštas“ 75 
4. 

Vasario 18 d. Dokumentinis filmas „Partizanas“ 56 

31
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5. 

Vasario 22 d. 
Kinas „Broliai meškinai ir fantastiškas 
nuotykis“ 

54 

6. 
Kovo 3 d. Kinas „Importinis jaunikis“ 215 

7. 

Gegužės 6 
Kinas po atviru dangumi „Pasmerkti. 
Pajūrio džiazas“ 

56 

8. 
Gegužės 7 d. Kinas po atviru dangumi „1917“ 45 

9. 

Gegužės 13 d. 
Kinas po atviru dangumi „Tobulas 

pasimatymas“ 
28 

10. 

Gegužės 14 d. 
Kinas po atviru dangumi 

„Džentelmenai“ 
43 

11. 
Gegužės 20 d. Kinas po atviru dangumi „Agnetė“ 25 

12. 

Gegužės 21 d. 
Kinas po atviru dangumi „Vedybos, 

skyrybos ir Barsukas“ 
42 

13. 
Gegužės 27 d. Kinas po atviru dangumi „Skandalas“ 32 

14. 
Gegužės 28 d. Kinas po atviru dangumi „Zero III“ 23 

15. 
Rugpjūčio 28 d. Kinas „Olegas“ 12 

16. 
Rugpjūčio 29 d. Kinas „Nova Lituania“ 15 

17. 
Rugsėjo 1 d. Kinas „Augintiniai susivienija“ 21 

18. 
Rugsėjo 8 d. Kinas „Gnomai sugrįžta“ 16 

19. 
Rugsėjo 15 d. Kinas „Pilis“ 23 

20. 
Spalio 8 d. Kinas „Lesė sugrįžta“ 5 

21. 
Spalio 27 d. Kinas „Robertėlis“ 9 

 
 Iš viso: 1225 
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2 pav. Šakių kultūros centre parodyti kino filmai 

 
 

4 lentelė. 2020 m. vykusios parodos Šakių kultūros centre 
Nr. Parodos pavadinimas 
1. Algimanto Vorevičiaus tapybos darbų paroda 
2. Emilijos Jonaitytės fosforo fotografijų paroda „20 asmenybių tamsoje“ 
3. Tarptautinis dailininkų pleneras „Kalbanti žemė“ 
4. Raimondos Bolienės tapybos darbų paroda 
5. Esperanto kalbos kūrėjo Zamenhof‘o darbų paroda 
6. EvaVasi (Ievos Vasi) tapybos paroda 
7. Tolminkiemyje (Čistye Prudy) 2019 m. vykusio dailininkų plenero paroda „K. 

Donelaičio paletė“ 
 

                                                               5 lentelė, 3 pav. Komerciniai renginiai Šakių kultūros centre 
Nr. Data Renginio pavadinimas Lankytojų sk. 
1. 

Sausio 6 d.  Šakių r. viešosios bibliotekos 2020 metų kalendoriaus 
pristatymas. Grupės „Baltos varnos“ koncertas 

282 

2. 
Sausio 19 d.  Humoro klubas. Programa „4 Donatai“ 370 

3. 
Sausio 24 d. Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestro 

„Garsas“ koncertas 
68 

4. 
Sausio 28 d. Domino teatro spektaklis „Alkoholio biblija“ 316 

5. 
Sausio 29 d. Natalijos Bunkės koncertas 287 

6. 
Vasario 6 d.  Tonio koncertas „Jei nemyli ir nereik“ 117 

7. 
Vasario 7 d. „Kitoks teatras“ spektaklis „Pašėlusių moterų išpažintis“ 285 

8. 
Vasario 8 d. Sūduvos krašto kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“ 384 

34
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9. 
Vasario 9 d. E. Pilypaičio ir draugų kompaktinės plokštelės 

pristatymas 
217 

10. 
Vasario 11 d. Romo Dambrausko koncertas 149 

11. 
Vasario 14 d. Grupės „Tabasco“ koncertas 199 

12. 
Vasario 21 d.  Spektaklis „Urviniai kaimynai“ 212 

13. 
Vasario 26 d. Grupės „Lietuvaičiai“ koncertas 270 

14. 
Vasario 29 d. Miuziklas „Čigonų karalaitė“ 164 

15. 
Kovo 5 d. Klounų šou „Maski šou“ 128 

16. 
Kovo 6 d. Pauliaus Stalionio koncertas 181 

17. 
Kovo 7 d. Spektaklis „Terapijos“ 201 

18. 
Rugsėjo 10 d. Spektaklis „Jobo knyga“ 156 

19. 
Rugsėjo 18 d.  Grupės „Nerija“ koncertas 32 

20. 
Rugsėjo 22 d. Grupės „Ambrozija“ koncertas 106 

21. 
Rugsėjo 24 d. R. ir A. Difartų koncertas 63 

22. 
Rugsėjo 30 d. Koncertas „Linksmieji klasikai“ 30 

  Iš viso 4217 
 
 
 

 

3 pav. Šakių kultūros centre įvykę komerciniai renginiai 

 

49
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4 pav. Iš viso Šakių kultūros centre įvykę renginiai 
 

Kultūrinė veikla, atsižvelgiant į esamą situaciją Lietuvoje, vyko Šakių kultūros centro 

padaliniuose, kuriuose buvo organizuojami įvairaus pobūdžio kultūriniai renginiai. 

Briedžių laisvalaikio salėje 2020 m. įvyko 7 įvairaus žanro renginiai, kuriuose apsilankė 502 

žiūrovai. Vyko tradiciniai renginiai, atmintinų dienų minėjimai, buvo suorganizuotas Šakių 

kalendoriaus pristatymas, etnokultūrinis renginys ,,Iš močiutės skrynios“, suorganizuota Briedžių 

krašto šventė ir kiti renginiai. Briedžių laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis „Gija“ yra 

parengęs dvi koncertines programas „Vasaros žiedai“ ir „Tau ačiū tariu“.  (žr. 6 lentelę) 

6  lentelė, 5 pav. Briedžių laisvalaikio salės 2020 m. kultūrinė veikla 
Nr. Data Renginio pavadinimas Lankytojų sk. 

1. Sausio 24 d. Šakių kalendoriaus pristatymas 30 

2. Vasario14 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo datai skirtas koncertas „Su 
meile Lietuvai“ 

60 

3. Vasario 25 d. Užgavėnių šventė 40 

4. Liepos 6 d. Lietuvos valstybės dienai skirtas renginys 60 

5. Liepos 31 d. Briedžių krašto šventė „Vasaros žiedai“ 200 

6. Rugsėjo 4 d. Etnokultūrinis renginys „Iš močiutės skrynios“ 50 

7. Rugsėjo 20 d. Aido Maniko ir Vitalijos Katunskytės koncertas 62 

  Iš viso 502 
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Kidulių laisvalaikio salės veikla orientuota ne tik į kultūrinius renginius: parodas, muzikinius 

pasirodymus, teatro spektaklius, knygų pristatymus, dvariškos kultūros puoselėjimą, bet ir į turizmo 

sritį. Per 2020 metus surengti klasikinės muzikos, akustiniai ir gyvo garso koncertai, eksponuotos 

tapybos, fotografijos darbų parodos. „Kultūros paso“ programoje akredituotos dvi programos, 

vykdomos Kidulių dvare. 2020 m. populiari buvo ,,Kultūros paso“ programa „Napoleono lobio 

paieška Kidulių dvare“, kurioje dalyvavo Šakių ir kitų rajonų ir miestų moksleiviai. 

