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     Šakių rajono savivaldybės tarybos 
     2022 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-19 
 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS 
ATASKAITA 

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ 
 

Biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro vadovas – direktorius Mindaugas Kriaučiūnas  

(nuo 2021 m. gegužės 3 d.). Išsilavinimas ir kvalifikacija: 

2008 m. Marijampolės kolegijoje įgijo kultūrinės veiklos kvalifikacinį bakalauro laipsnį, vadybininko 

kvalifikaciją. 

2014 m. Mėgėjų meno kolektyvų II kategorijos sertifikatas. 

2017 m. Vilniaus universiteto Kauno fakultete baigė kultūros vadybą (papildomos studijos). 

2019 m. Vilniaus universiteto Kauno fakultete baigė meno vadybos studijas (magistro studijos). 

Kvalifikacijos kėlimas, stažuotės: 

2019 m. balandžio 14-20 d. Nr. 19-36 Kultūros įstaigų vaidmuo kuriant regiono kultūrinį savitumą ir 

išskirtinumą – šiuolaikinio vartotojo ir tautinių tradicijų santykis. 

2019 m. balandžio 24-26 d. Nr. 8057 Lietuvos kultūros centrų vadovų ir pavaduotojų seminaras. 

2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 7174 Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais žinių tikrinimo 

pažymėjimas. 

2020 m. lapkričio 16, 23, 30 d., gruodžio 7 d. Nr.13885 nuotoliniai kultūros centrų vadovų, techninių 

renginių koordinatorių, scenos ir dekoracijų technikų, įgarsinimo ir apšvietimo operatorių mokymai 

(16 valandų paskaitų kursas). 

2021 m. rugsėjo 20–22 d. „Kultūros centrai: nuolatinės kaitos iššūkiai ir nūdienos realijos. 

2021 m. lapkričio 9–10 d. Nr.17482 metinis Lietuvos kultūros centrų direktorių, jų pavaduotojų 

seminaras (13 akademinių valandų paskaitų kursas). 

Paskutinio atestavimo data ir išvada (siūlymas): 2016 m. labai gerai, suteikta  antra kvalifikacinė 

klasė. 

 
II. ĮSTAIGOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 
Biudžetinė įstaiga Šakių kultūros centras – įvairias kultūros sritis bei žanrus puoselėjantis  

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 salė, Girėnų laisvalaikio salė, 

Sudargo laisvalaikio salė, Slavikų laisvalaikio salė,  Kidulių laisvalaikio salė ir Cirko mokykla. 

 
III. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 
Šakių kultūros centre ir šešiuose įstaigos padaliniuose 2021 m. dirbo 21 mėgėjų meno 

kolektyvas, kuriuose savo kūrybinius sugebėjimus ugdė ir turiningai laisvalaikį leido 339 dalyviai. 

Per 2021-uosius metus mėgėjų meno kolektyvai surengė 149 pasirodymus meno įstaigose ir išvykose 

(žr. 1 lentelę).  

Nuo 2015 m. Šakių kultūros centre pradėta neformaliojo vaikų švietimo programos veikla. 2021 

metais neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavo 90 moksleivių. Veikė akredituotos 3 

neformaliojo ugdymo programos: Cirko studija „Šypsena“, Liaudies 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. 2021 m. surengta 10 

edukacinių cirko meno pristatymo programų, kuriose apsilankė 217 vaikų iš įvairių miestų.  

Nuo 2019 m. kultūros paso programos, kurios veikė ir 2021 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, 2021 metais turiningai laisvalaikį leido ir įvairias menines veiklas įsitraukė 339 rajono 

gyventojai. 

2021 m. Mėgėjų meno kolektyvų narių ir pasirodymų kultūros įstaigose ir išvykose suvestinė 
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                                                                                                                                                1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

 Kolektyvas  Vadovo vardas, 
pavardė  

Dalyvių 
sk. 

Pasirodymų 
per 2021 m.  

skaičius 
1. Moterų vokalinis ansamblis 

,,Gaudenė“ 
Ramunė Valaitienė 10 1 

2. Mišrus choras ,,Lituanica“ Deividas Kerevičius 24 3 
3. Pagyvenusių žmonių liaudiškų 

šokių grupė ,,Girėnai“ 
Rita Bartkuvienė 18 5 

4. Liaudiškų šokių grupė ,,Pynė“ Vitalija Venienė 18 7 
5. Folkloro ansamblis ,,Šakija“ Virginija Snudaitienė 18 15 
6. Romantinės - instrumentinės 

muzikos grupė ,,RepriZa“ 
Zigmas Balnius 7 4 

7. Pagyvenusių liaudiškų šokių 
grupė ,,Vijūras“ 

Aušra Butkauskaitė-
Sederevičienė 

16 3 

8. Pučiamųjų instrumentų 
orkestras 

Ugnius Arcabas 20 2 

9. Vyrų vokalinis ansamblis 
,,Akordas“ 

Asta Grigaitienė 12 8 

10. Vaikų dainavimo studija ,,Šmiki 
- Šmaki“ 

Jevgenijus Rutkauskas  45 9 

11. Zanavykų teatras Gražina Guzovijienė 15 5 
12. Slavikų kaimo kapela Renata Baltrušaitienė 7 9 
13. Kaimo kapela „Girėnai“ Mindaugas Lenktys 5 5 
14. Moterų vokalinis ansamblis 

,,Gija“ 
Asta Grigaitienė 10 8 

15. Neįgaliųjų draugijos ansamblis 
,,Siesartis“ 

Asta Grigaitienė 12 5 

16. Cirko mokykla kolektyvas 
,,Šypsena“  

ItanaJanuševičienė 56 29 

17. Kidulių dvaro istorinių šokių ir 
teatro studijos 
„Illballodellaluna" 

Irma Svetlauskienė 
 

14 
 

7 

18. Gyvo garso grupė „Draugai“ Algimantas Petraitis 8 5 
19. Vokalinis ansamblis 

„Volungės“ 
Laimutė 
Blauzdžiūnienė 

9 6 

20. Liaudiškos muzikos kapela 
„Linas“ 

Asta Grigaitienė 4 6 

21. Sudargo teatro studija Irma Svetlauskienė 10 7 
  Iš viso: 339 149 

 

2021 m. Šakių kultūros centre suorganizuotas 13 kultūrinių renginių, kuriuose apsilankė 5981 

žiūrovų (žr. 2 lentelę, 1 pav.), parodytas 26 kino filmai, kuriuose apsilankė apie 292  žiūrovų (žr. 3 

lentelę, 2 pav.), surengta 15 meninių darbų parodų (žr. 4 lentelę). 2020 m. Šakių kultūros centras 

suorganizavo 21 kultūrinį renginį, buvo parodytas 21 kino seansas. 
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2021 m. Šakių kultūros centre įvyko 12 komercinių renginių, kuriuose apsilankė 1537 žiūrovai 

(žr. 5 lentelę), 2020 m. įvyko 22 komerciniai renginiai. Iš viso 2021 m. Šakių kultūros centre įvyko 

25 renginiai, pilnai įgyvendinti 5 projektai, iš kurių du projektai perkelti iš 2020 metų. 

