
     PRITARTA 
     Šakių rajono savivaldybės tarybos 
     2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-32 
 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO 2022 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: 

2022 m. kovo 28-30 d. Lietuvos kultūros centrų vadovų seminaras. 

2022 m. liepos 29  d. Nr. 865 Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų 

saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, kompetencijos tobulinimo kursas. 

2022 m. rugsėjo 11-17 d. tarptautinė stažuotė – kvalifikacijos kėlimo seminaras „Kultūros centrų 

Europinis kontekstas“. 

2022 m. spalio 18 d. Lietuvos kultūros centrų asociacijos praktinė konferencija, visuotinis – 

ataskaitinis susirinkimas. 

 
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 

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 
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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 rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.T-75 „Dėl sutikimo 

reorganizuoti Šakių rajono biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų 

kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą ir Gelgaudiškio kultūros centrą, 

prijungiant juos prie Šakių kultūros centro“ įvykus reorganizacijai, nuo 2022 m. liepos 1 d. Šakių 

kultūros centras turi penkis padalinius – Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Lukšių, Kudirkos Naumiesčio 

ir Cirko mokyklos.  

 

 

1 pav. Šakių kultūros centro įstaigos struktūra 
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III. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 
 

Šakių kultūros centre 2022 m. dirbo 14 mėgėjų meno kolektyvų, kuriuose savo kūrybinius 

sugebėjimus ugdė ir turiningai laisvalaikį leido 213 dalyvių. Per 2022-uosius metus Šakių kultūros 

centro mėgėjų meno kolektyvai surengė 78 pasirodymus kultūros centre ir išvykose (žr. 1 lentelę).  

Nuo 2015 m. Šakių kultūros centre pradėta neformaliojo vaikų švietimo programos veikla. 2022 

metais neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavo 103 moksleiviai. Veikė  8 akredituotos 

neformaliojo ugdymo programos: Cirko programa 1-4 kl., Cirko programa 5-8 kl., Cirko programa 

9-12 kl., Liaudies šokio programa ir Liaudies šokio programa 9-12 kl., Pučiamųjų orkestro programa, 

Pučiamųjų orkestro programa 5-8 kl., Pučiamųjų orkestro programa 9-12 kl.. 

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

būrelių veiklą, 2022 metais turiningai laisvalaikį leido ir įvairias menines veiklas įsitraukė 213 rajono 

gyventojų. 

1 lentelė. 2022 m. Šakių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų narių ir pasirodymų kultūros 
įstaigose ir išvykose suvestinė 
 

Eil.  
Nr. 

Kolektyvas Vadovo vardas, 
pavardė  

Dalyvių 
sk. 

Pasirodymų 
per 2022 m.  

skaičius 

1. 
Moterų vokalinis ansamblis 
,,Gaudenė“ 

Ramunė Valaitienė 9 4 

2. 
Mišrus choras ,,Lituanica“ Deividas Kerevičius 23 4 

3. 
Pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių 
grupė ,,Girėnai“ 

Rita Bartkuvienė 16 5 

4. 
Liaudiškų šokių grupė ,,Pynė“ Vitalija Venienė 16 14 

5. 
Folkloro ansamblis ,,Šakija“ Virginija Snudaitienė 19 16 

6. 
Romantinės-instrumentinės muzikos 
grupė ,,RepriZa“ 

Zigmas Balnius 7 8 

7. 
Pagyvenusių liaudiškų šokių grupė 
,,Vijūras“ 

Violeta Variakojienė 20 10 

8. 
Pučiamųjų instrumentų orkestras Ugnius Arcabas 16 10 

9. 
Vyrų vokalinis ansamblis ,,Akordas“ Asta Grigaitienė 12 10 

10. 
Vaikų dainavimo studija ,,Šmiki-
Šmaki“ 

Jevgenijus Rutkauskas  45 12 

11. 
Zanavykų teatras Gražina Guzovijienė 15 10 

12. 
Moterų vokalinis ansamblis ,,Gija“ Asta Grigaitienė 10 5 

13. 
Neįgaliųjų draugijos ansamblis 
,,Siesartis“ 

Asta Grigaitienė 9 4 

14. 
Liaudiškos muzikos kapela „Linas“ Asta Grigaitienė 6 10 

  Iš viso: 213 122 
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2022 m. Šakių kultūros centre suorganizuota 50 kultūrinių renginių, kuriuose apsilankė 13192 

žiūrovų (žr. 2 lentelę), parodytas 41 kino filmas, juose apsilankė 1436  žiūrovai (žr. 3 lentelę), įvyko 

28 komerciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 5043 žiūrovai (žr. 4 lentelę). Surengta 10  profesionalaus 

meno ir tautodailės parodų (žr. 5 lentelę).  