Kidulių laisvalaikio salės instrumentinė grupė „Draugai“ surengė keletą koncertų Kiduliuose ir 

keletą išvykų Šakiuose ir rajone. Kolektyvas pasipildė naujais nariais.  

Istorinių šokių bei teatro studija „Il ballo della luna“ Kidulių miestelio šventės metu vedė 

seminarą apie senovinių šokių ypatumus.  Kolektyvas surengė ir edukacinių pasirodymų tiek dvare, 

tiek už jo ribų. „Il ballo della luna“ nariai vyko į Vilniuje vykusią aktyvaus laisvalaikio ir turizmo 

parodą „Adventur“, kur reprezentavo Kidulių dvaro turistines-edukacines programas. Kolektyvas 

pasipildė naujais nariais. 2020 metais pasiūti ir šventės metu pristatyti nauji moteriški kostiumai 

(suknelės ir sijonai), siuvami vyriški švarkai.  Pandemija pakoregavo kūrybinius planus – nespėta 

atnaujinti spektaklio „Portretai“ ir sudalyvauti teatro kolektyvų regioninėje apžiūroje „Atspindžiai“ 

Šakiuose.   

Moterų folkloro ansamblis „Volungė“ koncertavo Kidulių dvare ir Kidulių bažnyčioje per 

valstybines šventes. Kartu su Jurbarko neįgaliųjų ansambliu „Draugystė“ dalyvavo rajoniniuose 

folkloriniuose renginiuose ir išvykose, kolektyvas bendradarbiauja organizuojant renginius su 

Voverių bendruomenės centru.  

 Šiais metais įvyko keletas netradicinių renginių, skirtų puoselėti dvariškąją kultūrą – šokių 

popietės, veiklos pritaikomos karantino laikotarpiui: parodos eksponuojamos dvaro languose, 

sekamos nuotolinės Kidulių dvaro pasakos (kurių tęstinumas – moksleivių piešinių konkursas), 

organizuojami nuotraukų konkursai. Pirmą kartą Kidulių laisvalaikio salės prieigose vyko muzikinio 

festivalio „Beatričės vasaros“ koncertas. Pirmą kartą buvo prisijungta prie visoje Lietuvoje vykusių 

iniciatyvų: „Sijonuotos vasaros sutiktuvės“ bei „Ačiū, Lietuva“ koncerto. 

Sausio–liepos mėnesiais į dvaro veiklas įsitraukė ir 8 savanoriai, kurie dalyvavo renginiuose, o 

vėliau darbavosi nuotoliniu būdu. Savanoriai suorganizavo jaunimo sporto renginį.  Buvo pradėtas 

bendradarbiavimas su Šakių socialinių paslaugų centru, kas antrą antradienį buvo organizuojamos 

veiklos Kidulių jaunimui su „Mobilus jaunimas Šakiuose“ komanda. Ši bendrystė bus tęsiama ir kitais 

metais. Keletas naujesnių renginių jau tampa tradiciniais: vienos dienos pleneras aplink Kidulių 

dvarą, pyragų diena.   

 2020 m. suorganizuota Kidulių dvaro puota, kurios metu vyko įvairios edukacinės veiklos, 

istorinių šokių kolektyvų koncertas. Filmuoti epizodai iš praėjusių metų miestelio renginio buvo 
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rodomi šiais metais LRT televizijos laidoje „Istorijos detektyvai“. Sulaukta ir žiniasklaidos dėmesio, 

žurnalas „Vintažo ženklai“ aprašė Kidulių laisvalaikio salės veiklas.  

Iš viso įstaigoje suorganizuoti 35 renginiai (žr. 7 lentelę), 24 kolektyvų išvykos, 12 teatralizuotų 

ekskursijų. 

                               7 lentelė, 5 pav. Kidulių laisvalaikio salės 2020 m. kultūrinė veikla 

Nr. Data Renginio pavadinimas Lankytojų sk. 

1. Sausio 13 d. 
Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Literatūrinė 
kompozicija "Visi mes - broliai ir seserys". 
Jurbarko bardų koncertas 

110 

2. Sausio 24 d. 
Edukacinis renginys pamoka kitaip „Muzika ir 
mada“ 

25 

3. Vasario 9 d. Reginos Bakutienės mandalų paroda 48 
4. Vasario 10 d. Paroda „Vilnonės gėrybės'“  55 

5. Vasario 14 d. 
Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo 
diena (protmūšis Kidulių pagrindinėje mokykloje) 

20 

6. Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena 48 
7. Vasario 22 d. Nemokama valso pamoka 16 
8. Vasario 27 d. Užgavėnių šventė 48 
9. Kovo 6 d. Edukacinis vakaras „Penktadienio arbatėlė“ 18 
10. Kovo 8 d. E. Jonaitytės paroda „20 Asmenybių Tamsoje“ 45 

11. Kovo 10 d. 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir lietuvių 
kalbos dienai skirtas minėjimas „Tautos stiprybė -
gimtoji kalba“ 

121 

12. Balandžio 2 d. 
Raimondos Bolienės tapybos darbų paroda 
(eksponuojama dvaro languose)  

55 

13. Balandžio 7 d. Virtualus Velykų konkursas  609  
14. Gegužės 16 d. Muziejų diena Kidulių dvarelyje 10 
15. Birželio 1 d. „Ačiū, Lietuva“ koncertas 15 
16. Birželio 5 d. „Sijonuotos vasaros“ sutiktuvės 56 

17. Birželio 5 d 
Paroda „Žydėjimas dvaro languose"(eksponuojama 
dvaro languose) 

69 

18. Birželio 17 d. 
Eija Karivirta mišrios tapybos ir medžio darbų 
paroda (Suomija)  

36 

19. Liepos 6 d. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas 28 
20. Liepos 9 d. Kidulių dvaro grupės „Draugai“ koncertas 125 
21. Liepos 21 d. „Bom WOW“ Kidulių jaunimas švenčia 80 
22. Rugpjūčio 8 d. Kidulių dvaro puota 450 
23. Rugpjūčio 15 d. Knygnešių žygis „Dvarų istorijos“ 78 

24. Rugsėjo 12 d. 
Paroda Kultūros mozaika „Meksikos mirties 
kaukės“  

59 

25. Spalio 17 d. Pleneras „Rudens spalvos“  35 
26. Spalio 24 d. Pyragų diena 23 

27. Lapkričio 7 d. 
Kidulių dvaro plenero „Rudens spalvos“ virtualus 
pristatymas 

356 (peržiūrų 
skaičius) 

28. Lapkričio 12 d. Kidulių dvaro pasakų vakarai  
943 (peržiūrų 

skaičius) 
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29. Lapkričio 19d. Kidulių dvaro pasakų vakarai  
334 (peržiūrų 

skaičius) 