Renginių sumažėjimą, kaip ir praeitais metais, lėmė Lietuvoje paskelbtas karantinas dėl COVID 

– 19 pandemijos, iki liepos 1 d. visi kultūriniai renginiai buvo draudžiami arba ribojimas dalyvių 

skaičius, todėl tai žymiai atsiliepė įvykusių renginių ir kultūros centro lankytojų skaičiaus pokyčiams. 

2021 m. Šakių kultūros cento renginiai ir koncertai 

                                                                                                                                       2 lentelė 

Eil.
Nr. 

Data Renginys Šakių kultūros 
centro mėgėjų meno 
kolektyvai, dalyvavę 

renginyje 

Lankytojų/ 
Dalyvių sk. 

1. 2021-06-04 Vaikų gynimo dienai skirta 
popietė J. Lingio parke 

Dainavimo grupė 
„Šmiki - šmaki“, 
Cirko mokykla, 
Liaudiškų šokių grupė 
„Pynė“ 

278 

2. 2021-06-14 Vilties ir gedulo dienos 
minėjimas 

Zanavykų teatras 
85 

3. 2021-06-23 Joninių šventė - 
projektas „Mes turime kuo 
didžiuotis“ 

Folkloro ansamblis 
„Šakija“ 

538 

4. 2021-07-06 Miesto šventė „Aš myliu 
Šakius“, „Aitvaro“ 
apdovanojimų įteikimo 
ceremonija 
Respublikinis liaudiškų šokių 
grupių festivalis „Jievaro tiltu 

Liaudiškų šokių grupė 
„Pynė“ 
Dainavimo grupė 
„Šmiki šmaki“, 
Cirko mokykla 

1986 

5. 2021-09-17 
2021-09-18 
2021-09-19 

Respublikinis mėgėjų teatrų 
festivalis „Juokiasi ir verkia 
zanavykai“ 

Zanavykų teatras 

124 

6. 2021-09-25 Varpo dramos studijos 30-ojo 
jubiliejaus šventė 

- 
304 

7. 2021-10-16 XXXII Lietuvos mėgėjų teatrų 
krivūlė 

Zanavykų teatras 
119 

8. 2021-10-22 Paramos koncertas 
„Sugrąžinkime Lietuvaitę“ 

Pučiamųjų orkestras, 
Liaudiškų šokių 
grupės „Pynė“, 
„Vijūras“, „Girėnai“, 
Dainavimo grupė 
„Šmiki -  šmaki“ 
Cirko mokykla 
Vokaliniai ansambliai 
„Gija“, „Akordas“, 
„Gaudenė“ 

253 
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9. 2021-11-20 Romansai „Saulėti mūsų 
vakarai“ Folkloro ansamblis 

„Šakija“ 

108 

10. 2021-11-27 Šakių rajono vokalinių 
ansamblių ir solistų festivalis 
„Zanavykų balsai“ 

Vokaliniai ansambliai 
„Gija“, „Akordas“, 
„Gaudenė“, 
„Siesartis“ 

186 

11. 2021-12-10 Eglės įžiebimo šventė 
Dainavimo grupė 
„Šmiki - šmaki“ 

965 

12. 2021-12-21- 
2021-12-22 

Spektaklis „Princas NE mažasis“ Dainavimo grupė 
„Šmiki -  šmaki“, 
Cirko mokykla 

973 

13. 2021-12-30 Renginys „Senuosius palydint „ 
Miuziklas „Šaunuolynas“ - 

324 

   Iš viso: 5981 
 

 

1 pav. Šakių kultūros centro suorganizuoti kultūriniai renginiai   

2021 m. Kino filmai Šakių kultūros centre 

                                                                                                                                            3 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Data Kino pavadinimas Lankytojų sk. 

1. 2021-05-05  Kinas „Perspektyvi mergina“ 5 
2. 2021-05-12  Animacinis kinas „Sapnų kūrėjai“ 44 
3. 2021-09-07 Animacinis kinas „Spurguliai“ 10 
4. 2021-09-07  Kinas „Naktinė žvejyba“ 16 
5. 2021-09-14  Animacinis kinas „Padūkėlė Turu“ 8 
6. 2021-09-14  Kinas „Izaokas“ 7 
7. 2021-09-21  Animacinis kinas „Spurguliai“ 10 
8. 2021-09-21  Kinas „After. Kai mes pasiklydom“ 13 
9. 2021-09-28  Animacinis kinas „Padūkėlė Turu“ 3 
10. 2021-09-28  Kinas „After. Kai mes pasiklydom“ 6 
11. 2021-10-05 Animacinis kinas „Latė ir stebuklingas akmuo“ 7 
12. 2021-10-05  Kinas „Šuolis“ 15 
13. 2021-10-12  Animacinis kinas „Svajoklis Budis2“ 10 
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14. 2021-10-19  Animacinis kinas „Latė ir stebuklingas akmuo“ 5 
15. 2021-10-19  Kinas „Šuolis“ 4 
16. 2021-10-20  Animacinis kinas „Svajoklis Budis2“ 30 
17. 2021-10-26  Animacinis kinas „Svajoklis Budis2“ 5 
18. 2021-10-26  Kinas „Operacija O2“ 6 
19. 2021-11-16  Animacinis kinas „Dogtanjanas ir trys 

šunietininkai“ 
14 

20. 2021-11-23  Kinas „Kaip „Titanikas“ mane išgelbėjo“ 4 
21. 2021-11-23  Kinas „Bėgikė“ 3 
22. 2021-11-24 Animacinis kinas „Dogtanjanas ir trys 

šunietininkai“ 
36 

23. 2021-11-30  Kinas „Kaip „Titanikas“ mane išgelbėjo“ 14 
24. 2021-11-30  Kinas „Bėgikė“ 9 
25. 2021-12-07  Animacinis kinas „Mažosios Klaros Kalėdos“ 14 
26. 2021-12-07  Kinas „Sinefilija“ 4 

  Iš viso: 302 
 

 
 2 pav. Šakių kultūros centre parodyti kino filmai 
 
2021 m. vykusios parodos Šakių kultūros centre  
                                                                                                                                                  4 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Parodos pavadinimas 

1. Šakių  rajono meno mokyklos pradinio ugdymo moksleivių piešinių paroda  

2. Šakių rajono meno mokyklos moksleivių piešinių paroda, skirta Laisvės gynėjų dienos 
30-mečiui 

3. Šakių rajono meno mokyklos moksleivių piešinių paroda skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai 

4. Andriaus Bieliuko medžio darbai fotografijose 

5. Rimutės Amonienės tapybos darbų paroda 

6. Dalijos  Murauskienės rankdarbių paroda 

7. Algio Augustaičio tapybos darbų paroda 

8. Mindaugo Pauliuko tapybos darbų paroda  

9. Paroda iš Zanavykų muziejaus fondų, skirta tremties dienai 

10. Audronės  Vorevičienės tapybos ant šilko paroda  

0 5 10 15 20 25 30

2021 m.