Iš viso 2022 m. Šakių kultūros centre įvyko 91 renginys, visiškai įgyvendinti 4 projektai.  

2 lentelė. Šakių kultūros cento renginiai ir koncertai 2022 m. 

Nr. Data Renginys Lankytojų/ 
Dalyvių sk. 

Šakių kultūros centro 
mėgėjų meno kolektyvai 

dalyvavę renginiuose 

1. 2022-01-06 Šakių kalendoriaus pristatymas 89 - 

2. 2022-01-13 Sausio 13-osios minėjimas 54 

Vyrų vokalinis ansamblis 
„Akordas“ 

Folkloro ansamblis „Šakija“ 
Moterų vokalinis ansamblis 

,,Gija“ 
Zanavykų teatras 

3. 2022-02-16 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena. Aitvaro apdovanojimų 

ceremonija 
223 - 

4. 2022-03-11 
Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena 
500 

Vaikų muzikos grupė „Šmiki - 
šmaki“ 

Pučiamųjų instrumentų 
orkestras 

5. 2022-03-27 
Zanavykų teatro premjera 

„Vinculis“ 
93 Zanavykų teatras 

6. 2022-04-23 
Rajoninė kaimo kapelų šventė 
„Pašešupių armonika 2022“ 

141 
Romantinės-instrumentinės 
muzikos grupė ,,RepriZa“ 

7. 2022-04-30 
Liaudiškų šokių grupės „Pynė“ 

25 metų veiklos jubiliejaus 
šventė 

350 
Liaudiškų šokių grupė ,,Pynė“ 
Pagyvenusių žmonių liaudiškų 

šokių grupė ,,Girėnai“ 

8. 2022-05-06 
Motinos dienai skirtas koncertas 

Šakių liuteronų bažnyčioje 
100 

Moterų vokalinis ansamblis 
„Gaudenė“ 

9. 2022-05-07 
Respublikinis šiuolaikinio šokio 

festivalis „Pašėlusiai‘22“ 
400 - 

10. 2022-05-21 Gatvės muzikos diena 200 

Vaikų muzikos grupė „Šmiki - 
šmaki“ 

Pučiamųjų instrumentų 
orkestras 

11. 2022-05-22 

Respublikinis ugdymo įstaigų ir 
kultūros centrų liaudiškų šokių 
kolektyvų konkursinis festivalis 

„Jievaro tiltu – 2022“ 

300 Liaudiškų šokių grupė ,,Pynė“ 

12. 2022-05-28 
Spektaklis „Meilė, džiazas ir 

velnias“ 
350 - 

13. 2022-06-03 
Vaikų gynimo dienai skirtas 

renginys 
200 

Vaikų muzikos grupė „Šmiki - 
šmaki“ 

Pučiamųjų instrumentų 
orkestras 
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14. 2022-06-11 
Respublikinis vokalinių 