30. Lapkričio 26 d. Kidulių dvaro pasakų vakarai  
411 (peržiūrų 

skaičius) 

31. Gruodžio 3 d. Kidulių dvaro pasakų vakarai  
151 (peržiūrų 

skaičius) 

32. Gruodžio 10 d. Kidulių dvaro pasakų vakarai  
346 (peržiūrų 

skaičius) 

33. Gruodžio 17 d. Kidulių dvaro pasakų vakarai  
251 (peržiūrų 

skaičius) 

34. Gruodžio 24 d. Kidulių dvaro pasakų vakarai  
231 (peržiūrų 

skaičius) 

35. Gruodžio 31 d. Kidulių dvaro pasakų vakarai 
220 (peržiūrų 

skaičius) 
                                                                        Iš viso  2282 lankytojai, 

3243 peržiūrų 
skaičius 

 

Slavikų laisvalaikio salės pagrindinės įstaigos veiklos kryptys: valstybinių švenčių ir atmintinų 

dienų minėjimai, ieškant kuo įvairesnių renginių formų, tradicinių švenčių organizavimas, parodų, 

popiečių bei susitikimų rengimas. Toliau sėkmingai plėtojama kaimo kapelos koncertinė veikla, kuri 

gyvuoja jau 19 metų. 

Aktyviai bendradarbiaujama su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru. Organizuojami 

įvairūs kultūriniai renginiai bei projektai. Kartu su bendruomene ir neformalia Slavikų kaimo jaunimo 

grupe įvykdytas projektas „Iniciatyvus jaunimas – bendruomenės ateitis 2020“ (gautas 300,00 Eur 

finansavimas iš Šakių rajono savivaldybės Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto 2020 metų 

projektų finansavimo programos).  

2020 m. įvykdyto projekto metu suorganizuota skautų sueiga-stovykla, pėsčiųjų žygis 

„Knygnešių takais“. Taip pat buvo suorganizuotas fotografijų konkursas „Gimtojo krašto grožis“, 

metų pabaigoje išleistas sieninis Slavikų 2021 metų kalendorius.   

Slavikų seniūnijos bendruomenė jau septintus metus dalyvauja konkurse „Eismo saugumas 

bendruomenėse 2020–2021“. Kadangi šiais metais konkurso paskelbimas buvo nukeltas bei 

vykdomas 2020–2021 metais ir renginiai pradėti organizuoti tik nuo spalio mėnesio, vyko tik 2 

renginiai: nekonkursinis – rugsėjo 27 d. Slavikų parapijos bažnyčioje minėta keliaujančiųjų ir 

vairuotojų diena, kurios metu buvo aukojamos Šv. Mišios, šventinamos transporto priemonės, 

dalyviai skatinami saugiai elgtis kelyje bei dalinamos šviesą atspindinčios priemonės, kitas – virtuali 

VĮ Lietuvos automobilių direkcijos organizuota akcija „Neužgesk“, skirta pasaulinei dienai 

žuvusiems eismo įvykiuose atminti.  
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    Dar vieno kartu su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru įvykdyto projekto „Mažosios 

architektūros atnaujinimas Slavikuose 2020“ (gautas 765,00 Eur finansavimas iš Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-493 „Dėl 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.5 papunkčio priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“) 

metu buvo pastatytas ir pašventintas naujas Slavikų parapijos atmintinų datų akmuo.  

Leidybinė veikla 2020 m. – dėl pandemijos išleistas 1 bendruomenės informacinio leidinuko 

„Slavikietis“ numeris (Nr. 25). Išleistas sieninis Slavikų 2021 metų kalendorius. 

Vykdomas senų, su Slavikų kraštu ir jo žmonėmis susijusių, fotografijų rinkimas, jų 

kopijavimas bei fondo kaupimas. 

Kultūrinių renginių organizatorius administruoja Slavikų interneto svetainę www.slavikai.lt. 

Taip pat informaciją visuomenei apie renginius ir kitas bendruomenės veiklas skelbia facebook 

paskyroje „Slavikų kraštas“. 

 Slavikų laisvalaikio salėje vyko  tradiciniai renginiai: valstybinės šventės, atmintinų dienų 

paminėjimai, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Oninių šventė, Kalėdų šventės, popietės, susitikimai, 

minėjimai, kapelų šventė „Muzikantų sambūris“, „Poezijos rudenėlis“, kūrybinės dirbtuvėlės 

„Penktadienio vakarai, kupini idėjų“, parodos. Tęsiama tradicija – supažindinti žiūrovą su Šakių 

rajono kultūros įstaigų mėgėjų meno kolektyvų, kūrėjų, literatų programomis, kviečiant juos į 

organizuojamus renginius. Kartu su Slavikų pagrindinės mokyklos bendruomene buvo suorganizuoti 

renginiai: tradicinės šeimų sporto varžybos, etnokultūrinė Kaziuko mugė.  

Slavikų laisvalaikio salėje per 2020 m. įvyko 20 renginių,  surengtos 5 parodos , 4 edukaciniai 

renginiai, 4 etnokultūriniai renginiai, 2 šventės ir kt.  (žr. 8 lentelę). 

 

                                                 8 lentelė, 5 pav. Slavikų laisvalaikio salės kultūrinė veikla 2020 m. 
Nr. Data Renginio pavadinimas Lankytojų sk. 

1. Sausio 14 d. 
Šakių 2020 metų kalendoriaus pristatymas, 
skirtas Sausio 13-ajai paminėti 

49 

2. Sausio 17 d. 
Kūrybinės dirbtuvėlės „Penktadienio vakarai, 
kupini idėjų” – padėkliukų gaminimas 

11 

3. Sausio 24 d. 
Kūrybinės dirbtuvėlės „Penktadienio vakarai, 
kupini idėjų” – apyrankių gaminimas 

9 

4. Vasario 7 d. 
Kūrybinės dirbtuvėlės „Penktadienio vakarai, 
kupini idėjų” – Užgavėnių kaukių gaminimas 

14 

5. Vasario 15 d. Valstybės atkūrimo dienos minėjimas 45 
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6. Vasario15 d. – 28 d.  
Slavikų pagrindinės mokyklos moksleivių 
piešinių, skirtų Vasario 16 -ajai paroda 

74 

7. Vasario 21 d. 
Kūrybinės dirbtuvėlės „Penktadienio vakarai, 
kupini idėjų” – Užgavėnių kaukių užbaigimas 

10 

8. Vasario 25 d. Blynų ragaučiaus šventė 52 

9. Kovo 5 d. Kaziuko mugė. Liaudies šokiai ir žaidimai 72 

10. Kovo 10 d. 
Tradicinė šeimų ir draugų komandų sporto 
šventė, skirta Kovo 11-osios 30-mečiui paminėti 

50 

11. Birželio 15-30 d. 

Virtuali tautodailininko Andriaus Bieliuko 
paroda „Medžio darbai fotografijose”, skirta 
Tautodailės metams (svetainėje www.slavikai.lt, 
facebook paskyra “Slavikų kraštas”) 