2020 m.
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11. Neįgaliųjų draugijos rankdarbių paroda  

12. Vido Venslovaičio  fotografijų paroda „VŽT“ 

13. Vilkaviškio KC plenero paroda  

14. Danutės Saukaitienės šiaudinių kompozicijų paroda 

15. Vidmanto Vaitkevičiaus tapybos darbų paroda  

 

2021 m. Komerciniai renginiai Šakių kultūros centre                                                                                                                  

                                                                                                                                                  5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Data Renginio pavadinimas Lankytojų 

sk. 

1. 2021-06-13 XI muzikos festivalis „Beatričės vasaros“ 
 Lietuvos kamerinis orkestras 

85 

2. 2021-07-04 XI muzikos festivalis „Beatričės vasaros“ 
 Koncertas „Baltas paukštis“ 

56 

3. 2021-07-23 XI muzikos festivalis „Beatričės vasaros“ 
 Atlikėjo iš Siera Leonės koncertas 

92 

4. 2021-08-08 XI muzikos festivalis „Beatričės vasaros“ 
Grupės „Subtilu-Z“ koncertas 

25 

5. 2021-08-22 XI muzikos festivalis „Beatričės vasaros“ 
 „The Beatles Show“ 

125 

6. 2021-09-30 Muzikinė komedija „Ar Amerika pirtyje? “ 161 

7. 2021-10-07 Mariaus Jampolskio ir Irūnos Puzaraitės koncertas 201 

8. 2021-11-17 Juozas Erlickas „Laisvoji programa“ 165 

9. 2021-11-27 E. Nekrošiaus spektaklis „Bado meistras“ 252 

10. 2021-12-01 Teatralizuotas koncertas „Meilužė ar žmona? “ 71 

11. 2021-12-14 Oskaro Koršunovo spektaklis „Žmogus iš Podolsko“ 197 

12. 2021-12-15 Grupės „El Fuego“ koncertas 107 

  Iš viso: 1537 
 

 
3 pav. Šakių kultūros centre įvykę komerciniai renginiai 
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Iš viso Šakių kultūros centre 2021 m. įvyko 70 kultūrinių renginių, kuriuose apsilankė daugiau 

nei 8000 įvairaus amžiaus žmonių.  

 

 4 pav. Iš viso Šakių kultūros centre įvykę renginiai 

 

Kultūrinė veikla aktyviai taip pat vyko Šakių kultūros centro padaliniuose, kuriuose buvo 

organizuojami įvairaus pobūdžio kultūriniai renginiai, edukaciniai užsiėmimai ir akcijos. 

Briedžių laisvalaikio salėje 2021 m. įvyko 10 įvairaus žanro renginių, kuriuose apsilankė arba 

virtualiai renginį stebėjo 1623 žiūrovai. Vyko tradiciniai renginiai, atmintinų dienų minėjimai, buvo 

suorganizuotas Šakių kalendoriaus pristatymas, etnokultūrinis renginys ,,Iš močiutės skrynios“, 

suorganizuota Briedžių krašto šventė, surengtas virtualus vokalinės muzikos konkursas „Meilės 

melodijos“ ir kiti renginiai. Briedžių laisvalaikio salėje veiklą vykdo du mėgėjų meno kolektyvai: 

liaudiškos muzikos kapela „Linas“ ir Briedžių laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis „Gija“. 

Respublikiniame a-capella dainos konkurse 2021 metais laimėtas II laipsnio diplomas, 

respublikiniame vokalinės muzikos konkurse „Sidabriniai balsai“ - II laipsnio diplomas. Kolektyvas 

yra parengęs dvi koncertines programas „Saule išdegusi“ ir „Gimtinė“. Briedžių laisvalaikio salės 

liaudiškos muzikos kapela „Linas“ susikūrė prieš dvejus metus, kolektyvo sudėtis pasipildė naujais 

nariais bei parengta koncertinė programa „Sūduva“ (žr. 6 lentelę). 

2021 m. Briedžių laisvalaikio salės kultūrinė veikla 

                                                                                                                                                  6 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Data Renginio pavadinimas Lankytojų sk. 

1. 2021-01-13 „Atmintis gyva“ renginys skirtas Laisvės gynėjų 
dienai paminėti 

32 (peržiūrų sk.) 

2. 2021-02-16  Lietuvos Valstybės atkūrimo datai skirtas koncertas 
„Su meile Lietuvai“ virtualus renginys 

160 (peržiūrų sk.) 

3. 2021-03- 22  Monikos Juškaitės piešinių paroda „Seku, seku 
pasaką“ ( virtualus renginys) 

120 (peržiūrų sk.) 

4. 2021-04-02  Velykinių dekoracijų kūrimas  (edukacinis virtualus 
renginys) 

21 (peržiūrų sk.) 

56 58 60 62 64 66 68 70 72

2021 m.

2020 m.
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5. 2021-05-14  Respublikinis virtualus vokalinės muzikos konkursas 
„Meilės melodijos“  

946 (peržiūrų sk.) 

6. 2021-06-21  Kazimiero Gervės ir Sauliaus Arštikaičio medžio 
darbų parodos atidarymas 

80 

7. 2021-09-26  Etnokultūrinis renginys „Iš močiutės skrynios “  72 

8. 2021-10-29  Dainuojamosios poezijos vakaras „Ruduo ir muzika“  41 

9. 2021-11-21  Romansų popietė „Ne vien tik retro“  74 

10. 2021-12-19  Adventinė vakaronė „Leliumai , Kalėda “  77 

 
 

Iš viso: 

344 lankytojų 
1279 peržiūrų 

 

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. Nemažai korekcijų renginių planavimui ir turizmui įnešė karantino paskelbimas, veiklų 

ribojimai. Todėl veiklos buvo pritaikomos karantino laikotarpiui: parodos eksponuojamos dvaro 

languose, sekamos nuotolinės Kidulių dvaro pasakos Facebook paskyroje. 

Visi trys Kidulių laisvalaikio salės kolektyvai prisitaikydami prie esamų karantino sąlygų, esant 

galimybei ir tinkamoms sąlygom organizavo repeticijas, vykdė veiklas, kolektyvų sąstatas išliko 

nepakitęs. 

Kidulių laisvalaikio salės gyvo garso grupė „Draugai“ šias metais paminėjo 5 metų kūrybinės 

veiklos jubiliejų. Per metus kolektyvas surengė 5 pasirodymus. Istorinių šokių bei teatro studija „Il 

ballo della luna“ 2021 metais turėjo 7 pasirodymus. Moterų folkloro ansamblis „Volungė“ dalyvavo 

6 renginiuose. 

Sausio - liepos mėnesiais į dvaro veiklas įsitraukė 1 savanoris, darbas vyko nuotoliniu ir 

kontaktiniu būdu. „ Mobilus jaunimas Šakiuose“ komanda antradieniais, kartu su Kidulių laisvalaikio 

salės darbuotojais, vykdė veiklas  jaunimui. Suorganizuota ir tradicinė „Kidulių dvaro puota“, kurios 

metu vyko įvairios edukacinės veiklos, istorinių šokių kolektyvų pasirodymas, koncertas. 