ansamblių festivalis 
„Lakštingalėlė“ 

200 

Moterų vokalinis ansamblis 
„Gaudenė“ 

Pučiamųjų instrumentų 
orkestras 

15. 2022-06-14 Vilties ir gedulo diena 50 Zanavykų teatras 

16. 2022-06-18 
Respublikinis liaudiškų šokių 
grupių festivalis „Zanavykų 

aplinkinis“ 
150 

Pagyvenusių liaudiškų šokių 
grupė ,,Vijūras“ 

Pagyvenusių žmonių liaudiškų 
šokių grupė ,,Girėnai“ 

17. 2022-06-23 
Joninių šventė Sudargo 

piliakalniuose 
500 

Pagyvenusių liaudiškų šokių 
grupė ,,Vijūras“ 

18. 2022-07-06 
Valstybės dienos minėjimas 
Šakių KC. Zanavykų teatro 

spektaklis „Vincutis“ 
200 Zanavykų teatras 

19. 2022-07-09 
Šakių miesto šventė „Aš myliu 

Šakius“ 
5200 

Moterų vokalinis ansamblis 
„Gaudenė“ 

Vaikų muzikos grupė „Šmiki- 
šmaki“ 

Pagyvenusių liaudiškų šokių 
grupė ,,Vijūras“ 

Liaudiškų šokių grupė ,,Pynė“ 
Pučiamųjų instrumentų 

orkestras 

20. 

2022-09-02 
2022-09-09 
2022-09-16 
2022-09-23 
2022-09-30 

Šokių vakarai 355 
Romantinės-instrumentinės 
muzikos grupė ,,RepriZa“ 

21. 

2022-10-07 
2022-10-14 
2022-10-21 
2022-10-28 

Šokių vakarai 375 - 

22. 2022-10-10 
Savivaldos dienai skirtas 

renginys 
150 

Vaikų muzikos grupė „Šmiki-
šmaki“ 

Liaudiškų šokių grupė ,,Pynė“ 
Pučiamųjų instrumentų 

orkestras 

23. 2022-10-14 
Respublikinis teatro festivalis 

„ŠA! TEATRAS“. Šokio 
spektaklis „Savoj krūvoj“ 

79 - 

24. 
2022-10-15 

 
Respublikinis teatro festivalis 

„ŠA! TEATRAS“ 
50 - 

25. 
 

2022-10-22 
 

Romansų festivalis „Ant balto 
smėlio...“ 

100 
Folkloro ansamblis „Šakija“ 

Zanavykų teatras 

26. 

2022-11-04 
2022-11-11 
2022-11-18 
2022-11-25 

Šokių vakarai 246 - 

27. 
 

2022-11-05 
 

Respublikinis teatro festivalis 
„ŠA! TEATRAS“ 

40 - 

28. 
2022-11-05 

 
Choro „Lituanica“ koncertas 
Šakių „Žiburio“ gimnazijoje 

100 Mišrus choras „Lituanica“ 
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29. 2022-11-06 
Respublikinis mėgėjų teatrų 
festivalis „Juokiasi ir verkia 

zanavykai“ 
77 Zanavykų teatras 

30. 2022-11-11 
Respublikinis teatro festivalis 
„ŠA! TEATRAS“. Madų šou. 

18 
Pučiamųjų instrumentų 

orkestras 

31. 2022-11-27 
Rajoninė šventė „Zanavykų 

balsai“ 
48 

Moterų vokalinis ansamblis 
„Gaudenė“ 

32. 
2022-12-02 

 
Šokių vakaras 32  

33. 
2022-12-09 

 
Kalėdų eglės įžiebimo šventė 500 

Vaikų muzikos grupė „Šmiki- 
šmaki“ 

34. 
2022-12-09 

 
Šventiniai šokiai su grupe „Ilex“ 63 - 

35. 
2022-12-20 
2022-12-21 

 
Spektaklis „Coliukė“ 1459 Zanavykų teatras 

37. 2022-12-30 
Šventinis koncertas „Senuosius 
palydint“. Merūnas Vitulskis 

350 - 

  Iš viso 13192  

 

 
2 pav.  Šakių kultūros centro suorganizuoti kultūriniai renginiai 

 2021 m. vis dar galiojo Covid-19 kultūrinių renginių ribojimai, Šakių kultūros centro veikla 

atsinaujino tik nuo birželio 1 d., todėl matyti ryškus renginių, vykusių Šakių kultūros centre, pokytis. 

2021 m. vyko tik 13 renginių o 2022 m. – 37 renginiai. Renginių skaičius išaugo tris kartus, todėl 

galima teigti, kad veikla visiškai atsinaujino į priešpandeminio laikotarpio etapą. 

3 lentelė. Kino filmai Šakių kultūros centre 

Nr. Data Kino filmų pavadinimas Lankytojų sk. 