197 

12. Liepos 6 d. 
Valstybės dienos minėjimas, pasibuvimas prie 
klebonijos 

72 

13. Liepos 26 d. Oninių šventė 250 

14. Rugpjūčio 7 d. Skautų stovykla  20 

15. Rugpjūčio 17-31 d. 
Virtuali plokštietės Lidijos Sutkuvienės 
atvirlaiškių „Žydėjimas“ paroda (svetainėje 
www.slavikai.lt) 

103 

16. Rugsėjo 3 d. Poezijos rudenėlis Kurynės parke.  56 

17. Rugsėjo 19 d. Muzikantų sambūris 52 

18. Spalio 5-30 d. 
Šilgaliečio Tomo Pratašiaus fotografijos darbų 
paroda „Atradimai. Šakių krašto bažnyčios” 
(Slavikų seniūnijos salėje) 

320 

19. Gruodžio 7 d. Kalėdinių vainikų pynimo dirbtuvėlės 4 

20. Gruodžio 17 d. 

Virtuali plokštietės Lidijos Sutkuvienės 
atvirlaiškių „Rudens spalvos“ paroda (svetainėje 
www.slavikai.lt, facebook paskyros-Renata 
Baltrušaitienė ir Slavikų kraštas) 

24  

  Iš viso 1433 
 

Sudarge kultūrinė veikla vyko bibliotekos ir bendruomenės patalpose bei miestelio teritorijoje.  

Suorganizuoti 7 renginiai, parodos, koncertai. 2020 metais liepos 26 d. Sudarge vyko baigiamasis 

„Muziejaus kelias“ renginys. Meninei programai parengti suburta vietos bendruomenė (30 dalyvių), 

sukurta ir pristatyta teatralizuota 40 min. trukmės programa „Susitikimai laiko ženkluose“ 
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(scenarijaus autorė ir režisierė I. Svetlauskienė). Vietos jaunimo kūrybiškumui skatinti spalio 28 d. 

Sudargo bibliotekos palėpėje surengtas šiurpių vakaras. Vykdoma mėgėjų meno veikla, susitikimai 

su jaunimo grupe vykdomi nuotoliniu būdu (rengiamas vaidinimas „Eglė žalčių karalienė“), 

planuojama teatrinė veikla 2021 metams – inicijuojama ir rengiama kultūrinė programa „Širdys 

pilnos lietuviškų žodžių“. (žr. 9 lentelę). 

 

                                             9 lentelė, 5 pav. Sudargo laisvalaikio salės kultūrinė veikla 2020 m. 
Nr. Data Renginio pavadinimas Lankytojų sk. 

1. 
Sausio 8 d. – 
vasario 8 d. 

Reginos Bakutienės mandalų paroda Sudargo 
bibliotekoje  

56 

2. Vasario 16 d. 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo 
koncertas Sudargo bažnyčioje 

50 

3. Kovo 10 d. 
Kovo 11-osios minėjimas ir vėjo malūnėlių 
iniciatyva „Laisvės vėjas“ ant Burgaičių piliakalnių 

100 

4. Birželio 18 d. 
Vasarvidžio naktinėjimai Sudargo piliakalniuose, 
susitikimas su žolininku Marium Lasinsku 

90 

5. Liepos 9 d. – 
rugsėjo 1 d. 

Rūtos Vasiliauskienės piešinių paroda  „Iš tamsos” 
Sudargo liuteronų bažnyčioje  

53 

6. 

Liepos 26 d. 
Teatralizuota programa muziejaus kelias 
„Susitikimai laiko ženkluose” 

120 

7. 
Spalio 28 d. Šiurpių vakaras „14+1 šiurpių istorijų” 40 

  Iš viso 509 
        

                Girėnų laisvalaikio salė organizuoja ne tik kultūrinius, bet ir įvairius  sportinius renginius. 

Jau tradiciniais tapę šaškių ir šachmatų turnyrai. Triatlonas prie Valiulių tvenkinio, vaikų ir jaunimo 

sportiniai renginiai, kurie vyksta Girėnų sporto aikštelėje. Labai laukiamas užsiėmimas vaikams ir 

jaunimui – žvejų varžybos. Antri metai su šokėjų kolektyvu puošiamas ąžuolynas, tema – Geltona 

Žalia Raudona. Šiemet apjuostas ąžuolynas pieštas trispalve tvora, gražus reginys džiugino 

įvažiuojančius į Šakius. Deja, keletas planuotų renginių neįvyko dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje. 

Liepos mėnesį vyko paveikslų gaminimo popietė iš atsineštos gamtinės medžiagos. Popietės dalyviai 

gamino paveikslus iš įvairių medžiagų – akmenukų, medžio žievės, kankorėžių, gilių, sausų gėlių, 

varpų, įvairių sėklų ir t. t. Pagamintais paveikslais buvo papuoštos karčiamos sienos. 

            Girėnuose vyksta ir edukaciniai užsiėmimai. Vis labiau populiarėja lėlių gamybos iš 

medžiagos skiautelių edukacija. Lėlių gamybą pamėgo ir vaikai ir suaugę. Edukacijos vyko ne tik 

Girėnuose, bet ir Šakių kultūros centre. Projekto užbaigimo „Mes turime kuo didžiuotis“ renginyje, 

kuris vyko Girėnuose, visi dalyviai gamino lėles, mokėsi audimo amato, šoko ratelius. Audimo 
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amatas – tai dar viena edukacija Girėnuose į kurią susirenka vaikai iš mokyklų, trečio amžiaus 

universiteto.  

Taip pat vyksta daug renginių saugaus eismo tema, tačiau šiemet pandemija ir juos 

pakoregavo, nebuvo galimybių visų suplanuotų įgyvendinti. Vyko Vairuotojų ir keliautojų diena, 

buvo dalinami vairuotojams atšvaitai, lankstinukai. Minima Atšvaito diena, kartu akcijoje dalyvavo 

saugaus eismo simbolis katinas Micius. Prieš vėlines vyko moliūgų pjaustymo popietė,  dekoruotais 

moliūgais papuošta aplinka. Prasidėjus adventiniam laikotarpiui vyko Dovanėlių gaminimo vakaras, 

kurio metu buvo gaminamos dovanėles Girėnų kaimo senoliams, siuvamos kaukės, mezgamos 

kojinės. Gruodžio viduryje papuošta aplinka, sukurta Kalėdų nuotaika prie Girėnų laisvalaikio salės.         

2020 m. Girėnų laisvalaikio salėje buvo suorganizuota 15 renginių, kuriuose apsilankė 323 

lankytojai (žr. 10 lentelę). 