Kidulių laisvalaikio salėje nuolat vykdomos užsakomosios edukacijos ir ekskursijos. Iš viso 

Kidulių laisvalaikio salėje suorganizuotas 21 renginys. 

2021 m. Kidulių laisvalaikio salės kultūrinė veikla 

                                                                                                                                                   7 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Data Renginio pavadinimas 
Lankytojų 

sk. 
1. 2021-01-07 -

2021-06-03 
Virtualūs Kidulių dvaro pasakų vakarai  (22 seansai) 3568 

(peržiūrų sk.) 
2. 2021-01-13 Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos minėjimas (1422 

peržiūrų sk.) 
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3. 2021-03-11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 
minėjimas 

519 (peržiūrų 
sk.) 

4. 2021-03-30 Velykų apeigų pristatymas ,,Verba muša, ne aš mušu“ 373 (peržiūrų 
sk.) 

5. 2021-06-10 Sijonuotos vasaros sutiktuvės 77 
6. 2021-06-18 Kidulių dvaro svirno pristatymo renginys 50 
7. 2021-07-05 M. Pauliuko tapybos paroda „Karantino kapričai“ 53 

8. 2021-07-06 Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 
diena 

78 

9. 2021-08-11 Lietuvos Muziejaus kelias 2021 m. Pažintinė 
ekskursija „Kidulių dvaro sodyba ir parkas“ 

31 

10. 2021-08-13 Julijos Macijauskienės jubiliejinės parodos „Ataskaita 
liocams“ pristatymo renginys 

55 

11. 2021-08-22 Šventojo Roko atlaidai Kiduliuose 92 

12. 2021-09-11 Kidulių dvaro puota 2021 422 

13. 2021-09-13 A. Lindžiaus paroda „Kelionė LAIKU“ 550 

14. 2021-10-15 49 - toji Kalbos diena 109 

15. 2021-11-17 Literatūrinė popietė „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“ 55 

16. 2021-11-26 Koncertas „Susitikimas su DRAUGAIS“ 73 

17. 2021-12-01 Vieros Ševčenko-Sereičikienės poezijos pristatymo 
paroda 

13 

18. 2021-12-03 Vaikų piešinių paroda „Kidulių dvaro pasakos“ 30 

19. 2021-10-10 Kalėdų eglutės įžiebimas 50 

20. 2021-12-16 Advento vakaras „Ant angelo sparnų gerumas supas“ 15 

21. 2021-12-18 Edukacija „Kalėdinių puošmenų kūrimas“ 12 

 

 

 Iš viso 

344 
lankytojų 
1279 
peržiūrų 

 

Pagrindinės Slavikų laisvalaikio salės veiklos kryptys: valstybinių švenčių ir atmintinų dienų 

minėjimai, tradicinių švenčių organizavimas, parodų, popiečių bei susitikimų rengimas. Skatinama 

kaimo kapelos koncertinė veikla, kuri vystoma jau 20 metų.  

Nuolat palaikomi ryšiai su  bendruomene, kartu su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru 

organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai, bei projektai. Vienas iš tokių kartu įvykdytų projektų  

„Iniciatyvus jaunimas – bendruomenės ateitis 2021“, kurio metu suorganizuota dviejų skautų 

draugovių stovykla, pėsčiųjų žygis „Knygnešių takais“. Taip pat buvo suorganizuotas foto konkursas 

„Gimtojo krašto grožis“, metų gale išleistas sieninis Slavikų 2022 metų kalendorius.   

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

kopijavimas bei fondo kaupimas. Kultūrinių renginių organizatorius administruoja Slavikų 
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internetinę svetainę www.slavikai.lt. Taip pat informaciją visuomenei apie renginius ir kitas 

bendruomenės veiklas skelbia Facebook paskyrose Slavikų kraštas, Slavikų bendruomenė, Slavikų 

laisvalaikio salė. 

Slavikų laisvalaikio salės Slavikų kaimo kapela surengė 9 pasirodymus. Per 2021 m. padalinyje 

suorganizuota 19 įvairaus pobūdžio renginių (žr. 8 lentelę). 

2021 m. Slavikų laisvalaikio salės kultūrinė veikla  

                                                                                                                                                 8 lentelė 

Eil.
Nr. 

Data Renginio pavadinimas Lankytojų sk. 

1. 2021-01-12 Skaidrės virtualioje erdvėje, skirtos Laisvės gynėjų 
dienos 30-mečiui 

241 (peržiūrų sk.) 

2. 2021-01-15 - 
2021-11-01 

Foto konkursas virtualioje erdvėje „Gimtojo krašto 
grožis 2021“ 

237 (peržiūrų sk.) 

3. 2021-01-27 - 
2021-02-28  

Virtuali Lidijos Sutkuvienės atvirlaiškių paroda 
„Žiemos baltumas“ 

207 (peržiūrų sk.) 

4. 2021-03- 16  Knygnešio dienos minėjimas virtualioje erdvėje, 
skirtas Jurgio Bielinio 175-osioms gimimo 
metinėms 

394 (peržiūrų sk.) 

5. 2021-05-11 -
2021-06-10  

Virtuali girėniškės Dalijos Murauskienės 
rankdarbių paroda 

272 (peržiūrų sk.) 

6. 2021-06-01  Žaidimų diena „ Vėl vasarėlė”, skirta Tarptautinei 
vaikų gynimo dienai 

22 

7. 2021-06-19  Skautų stovykla. Pėsčiųjų žygis „Knygnešių takais” 23 
8. 2021-07-06  Valstybės, karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos 

minėjimas 
22 

9. 2021-07-25  Slavikų miestelio šventė „Oninės” Slavikų kaimo 
kapelos veiklos 20-mečio jubiliejus 

260 

10. 2021-08-05 -
2021-09-30  

Kilnojama Zanavykų muziejaus paroda „Jie 
neturėjo grįžti...“ 

30 lankytojų 
158 (peržiūrų sk.) 

11. 2021-09-01  Rugsėjo 1-osios šventė. Pradinių klasių moksleivių 
kūrybos knygelės „Mano spalvota vaikystė“ 
pristatymas 

57 

12. 2021-09-09  Tradicinis poezijos rudenėlis Kurynės parke, skirtas 
poetės Onutės Jasinskienės 80-mečio jubiliejui  

67 

13. 2021-10-01  Naktinis pėsčiųjų žygis „Knygnešių takais”. Atviro 
jaunimo centro projektas „Mobilus darbas su 
jaunimu Šakių rajone 2021” 

28 

14. 2021-10-14  Moliūgų dekoravimo dirbtuvėlės. Atviro jaunimo 
centro projektas „Mobilus darbas su jaunimu Šakių 
rajone 2021” 

13 

15. 2021-10-22  Gemos Flėderytės - Sotikovos poezijos knygos 
„Laumžirgio klyksmas“ ir tapybos darbų 
pristatymas 

 
16 

16. 2021-10-22-
2021-11-15  

Virtuali Gemos Flėderytės - Sotikovos tapybos 
darbų paroda ir Slavikų seniūnijos salėje 

32 
176 (peržiūrų sk.) 