1. 2022-01-04 Kinas „Vyras už pinigus“ 137 

2. 2022-01-11  Kinas vaikams „Aplink pasaulį per 80 dienų“ 50 

3. 2022-01-11 Kinas „Vyras už pinigus“ 50 

4. 2022-01-18 Kinas vaikams „Užburta arka“ 25 

5. 2022-01-18 Kinas „Vyras už pinigus“ 35 

6. 2022-01-25 Kinas vaikams „Užburta arka“ 32 
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7. 2022-01-25 Kinas „Vyras už pinigus“ 23 

8. 2022-02-01 Kinas vaikams „Aplink pasaulį per 80 dienų“ 11 

9. 2022-02-08 Kinas vaikams „Ainbo“ 20 

10. 2022-02-15 Kinas vaikams „Ainbo“ 45 

11. 2022-02-22 Dokumentinis filmas „Kernagis“ 54 

12. 2022-03-01 Dokumentinis filmas „Kernagis“ 7 

13. 2022-03-08 Kinas vaikams „Pilė“ 18 

14. 2022-03-08 Dokumentinis filmas „Kernagis“ 12 

15. 2022-03-09 Kinas „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ 49 

16. 2022-03-15 Kinas vaikams „Ruonių komanda“ 23 

17. 2022-03-22 Kinas vaikams „Lobis“ 30 

18. 2022-03-29 Kinas vaikams „Ruonių komanda“ 24 

19. 2022-04-05 Kinas vaikams „Ruonių komanda“ 4 

20. 2022-04-12 Kinas vaikams „Drugelio širdis“ 16 

21. 2022-04-12 Kinas „Piligrimai“ 10 

22. 2022-04-19 Kinas vaikams „Ruonių komanda“ 24 

23. 2022-04-19 Kinas „Kernagis“ 6 

24. 2022-04-26 Kinas vaikams „Liepsnojanti širdis“ 0 

25. 2022-05-03 Kinas vaikams „Liepsnojanti širdis“ 8 

26. 2022-05-10 Kinas vaikams „Ups! Nuotykiai tęsiasi“ 6 

27. 2022-05-10 Kinas „Tyli naktis“ 2 

28. 2022-05-17 Kinas vaikams „Bitė Maja. Auksinis kiaušinis“ 11 

29. 2022-05-24 Kinas vaikams „Bitė Maja. Auksinis kiaušinis“ 13 

30. 2022-09-20 Kinas „Ko nežino vyrai“ 134 

31. 2022-09-27 Kinas „Pasiutusios letenos. Henko legenda“ 59 

32. 2022-10-04 Kinas „Ko nežino vyrai“ 62 

33. 2022-10-11 Kinas „Guliveris grįžta“ 29 

34. 2022-10-18 Kinas „Piktųjų karta“ 54 

35. 2022-10-25 Kinas „Fėja išdykėlė“ 42 

36. 2022-11-08 Kinas „Rūpintojėlis“ 45 

37. 2022-11-15 Kinas „Fėja išdykėlė“ 40 

38. 2022-11-22 Kinas „Skyrybos“ 95 

39. 2022-11-29 Kinas „Skyrybos“ 96 

40. 2022-12-06 Kinas „Tigro kelionė Himalajuose“ 10 

41. 2022-12-27 Kinas „Meškio Tedžio Kalėdos“ 45 

                                      Iš viso: 1436 

2021 metais Šakių kultūros centre parodyti 26 kino filmai, 2022 metais 41 kino filmas. 

Analizuojant kino filmų poreikį  matome, kad kino filmai  yra viena iš mėgstamų veiklų Šakių rajone.  
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3 pav. Šakių kultūros centre parodyti kino filmai 

 
4 lentelė Komerciniai renginiai Šakių kultūros centre 2022 m. 

Nr. Data Renginio pavadinimas Lankytojų 
sk. 