 

10 lentelė, 5 pav. Girėnų laisvalaikio salės 2020 m. kultūrinė veikla 

Nr. Data 
 

Renginys 
Lankytojų 

skaičius 

1. Sausio 11 d. Šaškių turnyras 16 

2. Vasario 15 d. Šachmatų turnyras 12 

3. Kovo 8 d. Akcija Girėnų ąžuolyne Geltona, Žalia, Raudona. 26 

4. Liepos 14 d. Paveikslų gaminimo popietė iš gamtinės medžiagos 26 

5. Rugpjūčio 13 d. Edukacija Lėlių gamyba Šakių kultūros centre 25 

6. Rugpjūčio 15 d. Triatlonas Girėnuose  17 

7. Rugpjūčio 20 d. Edukacija Lėlių gamyba Šakių kultūros centre 25 

8. Rugsėjo 20 d. Vaikų ir jaunimo sporto šventė Girėnų sporto aikštelėje 30 

9. Rugsėjo 26 d. Folkloro renginys „Mes turime kuo didžiuotis“  40 

10. Rugsėjo 28 d. Vairuotojų ir keliautojų diena saugaus eismo renginys 18 

11. Spalio 8 d. 

KPP 2014–2020 m. programos priemonės 
„Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių 
ūkio subjektų bendradarbiavimui“ nuostatų 
pristatymas. 

12 

12. Spalio 15 d. Saugaus eismo renginys „Atšvaito diena“ 8 

13. Spalio 24 d. Žvejybos varžybos vaikams ir jaunimui 19 

14. Spalio 30 d. Moliūgų pjaustymo popietė „Moliūginė“ 19 
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15. Gruodžio 3 d. Dovanėlių gaminimo vakaras 30 

  
Iš viso 323 

 

Cirko mokyklos padalinyje 2020 metais vyko aktyvi koncertinė veikla iki pandemijos 

paskelbimo ir visų ribojimų. Cirko mokyklos kolektyvas „Šypsena“ per metus savo programą 

demonstravo 17 kartų Šakių miesto bei išvykos renginiuose. Kolektyvas dalyvavo televizijos projekte 

„Lietuvos talentai. Supervaikai“, atstovavo ne tik Šakių Cirko mokyklai, bet ir visam Zanavykų 

kraštui. Pasirodymas „Avataras“, kurį atliko Aurėja Šedbaraitė, pateko į finalą. Visą vasarą vyko 

paruošiamieji darbai, kuriama nauja programa. Kolektyvas dalyvavo projekte CI-NE-MA-gija. 

Padalinyje pristatoma Kultūros paso programa „Cirko meno užsiėmimai“, kuri 2020 metais pristatyta 

4 kartus. 

 

 
5pav.Šakių kultūros centro padalinių renginių suvestinė 

 
        11 lentelė, 6 pav. Vykdyti projektai 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Aprašymas 

1. 
X muzikos festivalis 
,,Beatričės vasaros" 

Projektas skirtas dainininkei Beatričei Grincevičiūtei, kilusiai 
iš Marijampolės regiono, savo vasaras leidusiai Ilguvos dvare 
atminti. Tai bene vienintelis festivalis Lietuvoje, skirtas 
profesionalios atlikėjos atminimui. Festivalio renginiai vyksta 
Zyplių, Ilguvos, Kidulių dvaruose, Sudargo piliakalniuose, 
naujai renovuotame Šakių kultūros centre bei Šakių J. Lingio 
parke. Iš viso buvo suorganizuoti 7 profesionalios klasikinės 
muzikos koncertai. Projektą vykdė kultūros centro direktorius 
Raimondas Januševičius. Skirta 17 000 eurų. 

8

7

15

7

20

35

14

5

24

13

13

38
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2. 
Etnografinių renginių ciklas 
,,Mes turime kuo didžiuotis“ 

Šiuo projektu puoselėjamos Šienapjūtės, Joninių bei audimo 
tradicijos, tai projektas jungiantis kultūros centro Sudargo ir 
Girėnų padalinius. Projekto metu buvo suorganizuotas 
Lietuvos folkloro festivalis šienapjūtės papročiai ir tradicijos 
sambūris „Pjaun broliukai lygioj lankoj...“ (nufilmuotas, 
dalyvavo tik folkloro dalyviai be žiūrovų), taip pat 
nufilmuotos Joninių apeigos nufilmuotos ant Sudargo 
piliakalnių, o  renginys vyko Sudargo sen. Pervazninkų kaimo 
lankose prie Nemuno, žiūrovai buvo skirstomi į tris grupes dėl 
karantino sąlygomis organizuojamų renginių, privalėjo būti 
išlaikomi atstumai ir ribojamas žiūrovų skaičius (sėdintys, 
stovintys ir renginio iš automobilių transliuojant koncerto 
garsą radijo bangomis) bei buvo suorganizuotas projekto 
užbaigimo renginys, darbų pabaigtuvės pasitelkiant audimo 
meno svarbą Girėnų padalinyje. Projektą vykdė folkloro 
meno kolektyvo vadovė Virginija Snudaitienė. Skirta 9350 
Eur. 

3. ,,Kidulių dvaro puota 2020“ 

Projekto metu patraukliai inovatyviai įveiklintas Kidulių 
dvaras. visuomenei pristatoma istorinio šokio kultūra, 
skatinama domėtis senąja Lietuvos dvarų kultūra,  skatinamas 
kolektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą. 
Buvo  suorganizuotas renginių ciklas ,,Didžioji dvaro puota“,  
kurio metu veikė amatų kiemelis, suorganizuota paskaita, 
seminaras, istorinio šokio atlikimo pamoka, Batalijos 
inscenizacija, susipažinimas su karo lauko stovykla, vyko 
istorinio šokio kolektyvų pasirodymai. 
Projektą vykdė Kidulių ir Sudargo kultūrinių renginių 
organizatorė Irma Svetlauskienė. Skirta 8380 Eur. 

4. ,,Mama, negrįšiu namo – aš 
parke“ 

Projektas skirtas jaunimo užimtumo skatinimui ir prevencijai 
prieš žalingus įpročius. Projekto veiklos buvo koreguojamas 
esant karantino sąlygomis. Buvo suorganizuoti net 9 kino 
filmai, kuriuos buvo galima stebėti iš automobilių bei 
suorganizuotas Zumbaparty vakaras Šakių J. Ligio parke.  
Projektą vykdė Šakių kultūros centro direktoriaus 
pavaduotoja Aistė Bakaitė. Skirta 8800 eurų. 

5. Istorinės atminties išsaugojimo 
iniciatyvas įgyvendinantis 
projektas „Atminties 
atspindys“ 

Projekto metu buvo įgyvendintas renginių ciklas, apjungiantis 
Šakių rajono (Šakių, Sintautų, Griškabūdžio, Kudirkos 
Naumiesčio) kultūros centrus, ugdymo įstaigas, 
bendruomenes. Buvo suorganizuota pilietinė akcija, trispalvių 
malūnėlių gamyba, smaigstymas signatarų tėviškėse ir kitose 
svarbiose miestelių vietose, parengti video klipai, 
suorganizuoti šventiniai minėjimai, parengta išskirtinė 
fotografijų paroda „20 ASMENYBIŲ TAMSOJE“, kuri buvo 
eksponuojama rajono kultūros įstaigose. 
Projektą vykdė kultūros centro direktorius Raimondas 
Januševičius ir direktoriaus pavaduotoja Aistė Bakaitė. Skirta 
6000 Eur. 