17. 2021-11-19  Sugrįžtuvių vakaro koncertas 43 
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18. 2021-12-02 „Vakarai kupini idėjų“ – adventinių kompozicijų 
gaminimas 

14 

19. 2021-12-10 Adventiniai vakarojimai su Šakių kultūros centro 
folkloro ansambliu „Šakija“ 

25 

  Iš viso 652  lankytojų 
1685 peržiūrų 

 

Sudargo laisvalaikio salės kultūrinė veikla 2021 m. buvo organizuojama ir kontaktiniu būdu, ir 

virtualiai. Renginiai vyko Sudargo bibliotekos ir bendruomenės patalpose bei miestelio viešosiose 

erdvėse, transliacijos skelbtos Sudargo Facebook, Šakių kultūros centro YouTube paskyroje.  

Suorganizuota 13 renginių (žr. 9 lentelę). Tęsiama jaunimo dramos kolektyvo veikla. Šiais 

metais suburtas suaugusiųjų dramos kolektyvas (10 narių, kolektyvo vadovė Irma Svetlauskienė). Su 

šiais kolektyvais  parengtos  6 meninės programos, organizuota viena kolektyvo išvyka – spektaklis, 

skirtas kunigui Martynui Sederevičiui „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“ (spalio 17 d. parodytas 

Kaimelio bažnyčioje). 

2021 m. Sudargo laisvalaikio salės kultūrinė veikla  

                                                                                                                                               9 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Data Renginio pavadinimas Lankytojų sk. 

1. 2021-01-13 Virtualus Sausio 13 - osios minėjimo renginys 
933 (peržiūrų 

sk.) 

2. 
2021-02-13 
2021-02-14 
2021-02-15 

„Užgavėnės Sudarge 2021“. Virtualus renginys 
 

1256 (peržiūrų 
sk.) 

3. 2021-03- 16  
Kovo 16-oji - Knygnešio diena (scenarijaus rengimas 
ir įgyvendinimas, filmavimas, video montažas ir 
viešinimas. Virtualus renginys 

356 
(peržiūrų sk.) 

4. 2021-07-07  
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos 
minėjimas. Virtualus renginys. 

128 (peržiūrų 
sk.) 

5. 2021-06-05 
Gemos Flėderytės Sotikovos poezijos knygos 
pristatymo renginys 

60 

6. 2021-06-18 
2021-06-19  

Vaikų stovykla Sudarge 40 

7. 2021-07-06  Akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį" 30 
8. 2021-09-23  „Atminties kelias 1941–2021“ Holokausto 80-ųjų 

metinių minėjimas 
10 

9. 2021-09-26  Literatūrinė popietė „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“ 62 
10. 2021-11-09  Atminties vakaras M. Martynui Sederevičiui 23 
11. 2021-11-28  Tapybos darbų parodos „Marija–Rožinio karalienė“ 

pristatymas ir susitikimas su dailininku Mindaugu 
Pauliuku. 

40 

  Iš viso 265 lankytojų 
2673 peržiūrų 
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2021 metais Girėnų laisvalaikio salėje vyko įvairūs renginiai. Buvo organizuojami sportiniai 

renginiai vaikams ir jaunimui bei suaugusiems. Jau tradicija tampo, kasmet Nepriklausomybės dienos 

proga organizuojama akcija „Geltona - Žalia - Raudona, liepos mėnesį organizuojama vaikų stovykla 

„Mes - vienos saulės vaikai 2021“.  

Girėnų laisvalaikio salėje nuolat vyksta edukaciniai užsiėmimai. Šiemet vyko kulinarinis 

edukacinis renginys „Narstukai pagal močiutės receptą“ ir vis daugiau susidomėjimo kelianti lėlės – 

lietuvaitės iš medžiagos skiautelių edukacija. Edukacijos organizuojamos ne tik Girėnuose, bet ir 

Šakių kultūros centre.  

Laisvalaikio salėje aktyviai veiklą vykdo liaudiškų šokių grupė „Girėnai“ ir Girėnų muzikantai. 

Kolektyvai aktyviai koncertavo ne tik Šakių krašte, bet ir už jo ribų. Senjorų liaudiškų šokių 

kolektyvas „Girėnai” sudalyvavo šventėse ir konkursuose: Šakių miesto šventėje, paramos koncerte 

„Susigrąžinkime Lietuvaitę”, virtualiame respublikiniame vyresniųjų ir senjorų liaudiškų šokių 

kolektyvų festivalyje - šventėje „Mes visada jauni” (Akmenė), virtualiame sceninių šokių konkurse 

„Šoka Lietuva 2021” (Vilnius), VII tarptautiniame konkurse Minske (Baltarusija) „ Скрыжаваннi. 

Мiнск“ Ofline + Online formatu, apdovanoti III laipsnio diplomu. 

Respublikinis XIII suaugusiųjų liaudiškų šokių konkursinis festivalis „Pora už poros” 

(Radviliškis) liaudiškų šokių kolektyvui „Girėnai” atnešė svarų apdovanojimą – kolektyvas tapo 

laureatais. Taip pat šokėjai buvo apdovanoti specialiu diplomu už išraiškingiausiai atliktą šokį 

„Dribkus”. 

2021 m. Girėnų laisvalaikio salėje buvo suorganizuota 16 renginių, kuriuose apsilankė 369 

lankytojai (žr. 10 lentelę). 

2021 m. Girėnų laisvalaikio salės  kultūrinė veikla 

                                                                                                                                              10 lentelė 

Eil. 
Nr. Data Renginys 

Lankytojų 
skaičius 

1. 2021-02-16  Užgavėnės Girėnuose 64 

2. 2021-03-11  Akcija Geltona - Žalia - Raudona. 18 
3. 2021-03-15  Saugaus eismo renginys Fotonuotraukų konkursas „Saugus 

gatvėje ir kelyje“ 
12 

4. 2021-04-06  Renginys saugaus eismo dienai paminėti 8 

5. 2021-04-11  „Vaikų velykėlės“ 14 
6. 2021-05-28  Sporto šventė vaikams „Su dviračiu į vasarą“ 18 
7. 2021-06-20  Šeimų šventė „Laiminga šeima - laimingas aš“ 60 
8. 2021-06-08  Stovykla vaikams „Mes - vienos saulės vaikai“. 28 

9. 2021-08- 11  Edukaciniai užsiėmimai „Narstukai pagal močiutės 
receptą“ 

27 

10. 2021-08-11  Edukaciniai užsiėmimai „Audimas“ 37 
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11. 2021-10- 29  Moliūgų dekoravimo popietė 14 
12. 2021-11-06  Pyragų diena „Skanukas“ 28 
13.  2021-11-10  Kūrybinės dirbtuvėlės edukacija „Kalėdinių atvirukų 

gamyba“ 
11 

14. 2021-11-17  Kūrybinės dirbtuvėlės edukacija „Kalėdinių atvirukų 
gamyba“ 

8 

15. 2021-11-24  Kūrybinės dirbtuvėlės edukacija „Kalėdinių atvirukų bei 
žaisliukų gamyba“ 