1. 2022-01-14 
Kauno dramos teatro spektaklis „Vasaros vapsvos gelia mus net 
lapkritį“ 

111 

2. 2022-01-20 Grupės „Vairas“ koncertas 74 

3. 2022-01-27 Spektaklis „Neplanuotas pasimatymas“ 164 

4. 2022-01-29 Humoro klubas 245 

5. 2022-02-23 Kauno valstybinis lėlių teatras. Spektaklis „Dievų miškas“ 356 

6. 2022-03-10 Domino teatro spektaklis „Boeing Boeing“ 195 

7. 2022-03-16 Pauliaus Stalionio koncertas 82 

8. 2022-03-18 Spektaklis „Principas“ 151 

9. 2022-03-25 Grupės „Pikaso“ koncertas 190 

10. 2022-03-30 Koncertas „Dviese gondoloje“ 195 

11. 2022-04-01 Naisių vasaros teatro muzikinė drama „Beatričė“ 200 

12. 2022-04-09 Domino teatro spektaklis „Striptizo ereliai“ 378 

13. 2022-05-12 Spektaklis „Neištikimybės spąstai“ 204 

14. 2022-05-21 Atviras Lietuvos kultūrizmo ir fitneso XXII čempionatas 53 

15. 2022-05-26 Ukrainos miesto Charkovo operos ir baleto teatro koncertas 282 

16. 2022-06-03 Gintarinis cirkas 228 

17. 2022-09-29 Ovidijaus Vyšniausko koncertas 127 

18. 2022-10-06 Labdaros koncertas „Muzika prieš karą“ 31 

19. 2022-10-09 Aido Maniko ir Vitalijos Katunskytės koncertas 87 

20. 2022-10-12 Klounų šou 67 

21. 2022-10-19 Grupės „Bernužėliai“ koncertas 84 

22. 2022-10-21 Spektaklis „Rudens sonata“ 215 

23. 2022-10-26 Spektaklis „Sex Guru“ 364 

24. 2022-11-07 Spektaklis vaikams „Šunyčiai gelbėtojai“ 240 

25. 2022-11-09 Spektaklis „Šventė tęsiasi“ 278 

26. 2022-11-10 Grupės „Lietuvaičiai“ koncertas 75 
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27. 2022-11-18 Viktoro Prapro koncertas 147 

28. 2022-12-14 Spektaklis „Kakė Makė. Pižamų vakarėlis“ 220 

                                                                              Iš viso: 5043 

 
 

 

4 pav. Šakių kultūros centre įvykę komerciniai renginiai 

 

2021 m. įvyko 12 komercinių renginių, kuriuose apsilankė 1537 lankytojai. 2022 metais 

įvyko 28 renginiai, kuriuose apsilankė 5043 lankytojai. Padidėjo lankytojų ir renginių skaičius, 

kuris rodo padidėjusį Šakių rajono visuomenės ir miesto svečių poreikį kultūriniams renginiams. 

 

5 lentelė. 2022 m. vykusios parodos Šakių kultūros centre 

Nr. Parodos pavadinimas 

1. Vidmantas Vaitkevičius tapybos darbų ir knygos pristatymas  

2. Diana Lukošiūnaitė Karpiniai  

3. Šakių meno mokyklos dailės skyriaus moksleivių piešinių konkurso „Piešiu aš Lietuvą – 2022“ 

paroda kultūros centro languose 

4. Tarptautinio dailininkų plenero „Šiaurės Mozūrijos šviesa – Goldapui 450 metų“ paroda (Lietuva–

Lenkija) 

5. Auksė Rapulskytė tapybos – grafikos darbų paroda 

6. Šakių profesionalių  dailininkų plenero paroda „Sūdyta“ 

7. Stefanijos Navickienės poezijos knygos pristatymas ir bardo Rimanto Lekecko muzikavimas 

8. Tarptautinio profesionalių dailininkų plenero „Kalbanti žemė“ 2022 paroda 

9. Dailės skyriaus 30-mečio baigiamųjų darbų paroda 

10. Neįgaliųjų organizacijų  rankdarbių paroda 

 

Šakių kultūros centro padalinių veikla: Nuo 2022 m. liepos 1 d. Šakių kultūros centrui 

priklauso šie padaliniai: Gelgaudiškio padalinys, Griškabūdžio padalinys, Lukšių padalinys, 

Kudirkos Naumiesčio padalinys ir Cirko mokyklos padalinys. Visų padalinių kultūrinė veikla 2022 

metais nenutrūkstamai vyko iki ir po reorganizacijos proceso. 