6. ,,Aš ir spalvota mano vasara“ Projektas skirtas vaikų užimtumui, turiningam laisvalaikio 
praleidimui vasaros metu. Buvo suorganizuotos įvairios 
kultūrinės ir meninės veiklos. Vasaros stovyklos dalyviai  
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turėjo galimybę ugdyti kūrybinius gebėjimus, išreikšti save 
pasitelkiant įvairias edukacijas: piešimas ant vandens, tapyba 
spalvotu smėliu, akmens tapymo edukacija, tapyba ant 
molbertų bei stiklo, teatro, dainavimo, cirko, šokių 
užsiėmimai su kultūros ir meno darbuotojais, išvyka į 
Klaipėdos ,,Dino“ parką, apsilankymas Sudargo 
piliakalniuose, edukacija ,,Knygnešių keliais“ Kiduliuose,  
Zanavykų muziejuje (edukacija Skrynučių tapyba), 
komandiniai žaidimai, kino filmo peržiūros, refleksijos ir 
kitos patrauklios jaunimui veiklos.  
Projektą vykdė direktoriaus pavaduotoja Aistė Bakaitė. Skirta 
7250 eurų. 

7. Socialinis šiuolaikinio šokio 
festivalis – konkursas  
„Pašėlusiu ritmu 2020“ 

Socialinis šiuolaikinio šokio festivalis – konkursas „Pašėlusiu 
ritmu 2020” – tai tęstinis daugiaformatis projektas, kurio metu 
buvo gilinamasi į jauno žmogaus problemas, šiuolaikinio 
šokio žanro lygį, buvo skatinamos jaunimo kūrybinės 
iniciatyvos, tarpregioninis bendradarbiavimas, įtraukiant šios 
srities profesionalius kūrėjus, nes projekto metu buvo 
parodytas profesionalaus šokio teatro „LowAir“ spektaklis 
„Žaidimas baigtas“. Spektaklį stebėjo ir projekto veiklose 
dalyvavo apie 200 jaunųjų šokėjų iš Kauno, Marijampolės, 
Jurbarko, Tauragės, Klaipėdos, Vilkaviškio, Šakių. Projektą 
vykdė kultūrinės veiklos vadybininkė Laura Saunorienė. 
Skirta 8760 Eur. 

8. Vaikų ir jaunimo tautinių šokių 
kolektyvų sambūris – festivalis 
„Jevaro tiltu 2020“ 

Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą projektui „Jievaro 
tiltu“, kuris apjungia respublikos  kultūros centrų vaikų ir 
jaunimo liaudiškų šokių grupes. Tai senas tradicijas Šakiuose  
turintis festivalis, skirtas kraštiečio, profesoriaus, choreografo 
Juozo Lingio atminimui. Tačiau dėl pavasarį paskelbto 
Lietuvoje karantino festivalio data buvo perkelta į rudenį, 
tačiau dėl COVID situacijos Lietuvoje projekto pilnai 
įgyvendinti nepavyko, todėl Lietuvos kultūros tarybos 
įsakymu projektas bus įgyvendintas 2021 m. Projektą vykdo 
liaudiškų šokių kolektyvo meno vadovė Vitalija Venienė. 
Skirta 6000 eurų. 

9. Tarptautinis cirko festivalis-
konkursas ,,Cirko žiburiai 
2020“ 

Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą projektui 
Tarptautinis cirko festivalis-konkursas ,,Cirko žiburiai 2020“, 
kuris turėjo vykti tradiciškai lapkričio mėn. Tačiau dėl 
paskelbto karantino Lietuvoje festivalio įgyvendinti 
neįmanoma, todėl Lietuvos kultūros tarybos įsakymu 
festivalis bus įgyvendintas 2021 m. Projektą vykdo Cirko 
padalinio vadovė Itana Januševičienė. Skirta 18 000 Eur. 

 

Šakių kultūros centras 2020 metais 89 540 Eur projektams įgyvendinti. Projektų 

įgyvendinimas ir projektinių lėšų įsisavinimas 2020 metais (11 lentelė). Iš Lietuvos kultūros tarybos 

gauta 76 320 Eur, iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 6000 Eur, dalis neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų 2020 m. buvo nukreiptos vaikų vasaros stovykloms, poilsiui organizuoti. Šakių kultūros 

centras vaikų vasaros stovyklos organizavimui gavo ir panaudojo 7250 Eur. Dėl šalyje paskelbto 
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karantino dviejų projektų įgyvendinti nepavyko. Jie bus įgyvendinami ateinančiais metais. Lėšos 

gautos ir panaudotos projekto vykdymo išlaidoms apmokėti. Palyginimui, 2019 m. lėšos, gautos 

projektams įgyvendinti, sudarė 43 000 Eur, 2018 m. 18 000 Eur (žr. 6 pav.). 

 

 

6 pav. Šakių kultūros centro projektinės lėšos, Eur 
 

IV SKYRIUS 
PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

Šakių kultūros centrui skirtos lėšos iš savivaldybės biudžeto 2020 m. sudarė 491729 

Eur. Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas pagal funkcijas parodomas 12 lentelėje. Palyginimui 

pateikiame ir 2019 m. savivaldybės biudžeto lėšas. Savivaldybės biudžeto lėšų sumažėjimą lėmė dėl 

karantino sutaupytos darbo užmokesčio lėšos – 27622 Eur. 

12 lentelė, 7 pav. Šakių kultūros centro biudžeto lėšos 

Funkcijos pavadinimas 2020 m. savivaldybės 
biudžeto lėšos (Eur.) 

2019 m. savivaldybės 
biudžeto lėšos (Eur.) 

1. Darbo užmokestis pinigais 385 153,00 396 067,00 
2. Socialinio draudimo įmokos     7 298,00     6 934,00 
3. Ryšių paslaugos     1 850,00     1 850,00 
4. Transporto išlaikymas   10 161,00    11 120,00 
5. Kvalifikacijos kėlimas        531,00        800,00 
6. Komunalinės paslaugos   25 300,00   24 400,00 
7. Informacinių technologijų prekių 
įsigijimas 

    3 856,00     2 000,00 

8. Reprezentacinės išlaidos        186,00        200,00 
9. Aprangos įsigijimo išlaidos     2 000,00            0,00 
10. Kitų prekių ir paslaugų 
įsigijimus 

  51 028,00   57 212,00 
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11. Darbdavių socialinė parama 
pinigais 

 
    4 366,00 

 
   2 663,00 

12. Ilgalaikio materialiojo turto 
įsigijimas 

           0,00   
   4 000,00 

 Iš viso savivaldybės lėšų 491 729,00 507 246,00 

 

7 pav. Šakių kultūros centro biudžeto lėšos, Eur 

Šakių kultūros centro biudžetinių įstaigų pajamų planas 2020 m. sudarė 70 000 Eur. 