10 

16. 2021-12-01 Kūrybinės dirbtuvėlės edukacija „Žaisliukų ant eglutės 
gamyba“ 

12 

  Iš viso 369 
 

Pasibaigus karantinui, nuo liepos mėnesio, Cirko mokyklos padalinyje 2021 metais vyko 

aktyvi koncertinė ir edukacinė veikla. Cirko mokyklos kolektyvas „Šypsena“ per metus savo 

programą pristatė 29 renginiuose Šakių mieste bei išvykose. Tradiciškai buvo paminėta Pasaulinė 

cirko diena Šakių skvere, surengiant parodomąją cirko treniruotę. Rugpjūčio 27-29 d. vyko 

tarptautinis cirko festivalis - konkursas  „Cirko Žiburiai 2021“, kuris tiesiogiai buvo transliuojamas 

renginyje dalyvaujančiose šalyse, stebint konkurso dalyvių pasirodymus nuotoliniu būdu. Šiame 

konkurse, Šakių kultūros centro cirko mokyklos auklėtinė Aurėja Šedbaraitė pelnė specialųjį cirko 

žiūri apdovanojimą. Cirko kolektyvo narė Augustė Ižganaitytė dalyvavo tarptautinio konkurso 

„MartLive Europa“ atrankoje ir iš 43 dalyvių pateko į finalą. Cirko mokyklos  kolektyvas „Šypsena“  

dalyvavo  tarptautiniame cirko festivalyje Alytuje. Cirko mokyklos auklėtiniams buvo suteikta 

galimybė dalyvauti įvairiose cirko stovyklose. Šakių kultūros centro padalinyje aktyviai vykdoma 

Kultūros Paso programa „Cirko meno užsiėmimai“, kuri 2021 metais pristatyta 10 kartų, vaikams iš 

kitų Lietuvos miestų.  Cirko užsiėmimus lanko 56 vaikai iš viso Šakių rajono. Sėkmingai vykdoma 

NVŠ programa.  

Šakių kultūros centro padalinių renginių skaičiaus 2020-2021 m. pokyčių suvestinė 

                                                                                                                                               11 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Padalinio pavadinimas Renginių sk. 
2020 m. 

Renginių sk. 
2021 m. 

1. Briedžių laisvalaikio salė 7 10 
2. Kidulių laisvalaikio salė 13 21 
3. Slavikų laisvalaikio salė 20 19 
4. Sudargo laisvalaikio salė 7 11 
5. Girėnų laisvalaikio salė 15 16 
6. Cirko mokykla  5 12 

 Iš viso  
67 

 
89 

 



15 

 

Stebėdami 2020 m. ir 2021 m. renginių pokyčius, galime daryti prielaidą, kad pandemijos 

laikotarpis išmokė dirbti ekstremaliomis sąlygomis, darbuotojai ir mėgėjų meno kolektyvai 

sėkmingai prisitaikė prie esamos situacijos, renginius ir repeticijas perkeliant į virtualią erdvę. Tokiu 

būdu vykdant veiklą, pavyko išvengti didesnio kolektyvų ir jų dalyvių sumažėjimo (išskyrus vieną 

kolektyvą, kuris nustojo egzistuoti dėl objektyvių priežasčių – vadovui išėjus iš darbo).  Renginius 

sėkmingai perkėlus į virtualią erdvę, 2021 metais jų padaugėjo.  

Šakių kultūros centras kiekvienais metais vykdo projektinę veiklą, kuri pritraukia lėšas ir 

sudaro galimybes organizuoti kokybiškus renginius. Visi 2021 m. Lietuvos kultūros tarybos  

finansuoti projektai įgyvendinti. Pateiktos 4 paraiškos 2022 m. projektų konkursui „Tolygi kultūrinė 

raida, Marijampolės apskritis“. 

 2021 m. Šakių kultūros centre vykdyti projektai 

                                                                                                                                                12 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Aprašymas 

1. 
Teatrų festivalis „Juokiasi ir 
verkia zanavykai...“ 

Projektu buvo siekiama įtraukti į veiklas skirtingas žmonių 
grupes: vaikus ir jaunimą, neįgaliuosius ir kt. Vyko trys teatro 
laboratorijos, iš kurių viena buvo skirta sutrikusio intelekto 
žmonėms, bei suorganizuotas teatro festivalis. Dalyvavo 
Rietavo, Marijampolės, Vilniaus, Kauno, Jurbarko, Šakių 
teatrai. Siekėme didinti gyventojų grupių, turinčių mažiau 
galimybių dalyvauti kultūrinėje veikloje, domėjimąsi 
užimtumo galimybėmis, vykdant terapinius, edukacinius 
(„Lėlių gamybos paslaptys“) meno užsiėmimus. 
Projektą vykdė režisierė Gražina Guzovijienė. 
Skirta 5000,00 Eur. 

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

Projekto tikslas – puoselėti senąsias  Šienapjūtės, Joninių 
(Rasos) šventės bei audimo tradicijas. Projektas sujungė 
Šakių kultūros centro, Sudargo ir Girėnų laisvalaikio salių 
veiklas. Pirmoji projekto dalis - Lietuvos folkloro festivalis: 
Šienapjūtės papročiai ir tradicijos sambūryje „Pjaun 
broliukai lygioj lankoj...“, - kūrybinė edukacinė laboratorija 
„Šienpjovio darbų kripės“ perkelta į virtualią erdvę, 
transliuojant Šakių kultūros centro Facebook platformoje, 
sudaryti nuotraukų ir video įrašų medžiagos archyvai.  
Antroji dalis – Joninių (Rasos) šventė Sudargo piliakalniuose. 
Joninių mistinė apeigų inscenizacija buvo vainikuota 
senosiomis tradicijomis, folkloro dainomis, apeiginiais 
ratavimais įtraukiant jaunimą ir šventės lankytojus. 
Trečioji dalis - bendruomenės vakaras, Šakių kultūros centre, 
“Atrask sutartinę savyje“ – darbų pabaigtuvės pasitelkiant 
sutartines. Šios programos esmė leido patirti sutartinę 
kiekvienam, mokytis per patirtį, ne tik stebint, bet ir pačiam 
dalyvaujant. Projektą vykdė folkloro kolektyvo vadovė 
Virginija Snudaitienė. 
 Skirta 7500,00 Eur. 
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3. ,,Kidulių dvaro puota 2021“ 

Projekto metu įveiklintas Kidulių dvaras ir jo prieigos. 
Visuomenei pristatyta istorinio šokio, atgimstanti senoji 
Lietuvos dvarų kultūra, skatinamas kolektyvų bendravimas ir 
bendradarbiavimas. 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. 
Skaitomi pranešimai „Dvaro virtuvė ir valgomojo kultūra“, 
„Žymesnių didikų pėdsakai Kiduliuose“. Vyko šokio 
edukacija „Istorinis šokis. Karališkas valsas“. Dalyvavo 
Marijampolės, Kvietiškio dvaro, Veliuonos, Jonavos ir 
Kidulių istorinio šokio kolektyvai. Projektą vykdė Kidulių ir 
Sudargo kultūrinių renginių organizatorė Irma Svetlauskienė 
ir Kidulių laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė 
Milda Prūsaitytė.  
Skirta 7000,00 Eur. 