Šakių kultūros centro Gelgaudiškio padalinyje sėkmingai vyko kultūrinė, turistinė pažintinė 

bei edukacinė veikla. Surengti visi planuoti tradiciniai Gelgaudiškio ir Kidulių renginiai,  puoselėta 

0 10 20 30

2021 m.

2022 m.
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etnokultūra, išsaugoti mėgėjų meno kolektyvai, vyko aktyvus atviras darbas su jaunimu. Įgyvendinti 

6 projektai, teikti Lietuvos kultūros tarybai, Kultūros paveldo departamentui ir Šakių rajono 

savivaldybės administracijai. Įgyvendinant projektus toliau bendradarbiauta su Nacionaline 

filharmonija, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjunga, profesionalaus meno 

vadybininkais, siūlančiais aukšto meninio lygio atlikėjus, ieškota naujų partnerių. Profesionalių 

dailininkų parodos ir edukacijos organizuotos bendradarbiaujant su Lietuvos dailininkų sąjunga, 

pavieniais menotyrininkais ir kūrėjais, Kauno meno galerija „Aukso pjūvis“, Vilniuje įsikūrusia AP 

galerija. Lietuvos nacionalinis kultūros centras patikėjo Gelgaudiškio kultūros darbuotojams 

eksponuoti respublikinę „Aukso vainiko“ nominantų parodą bei surengti jų apdovanojimo 

ceremoniją.    

Gelgaudiškio dvare intensyviai vykdyta profesionalaus meno sklaida – surengta 12 dailės 

parodų, 4 jų atidarymo renginiai. Iš viso per metus padalinyje surengti 73 renginiai, vesta 180 

edukacijų Gelgaudiškio dvaro lankytojams. Padalinio salėse rengiant valstybinių, etninių švenčių 

minėjimus ieškota naujų patrauklių formų. Septintą kartą iš eilės surengtas profesionalios muzikos 

festivalis „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ (13 koncertų), kuriuose apsilankė apie1500 

klausytojų. Toliau nuosekliai dirbta siekiant vystyti kultūrinį turizmą ir tuo pačiu populiarinti kultūros 

paveldo objektus: profesionalaus meno renginiai (koncertai, parodų atidarymai ir kt. renginiai 

dvaruose) vienareikšmiškai viešinti siekiant pritraukti pavienius dvaro lankytojus. Visa kultūrinio 

turizmo veikla vykdyta laikantis nuoseklaus ankstesnių metų darbo principo – paisyti turistų 

aptarnavimo kokybės ir nesivaikyti kiekybės. Vadinasi, lankytojams suteikti kokybiškas, 

profesionalias, dvarų kultūrą puoselėjančias paslaugas. 

2022 m. Gelgaudiškio padalinyje veikė 8 mėgėjų meno kolektyvai, surengti 42 pasirodymai 

padalinio salėse ir 39 išvykose. Surengtas naujas, Dainų švenčių tęstinumą puoselėjantis renginys – 

šokių diena „Zanavykų rabaksas“, kuriame dalyvavo 6 suaugusiųjų šokių kolektyvai iš Marijampolės 

regiono. Sūduvos metams paminėti skirtas vienas tradicinių Gelgaudiškio renginių – Amatų diena 

„Stasiuko mugė“. 

Toliau aktyviai plėtota Gelgaudiškio Atviros jaunimo erdvės (AJE) veikla, trečią kartą surengta 

vaikų ir jaunimo vasaros krepšinio stovykla „Krepšinis: atrask save II“, tradiciškai vyko jau du 

dešimtmečius gyvuojantis jaunimo pleneras. Kovo 11-ąją, siekiant skatinti jaunimo pilietiškumą, 

kartu su Gelgaudiškio švietimo įstaigomis surengta Laisvės akcija, atspindėjusi įvykius Ukrainoje.  

Gelgaudiškio padalinys toliau glaudžiai bendradarbiavo su visomis Gelgaudiškio, Kidulių ir 

Sudargo miestelių įstaigomis – seniūnija, pagrindine mokykla bei ikimokyklinio ugdymo skyriais, 

„Šaltinio“ specialiojo ugdymo centru, bendruomenės centrų  aktyvais, globos namų ir bažnyčių 
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atstovais bei verslo įmonėmis. Tai atveria galimybes kultūrines paslaugas priartinti prie įvairaus 

amžiaus, skirtingos socialinės padėties ir išsilavinimo žmonių. 