Šalyje paskelbus karantiną ir atšaukus visus kultūrinius renginius, Šakių rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. T-379 planas sumažintas 20814 Eur iki 49186 Eur. Lėšų 

paskirstymas pagal funkcijas pateiktas 13 lentelėje. Palyginimui pateikiame ir 2019 m. įstaigos 

nuosavų biudžetinių lėšų plano įvykdymą. 2020 metais, organizuojant renginius ir koncertus, surinkta 

26058 Eur, už patalpų nuomą 15025 Eur, už transporto paslaugas gauta 1026 Eur, už bilietų platinimą 

669 Eur, iš kitų paslaugų 6408 Eur. 

13 lentelė, 8 pav. Šakių kultūros centro pajamos 

Funkcijos pavadinimas 2020 m. pajamos 2019 m. pajamos 
1.Transporto išlaidos     500,00   1 000,00 
2.Reprezentacinės išlaidos     512,00   1 500,00 
3.Informacinių technologijų prekių ir 
paslaugų įsigijimo išlaidos 

 
  1 774,00 

 
 1 606,00 

4.Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas  32 900,00   59 894,00 
5.Ilgalaikio materialiojo turto 
įsigijimas 

 
  13 500,00 

 
   6 000,00 

Iš viso įstaigos lėšų   49 186,00  70 000,00 
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8 pav. Lėšos surinktos organizuojant renginius ir suteikiant patalpų nuomos paslaugas, Eur 

 

Šakių kultūros centras iš surinktų lėšų 2020 m. įsigijo ilgalaikio turto – Vandens aparatą POU 

Unlimited, kurio įsigijimo vertė – 955,79 Eur, lauko projekcinį tentą už 1766,40 Eur, šaldymo bloką 

už 1524 Eur, dvi garso sistemas ir mikrofoną, kurių įsigijimo vertė – 1754 Eur ir projektorių 

PANASONIC MZ770 už 7500 Eur. Iš viso įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 13500,190 Eur.  

2020 metais Šakių kultūros centras toliau vykdė neformaliojo vaikų švietimo veiklą pagal šias 

programas: Šiuolaikinis šokis, liaudies šokis, cirko studija „Šypsena“ ir pučiamųjų orkestras. Šakių 

kultūros centro cirko studija „Šypsena“, liaudiškų šokių kolektyvas „Pynė“, šiuolaikinio šokio grupė 

ir pučiamųjų orkestras, kaip neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, gavo ir įsisavino 13 340 Eur 

neformaliojo vaikų švietimo lėšų. Palyginimui pateikiame 2019 m. gautas neformaliojo vaikų 

švietimo lėšas (14 lentelė). 

 

14 lentelė, 9 pav. Šakių kultūros centro gautos lėšos iš neformaliojo vaikų švietimo programų 

Eil. 
Nr. 

Finansuotos neformaliojo vaikų 
švietimo programos pavadinimas 

Programos 
kryptis 

Gautos ir 
panaudotos 
lėšos 2020 m. 

Gautos ir 
panaudotos 
lėšos 2019 m. 

1. „Šypsena“ cirko studija Cirko studija 5 600,00 5 175,00 
2. Liaudiški šokiai „Pynė“ Liaudies šokis 4 265,00 5 650,00 
3. Šiuolaikinio šokio grupė  Šiuolaikinis 

šokis 
2 745,00 4 825,00 

4. Pučiamųjų orkestras Pučiamųjų 
orkestras 

 
   730,00 

 
   940,00 

 Iš viso lėšų  13 340,00 16 590,00 
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9 pav. Neformalaus vaikų švietimo lėšos, Eur 

 
Šakių kultūros centras renginiams organizuoti, veiklos užduotims įgyvendinti nuolat 

sulaukia rėmėjų lėšų. 2020 m. gautos lėšos iš privačių rėmėjų sudarė 3666 Eur, 2019 m. iš privačių 

rėmėjų gauta 13139 Eur, 2018 m. 10 400 Eur. 

 

 
10 av. Gautos lėšos iš privačių rėmėjų, Eur 

 

V SKYRIUS 
VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 

 
 2020 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais Šakių kultūros centre vyko Šakių rajono 

savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus auditas. 2020 m. rugsėjo 18 d. pateikta audito 

ataskaita ir numatytas rekomendacijų, pateiktų 2020-09-18 vidaus audito ataskaitoje, Nr. AS3 - (24.1) 
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- 2 „Šakių kultūros centro veiklos ir vidaus kontrolės vertinimo ataskaita” įgyvendinimo priemonių 

planas 2020-10-28 Nr. 1. 

Pagal įgyvendinimo priemonių planą 2020 m. įgyvendintos užduotys: 

 
Eil. 
Nr. 

Rekomendacijos turinys Rekomendacijos įgyvendinimo terminas 

1 2 3 

1. Užtikrinti, kad įstaigos interneto svetainės 
struktūra, informacijos pateikimas atitiktų 
teisės aktų, reglamentuojančių reikalavimus 
įstaigų internetinėms svetainėms, nuostatas, t. 
y. būtų įgyvendintas teisės aktuose 
reglamentuotas tikslas – sudaryti visuomenei 
sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją 
apie įstaigos veiklą. Reglamentuoti 
darbuotojo, atsakingo už informacijos 
teikimą įstaigos interneto svetainėje, darbo 
funkciją pareiginiuose nuostatuose.  

2020-09-05  įsakymu Nr. V-68  paskirtas 
atsakingas už svetainės priežiūrą asmuo 
direktoriaus pavaduotoja, numatyta darbo 
funkcija pareigybės aprašyme. Svetainės 
struktūra peržiūrėta ir pakoreguota pagal teisės 
aktų reikalavimus. 

2. Peržiūrėti ir iš naujo patvirtinti Kultūros 
centro vidaus tvarkos taisykles, struktūrą, 
patvirtinti darbuotojų pareigybių sąrašą, iš 
esmės peržiūrint pareigybių aprašymus.  
 
 
 

2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V – 84 
patvirtintos naujos Darbo tvarkos taisyklės. 
2020 m. rugsėjo 5  d.  įsakymu Nr. V- 72 
patvirtinta valdymo struktūra. 
2020 m. rugsėjo 5  d.  įsakymu Nr. V-71 
patvirtintas pareigybių sąrašas ir etatiniai 
krūviai. 
2020 m. rugsėjo 7  d. įsakymu Nr. V-76 
patvirtinti nauji pareigybių aprašymai: 
direktoriaus pavaduotojo, vyriausiojo 
buhalterio, kultūrinės veiklos vadybininko, 
administratoriaus, kasininko-archyvaro. 
2021-01-02 parengti pareigybių aprašymus. 

3. Užtikrinti, kad darbo režimo nustatymas ir 
darbo laiko apskaita atitiktų. Sudarant darbo 
laiko grafikus vadovautis patvirtintomis 
darbo kodekso nuostatomis.  

2020-09-07 įsakymu Nr. V-76 naujai 
patvirtinta direktoriaus pavaduotojos pareigybė. 
 
 

4. Teisės aktų nustatyta tvarka reglamentuoti 
paslaugų teikimą.  

2020-11-27 įsakymu Nr. V-107 naujai 
patvirtintas  Šakių kultūros centro   paslaugų 
teikimo ir vartotojų informavimo  tvarkos 
aprašas  
 

5. Kreiptis į savivaldybės tarybą dėl patalpų 
nuomos, bilietų platinimo ir apšvietimo 
paslaugų leidimo bei šių paslaugų tarifo 
nustatymo. 

2020 m. 11 mėn. buvo kreiptasi ir gautas 
atsakymas.  

6. Atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje 
pateiktą informaciją, įvesti tinkamas vidaus 
kontrolės priemones nustatant darbo 

2020 m. rugsėjo11 d. įsakymu Nr. V-83 
patvirtinti darbo stažai, nurodant metus ir 
mėnesius. 
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Eil. 
Nr. 

Rekomendacijos turinys Rekomendacijos įgyvendinimo terminas 

1 2 3 

apmokėjimą, skiriant priemokas, premijas, 
atliekant darbuotojų veiklos metinį vertinimą. 
 

Patvirtintas darbuotojų dirbančių pagal darbo 
sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas. 
2020 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-70. 

7. Siekiant išvengti interesų konflikto vykdant 
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų 
prievolę, informuoti darbdavį ir kiekvienu 
atveju įgalioti kitą asmenį atlikti konkrečius 
veiksmus, susijusius su įstaigos vadovo 
artimu asmeniu. 

2020 m. spalio 23 d. kultūros centro raštu Nr. 
R-53 kreiptasi dėl galimo interesų konflikto 
išvengimo. 

8. Asignavimus darbo užmokesčiui naudoti 
laikantis teisės aktų reikalavimų, užtikrinant 
ekonomiškumo, efektyvumo ir racionalumo 
principus. 

Patvirtintas darbuotojų dirbančių pagal darbo 
sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas 
2020 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-70. 
Patvirtinta 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-
75 veiklos vertinimo tvarkos aprašas. 
Rengiant vidaus kontrolės politiką, numatyti 
rizikas. Nuolat kontroliuoti. 

9. Patvirtinti įstaigos darbuotojų profesinio 
darbo patirtį nurodant metus ir mėnesius ir 
vykdyti šio darbo stažo stebėseną 

Kultūros centro  darbuotojų profesinio darbo 
patirtis patvirtinta 2020 m. rugsėjo 11 d. 
įsakymu Nr. V-83 ir vykdoma stebėsena.  

10. Patikslinti įstaigos darbuotojų darbo 
apmokėjimo tvarkos aprašą, su darbo 
santykiais susijusių išmokų mokėjimą 
reglamentuojant vadovaujantis teisės aktų 
nuostatomis. 

Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, 
darbo apmokėjimo sistemos aprašas 
patikslintas ir patvirtintas 2020 m. rugsėjo 5 d. 
įsakymu Nr. V-70. 

11. Patvirtinti darbuotojų metinės veiklos 
vertinimo tvarkos aprašą ir užtikrinti 
darbuotojų metinės veiklos vertinimo 
teisingumą ir pagrįstumą.  

2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-75  
patvirtintas veiklos vertinimo tvarkos aprašas . 

12. Peržiūrėti ir iš naujo patvirtinti paslaugų 
teikimo tvarkos aprašą, jį paskelbti įstaigos 
tinklalapyje. Parengti Cirko mokyklos 
narystę reglamentuojantį tvarkos aprašą. 

2020-09-09 įsakymais Nr. V-80  ir  Nr. V-81,  
2020-11-27 įsakymas  Nr. V-107  patvirtinti 
tvarkos aprašai. 
 

13. Apskaitos politikoje nustatyti visų įstaigoje 
platinamų bilietų platinimo (apskaitos) 
tvarką. 

2020-09-07 įsakymu Nr. V-77 patvirtintas 
bilietų naudojimo ir apskaitos tvarkos  aprašas 

14. Paskirti atskaitingus asmenis, turinčius teisę 
gauti (surinkti, parduoti) pinigus/bilietus, 
nustatyti surinkimo tvarką ir terminus. 

Patvirtinta 2020-09-05  įsakymu Nr. V-69, 
paskirti atskaitingi asmenys, tvarka patvirtinta 
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų 
atlikimo tvarkos  apraše  patvirtintas 2020 m. 
rugsėjo 7  d. įsakymu Nr. V-74 

2021 metais pagal įgyvendinimo priemonių planą 2020 m. numatytos įgyvendinti užduotys: 

vadovaujantis aktualiomis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Vietos savivaldos, Kultūros 
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centrų įstatymų nuostatomis patikslinti Kultūros centro nuostatus. 

  Šakių kultūros centro turima materialinė bazė leidžia organizuoti puikius reginius ir renginius, 

todėl žymiai gerėja renginių kokybė ne tik Šakių kultūros centre, bet ir padaliniuose. Kruopščiai 

paruošta profesionalaus meno sklaidos programa ir tinkamai parinkti atlikėjai ir toliau leis 

gyventojams matyti tik aukštos kokybės renginius ir tai paskatins juos dar daugiau domėtis 

profesionaliuoju menu, ugdyti meninį skonį, ieškoti naujų laisvalaikio praleidimo formų. Naujose 

erdvėse organizuojami renginiai, koncertai, parodos, spektakliai ir kitais metais sulauks visų dėmesio. 

Rengiamos bendradarbiavimo sutartys su Oskaro Koršunovo ir Nacionaliniu Kauno dramos teatru, 

Panevėžio ir Klaipėdos muzikiniais teatrais. Įsigijome naują vaizdo projektorių, kuris leis pagerinti 

rodomų kino filmų kokybę. Visa tai sudarys sąlygas bendruomenės nariams pasijusti aktyviais 

kultūrinio proceso dalyviais.  

 Dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje kolektyvų repeticijas vykdysime interneto platformose, 

kultūrinius renginius pateiksime tiesioginėmis transliacijomis, parodas organizuosime internetinėje 

erdvėje, patalpų languose. 

2021 m. veiklos tobulinimo perspektyvos atsispindės ir ūkinėje veikloje, kuri yra betarpiškai 

susijusi su kitomis veiklomis. Siekiant suteikti darbuotojams ir lankytojams geresnes darbo ir 

laisvalaikio praleidimo sąlygas, Slavikų laisvalaikio salė persikelia į mokyklos patalpas, bus 

remontuojama salė, skirta renginiams ir sporto užsiėmimams,  būtinas Kidulių laisvalaikio salės stogo 

remontas, Cirko mokyklos pastato renovacijai būtina paruošti investicinį projektą. 

 Mūsų tikslas – kultūros centrą ir jo padalinius paversti patraukliu kultūros židiniu, skirtu 

poilsiui ir maloniam laisvalaikio praleidimui.  

 
VI SKYRIUS 

KITA PRIVALOMA INFORMACIJA, NURODYTA ĮSTAIGOS VEIKLĄ 
REGLAMENTUOJANČIUOSE TEISĖS AKTUOSE IR ĮSTAIGOS NUOSTATUOSE 

 
 2020 m. vyko bendri renginiai su „Cirko meno“ asociacija, Šakių Jaunimo kūrybos ir sporto 

centru, Šakių viešąja biblioteka, Šakių Meno mokykla, „Žiburio“ gimnazija, „Varpo“ mokykla, Šakių 

TIC ir kt. Vykdome bendrus projektus ir renginius, bendradarbiaujame su Šakiečių bendruomene ir 

bendruomenės pareigūnu. Ir toliau bus siekiama puoselėti bei plėsti bendradarbiavimą su įstaigomis, 

įtraukiant daugiau visuomeninių organizacijų, verslo įmonių.  

 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja, 
vykdanti direktoriaus pareigas    Aistė Bakaitė 