4. Vaikų ir jaunimo tautinių šokių 
kolektyvų sambūris - festivalis 
„Jievaro tiltu 2020“ 

Projektas „Jievaro tiltu“ apjungia respublikos  kultūros centrų 
vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių grupes. Tai senas tradicijas 
Šakiuose turintis festivalis, skirtas kraštiečio, profesoriaus, 
choreografo Juozo Lingio atminimui. Dėl 2020 metais 
pavasarį paskelbto karantino, projektas įgyvendintas 2021 
metais liepos 6 dieną. Dalyvavo kolektyvai iš Plungės, 
Vilkaviškio, Joniškio, Birštono, Šakių. Šakių kultūros centro 
parodų galerijoje vyko J. Lingio sūnaus Vytenio Lingio 
tapybos darbų paroda, suorganizuotos festivalio dalyviams 
ekskursijos - edukacijos per J. Lingio atmintį, aplankant J. 
Lingio parką, koplytstulpį gimtinėje, Sintautų bažnyčią - 
vietas, kuriose yra įprasminamas J. Lingio atminimas. 
Projektą vykdė šokių kolektyvo vadovė Vitalija Venienė, 
administratorė Nida Klimaitienė.  
Skirta 4874,00 Eur. 

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

Tai vienintelis tokio pobūdžio ir apimties cirko meno 
festivalis Lietuvoje, kuris vyksta kas dveji metai nuo 1978 
metų bei turi gilias tradicijas . Šis tarptautinis projektas skirtas 
suvienyti cirko meną, teatrą, choreografiją ir muziką bei 
atgaivinti, išlaikyti ir reprezentuoti sudėtingą cirko meną 
Lietuvoje. Šiųmečiai „Cirko žiburiai“ neeiliniai – dėl 
pandemijos užsienio šalių atlikėjo pasirodymai vyko 
internetu, tačiau rugpjūčio 28 d. žiūrovai atėję į Šakių kultūros 
centrą galėjo gyvai pamatyti penkis lietuvių cirko artistų 
pasirodymus: Cirko studijos „Dzūkija“ ir Šakių cirko 
mokyklos oro akrobates ir gimnastes. Renginys buvo 
transliuojamas tiesiogiai YouTube kanalu ir Lietuvos ryto 
internetinėje svetainėje. Rengiant festivalį ypač nelengvas 
buvo komunikavimas tarp žemynų bei techninis festivalio 
tiesioginės transliacijos parengimas. Festivalyje konkurse 
dalyvavo cirko artistai iš beveik visų kontinentų: Amerikos, 
Afrikos, Azijos, Australijos, Europos – 12 pasaulio šalių, 
atlikėjai demonstravo savo meistriškumą iš tokių, kaip 
Argentina, Brazilija, Etiopija, Mongolijos, Australijos, 
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Rusija. Konkurso žiūri sudarė autoritetinga 12 pasaulio cirko 
agentūrų ir festivalių vadovai bei cirkų direktoriai, po 
pasirodymų jungėsi į „Zoom“ pokalbių platformą bei vertino 
cirko atlikėjų pasirodymus ir paskelbė – Grand Prix bei 
pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojus. Projektą vykdė Cirko 
padalinio cirko meno vadovė Itana Januševičienė.  
Skirta 18000,00 Eur. 

 

              Šakių kultūros centras iš Lietuvos kultūros tarybos projektams įgyvendinti gavo 42374,00 
Eur (žr.12 lentelė), iš Šakių rajono savivaldybės administracijos - Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo 
ir sporto programos - 1750,00 Eur. Šios lėšos skirtos vaikų vasaros stovyklos projektui. Buvo 
suorganizuotos įvairios kultūrinės ir meninės veiklos. Vasaros stovyklos dalyviai  turėjo galimybę 
ugdyti kūrybinius gebėjimus, išreikšti save pasitelkiant įvairias edukacijas: piešimas ant vandens, 
akmens tapymo edukacija, tapyba ant molbertų bei stiklo. Vyko teatro, dainavimo, cirko, šokių 
užsiėmimai, išvykos ir kitos patrauklios vaikams ir jaunimui veiklos.  
 

IV. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 
 

            Šakių kultūros centrui skirtos lėšos iš savivaldybės biudžeto 2021 m. sudarė 544915,00 Eur. 

Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas pagal funkcijas parodomas 13 lentelėje, 5 pav.. Palyginimui 

pateikiame ir 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšas.  

 Šakių kultūros centro biudžeto lėšos 

                                                                                                                                                             13 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Funkcijos pavadinimas 2021 m. 
savivaldybės 

biudžeto lėšos Eur 

2020 m. 
savivaldybės 

biudžeto lėšos 
Eur 

1. Darbo užmokestis pinigais 409685,00 385153,00 
2. Socialinio draudimo įmokos 7520,00 7298,00 
3. Ryšių paslaugos 1694,00 1850,00 
4. Transporto išlaikymas 8573,00 10161,00 
5. Kvalifikacijos kėlimas 1326,00 531,00 
6. Komunalinės paslaugos 32800,00 25300,00 
7. Informacinių technologijų prekių įsigijimas 3412,00 3856,00 
8. Reprezentacinės išlaidos 150,00 186,00 
9. Aprangos įsigijimo išlaidos 2925,00 2000,00 

10. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas 62614,00 51028,00 
11. Darbdavių socialinė parama pinigais 1836,00 4366,00 
12. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 12380,00 0,00 

 Iš viso 544915,00 491729,00 
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5 pav. Šakių kultūros centro biudžeto lėšos 

            2021 m. iš valstybės biudžeto kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti buvo gauta 

7248,00 Eur, kas leido 28 kultūros darbuotojams padidinti darbo užmokestį. Šakių kultūros centro 

biudžetinių įstaigų pajamų planas 2021 m. buvo numatytas 40000,00 Eur. Dėl šalyje paskelbto 

karantino ir atšauktų kultūrinių renginių, Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. 

nutarimu Nr. T-337 planas sumažintas 30000,00 Eur. Lėšų paskirstymas pagal funkcijas pateiktas 14 

lentelėje. Palyginimui pateikiame ir 2020 m. įstaigos nuosavų biudžetinių lėšų plano įvykdymą. 