Organizuojami renginiai aktyviai viešinti interneto puslapiuose, padalinio ir Gelgaudiškio 

dvaro Facebook paskyrose, rajono, regiono bei respublikos žiniasklaidoje. Išleistas festivalio 

„Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare 2022“ programos leidinys. Viešinant minėtą muzikos 

festivalį parengti straipsniai, kurie viešinti Šakių ir Jurbarko rajonų bei Marijampolės regiono 

spaudoje. Bendradarbiaujant su rajono laikraščiu „Draugas“, respublikiniais interneto portalais: 

www.kasvyksta.lt/ Kaunas, www.suduvosgidas.lt ir kt. parengti straipsniai apie įvairius renginius, 

organizuotas akcijas ir projektinę veiklą. 

2022 m. padalinio veikloje nuosekliai laikytasi vieno svarbiausių uždavinių – organizuoti 

tradiciniais tapusius renginius ir kūrybines edukacines stovyklas suaugusiesiems ir jaunimui bei 

vykdyti pažintinę, edukacinę turistinę veiklą.   

 

6 lentelė. Gelgaudiškio padalinio  2022 m.  kultūrinė veikla 

Nr. Data Renginio pavadinimas 

1. 2022-01-12 Sausio 13-osios renginys, Kiduliai 

2. 2022-01-12 
Šviesų instaliacija ir paroda „Į laisvę!“, skirta Sausio 13-ajai paminėti, 

Gelgaudiškis 

3. 2022-01-13 Sausio 13 - osios minėjimas, Kiduliai 

4. 2022-01-22 Liaudiškų kapelų sambūris „Su barsuku ant kito šono“, Gelgaudiškis 

5. 2022-02-15 Vasario 16 - osios minėjimas koncertas, Gelgaudiškis 

6. 2022-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo diena Kiduliuose 

7. 2022-03-01 Užgavėnių šėlionės, Gelgaudiškis 

8. 2022-03-10 Laisvės akcija, skirta Kovo 11-ajai paminėti, Gelgaudiškis 

9. 2022-03-25 Heraldinio Sūduvos ženklo atidengimas, Kiduliai 

10. 2022-04-06 Saugaus eismo diena Kiduliuose 

11. 2022-04-24 „Vaikų velykėlės“, Kiduliai 

12. 2022-04-30 Koncertas Motinos dienai, Gelgaudiškis 

13. 2022-05-07 Amatų diena „Stasiuko mugė“, Gelgaudiškis 

14. 2022-05-14 Koncertas „Meilės harmonija“, Gelgaudiškis 

15. 2022-05-21 Šokių diena „Zanavykų rabaksas“, Gelgaudiškis 
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16. 2022-05-29 Romansų popietė „Pavasaris. Meilė ir tu“, Gelgaudiškis 