                                                                                                                                             14 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Funkcijos pavadinimas 2021 m. pajamos 2020 m. pajamos 

1. Transporto išlaidos 0,00 500,00 
2. Reprezentacinės išlaidos 0,00 512,00 
3. Ūkinio inventoriaus  įsigijimas 0,00 0,00 
4. Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
750,00 1774,00 

5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas 9250,00 32900,00 
6. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,00 

 
13500,00 

 Iš viso 10000,00 49186,00 
 

Šakių kultūros centro pajamos 

2021 metais už koncertų ir renginių organizavimą surinkta – 4770,00 Eur, už patalpų nuomą – 

4483,00 Eur, už bilietų platinimą – 143,00 Eur, iš kitų paslaugų – 604,00 Eur. 

Šakių kultūros centras iš savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. įsigijo ilgalaikio turto: 

daugiafunkcinį įrenginį Ricon IMC2500, kurio įsigijimo vertė – 2383,70 Eur, du komplektus garso 

sistemos EV ETX už 9996,00 Eur. Iš viso įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 12379,70 Eur. 

460 000,00 480 000,00 500 000,00 520 000,00 540 000,00 560 000,00

2021 m.

2020 m.
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2021 metais Šakių kultūros centras toliau vykdė neformaliojo vaikų švietimo veiklą pagal šias 

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

studija „Šypsena“, liaudiškų šokių kolektyvas „Pynė“ ir pučiamųjų instrumentų orkestras, kaip 

neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, gavo ir įsisavino neformaliojo vaikų švietimo lėšas už 12795,00 

Eur. Lėšų sumažėjimą lėmė, kad 2021 metais nebuvo Šiuolaikinio šokio programos. Palyginimui 

pateikiame 2020 m. gautas neformaliojo vaikų švietimo lėšas (žr.15 lentelė, 6 pav.).  

 Šakių kultūros centro neformaliojo vaikų švietimo lėšos 

                                                                                                                                              15 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Finansuotos neformaliojo 
vaikų švietimo programos 
pavadinimas 

Programos 
kryptis 

Gautos ir 
panaudotos 
lėšos 2021 m. 

Gautos ir 
panaudotos 
lėšos 2020 m. 

1. „Šypsena“ cirko studija Cirko studija 6645,00 5600,00 
2. Liaudiški šokiai „Pynė“ Liaudies šokis 5430,00 4265,00 
3. Šiuolaikinio šokio grupė  Šiuolaikinis šokis 0,00 2745,00 
4. Pučiamųjų orkestras Pučiamųjų 

orkestras 
720,00 730,00 

 Iš viso:  12795,00 13340,00 
 

  
  6 pav. Neformalaus vaikų švietimo lėšos 

              2021 metais Šakių kultūros centras projektų įgyvendinimui iš Lietuvos Kultūros tarybos 

gavo – 42374,00 Eur. Du projektai: „Jievaro tiltu – 2020“ ir „Cirko žiburiai- 2020“ dėl Covid -19 

pandemijos plitimo grėsmės buvo perkelti iš 2020 m. į 2021 m.. Projektų įgyvendinimas ir projektinių 

lėšų įsisavinimas  (žr. 16 lentelė,7 pav.).  

2021m. Šakių kultūros centro lėšos projektams įgyvendinti 

                                                                                                                                              16 lentelė 
Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Gauta 
projekto 

lėšų 

Panaudota 
lėšų 

Grąžinta 
lėšų 

1. ,,Kidulių dvaro puota 2021“ 7000,00 7000,00  
2. „Juokiasi ir verkia zanavykai“ 5000,00 5000,00  

12 400,00 12 600,00 12 800,00 13 000,00 13 200,00 13 400,00

2021 m.

2020 m.
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3. Etnografinių renginių ciklas „Mes turime, kuo 
didžiuotis- 2“ 

7500,00 7500,00  

4. Tarptautinis festivalis - konkursas „Cirko 
žiburiai- 2020“  

18000,00 18000,00  

5. „Jievaro tiltu - 2020“ 4874,00 4874,00  
 Iš viso  42374,00 42374,00  

 

 

7 pav. Šakių kultūros centro projektinės lėšos 

Šakių kultūros centras renginiams organizuoti, veiklų užduotims įvykdyti  nuolat sulaukia 

rėmėjų lėšų. 2021 m. iš privačių rėmėjų gavo – 2080,00 Eur, 2020 m. – 3666,00 Eur, 2019 m. –

13139,00 Eur. Palyginus šiuos du metus (2020 –2021m.) esant Lietuvoje  Covid –19 pandemijai su 

2019 m. matomas labai ženklus lėšų pokytis. Tam įtakos turėjo dėl pandemijos paskelbti apribojimai, 

karantinas, dalies renginių ir veiklų perkėlimas į virtualią erdvę.  

 
V. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 

 
            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. Sieksime 

ieškoti naujų erdvių organizuoti renginius, koncertus, parodas, spektaklius. Įsigijome  kilnojamąją 

garso ir šviesos aparatūrą, kuri pritaikyta lauko renginiams. Visa tai sudarys sąlygas rengti kokybiškus 

renginius lauko erdvėse. 

           Vienas iš tikslų 2022 metams – organizuoti daugiau regioninių, rajoninių, respublikinių 

festivalių, konkursų. Tai motyvuos mėgėjų meno kolektyvus rengti kokybiškas programas, dalintis 

patirtimi. Skatins bendravimą ir bendradarbiavimą. Taip pat bus skirtas didesnis dėmesys jaunimo 

užimtumui didinti,  įdomaus laisvalaikio turinio formavimui, savanorystės idėjų ir veiklų įsiliejimui 

į bendruomenės gyvenimą. 

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

2021 m.

2020 m.
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           Kad užtikrintume sklandų kultūros centro informacijos prieinamumą panaudojant šiuolaikines 

technologijas ir siekiant tenkinti esamų vartotojų poreikius bei pritraukiant naujus vartotojus, turime 

pagerinti ne tik vidinę, bet ir išorinę komunikaciją. Tuo tikslu pradėtas Šakių kultūros centro interneto 

svetainės atnaujimas, kad ji atitiktų keliamus reikalavimus. Didesnį dėmesį planuojame skirti ir 

Facebook paskyrai. Renginius anonsuoti respublikinėse ir regioninėse informavimo priemonėse.  

           Taip pat būtina efektyvinti kultūros centro valdymo sistemą: motyvuoti darbuotojus 

profesiniam tobulėjimui, sudaryti sąlygas jų profesinėms kompetencijoms ugdyti. Vienas iš prioritetų 

jaunų specialistų pritraukimas, sukuriant palankias sąlygas jiems dirbti ir kurti. 

2022 m. veiklos tobulinimo perspektyvos atsispindės ir ūkinėje veikloje. Slavikų laisvalaikio 

salei persikėlus į mokyklos patalpas, reikalingos langų žaliuzės, būtinas Kidulių laisvalaikio salės 

stogo remontas, Cirko mokyklos pastato renovacija. 

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

poilsiui ir maloniam laisvalaikio praleidimui.  

 
VI. KITA PRIVALOMA INFORMACIJA, NURODYTA ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

REGLAMENTUOJANČIUOSE TEISĖS AKTUOSE IR ĮSTAIGOS NUOSTATUOSE 
 
 2021 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.  

 
 
 
Direktorius                  Mindaugas Kriaučiūnas 