17. 2022-06-01 Vaikų gynimo diena, Kiduliai 

18. 2022-06-03 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ atidarymo 

koncertas, orkestras CANTUS 

19. 2022-06-09 „Sijonuotos vasaros“ sutiktuvės Kidulių dvare 

20. 2022-06-10 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas, grupė 

U ELEMENTS 

20. 2022-06-14 Vilties ir gedulo dienos minėjimas, Kiduliai 

21. 2022-06-17 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas 

„Aranžuotos ukrainiečių ir lietuvių liaudies dainos“ 

22. 2022-06-18 Spektaklis „Mūsų Bėja“, Gelgaudiškis 

23. 2022-06-23 Spektaklis „Šiurpūs įvykiai Pabališkių karčemoje“, Gelgaudiškis 

24. 2022-06-24 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas, 

skirtas Lėjos Goldberg atminimui 

25. 2022-06-27 
2022-07-08 

Jaunimo pleneras „Atrask save“, Gelgaudiškis 

26. 2022-07-01 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas „Kaip 

skamba būgnai? Afrikos būgnai!“ 

27. 2022-0-.06 Tautiškos giesmės giedojimo akcija, Gelgaudiškis 

28. 2022-07-08 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas „Trio 

Diamanti“ 

29. 2022-07-15 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas 

ŽODIS IR MUZIKA 

30. 2022-07-22 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas 

SKAMBANTIS VANDUO 

31. 2022-07-29 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas 

LAISVĖ. MEILĖ. ROKENROLAS 

32. 2022-08-01 
2022-08-13 

Krepšinio stovykla „Krepšinis – atrask save II“ Gelgaudiškis 

33. 2022-08-02 Seminaras mokymai „Kaip pažadinti savo kūrybiškumą“, Gelgaudiškis 

34. 2022-08-05 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas 

MENO DEGUSTACIJA 

35. 2022-08-06 Kidulių dvaro puota 2022 
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36. 2022-08-12 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas  

MUSICA ASSORTITA 

37. 2022-08-13 
Krepšinio stovyklos „Krepšinis – atrask save II“ baigiamasis turnyras, 

Gelgaudiškis 

38. 2022-08-15 Gelgaudiškio miestelio šventė ŽOLINĖ 

39. 2022-08-19 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ koncertas 

TYLUMOJ 

40. 2022-08-26 
Festivalio „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“ baigiamasis 

koncertas SIELŲ DIALOGAI 

41. 2022-09-09 Knygos „Gyvenimas. Koks jis buvo buvo“ pristatymas, Kiduliai 

42. 2022-09-10 
Europos paveldo dienos „Tvarus paveldas. Šeimų futbolo šventė vieninga 

šeima“, Kiduliai 

43. 2022-09-17 
Gelgaudiškio dvaro diena. Menotyrininkės A. Bimbirytės Mackevičienės 

paskaita 

44. 2022-09-17 Gelgaudiškio dvaro diena. Koncertas  EUROPIETIŠKASIS KLARNETAS 

45. 2022-09-17 Gelgaudiškio dvaro diena. Koncertas VALANDA OPEROS 

46. 2022-09-22 Baltų vienybės sąšauka ant Sudargo kalvų 

47. 2022-09-24 Armonikierių šventė GELGAUDIŠKIO ARMONIKA 2022 

48. 2022-10-07 Pagyvenusių žmonių diena, Kiduliai 

49. 2022-10-14 Vakaronė „Žemyn upe“, Gelgaudiškis 

50. 2022-10-20 Vakaronė „Žemyn upe“, Kiduliai 

51. 2022-10-27 Vakaronė „Žemyn upe“, Sudargas 

52. 2022-10-23 Koncertas RUDENS MOZAIKA, italų atlikėjai, Gelgaudiškis 

53. 2022-11-11 Arbatvakaris: spektaklis „Orakulas“, Kiduliai 

54. 2022-11-13 Grupės NERIJA koncertas, Gelgaudiškis 

55. 2022-11-24 Šeimų muzikavimo šventė, Gelgaudiškis 

56. 2022-11-24 Romansų vakaras „Tylūs armonikos tonai...“, Kiduliai 

57. 2022-12- 01 Advento popietė „Kalėdų belaukiant“, Sudargas 

58. 2022-12-02 Kalėdinio parko įžiebimo šventė, Gelgaudiškis 

59. 2022-12-02 Adventinio vainiko pynimo edukacija, Kiduliai 
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60. 2022-12-03 Kalėdų laukimo vakaras Gelgaudiškio dvare  

61. 2022-12-03 Molio terapija prie arbatos puodelio, Kiduliai 

62. 2022-12-09 Eglutės įžiebimas mažiesiems, Kiduliai 

63. 2022-12-09 „Arbatvakaris“. Tvarių žaislų gamybos edukacija, Kiduliai 

64. 2022-12-10 Kalėdų laukimo vakaras Gelgaudiškio dvare  

65. 2022-12-14 Kūrybinės dirbtuvėlės Kiduliuose 

66. 2022-12-12 R. Rožinskienės darbų paroda, Kiduliai 

67. 2022-12-16 Meditacinės muzikos vakaras, Kiduliai 

68. 2022-12-16 LNKC „Aukso vainiko“ nominantų paroda Gelgaudiškio dvare 

69. 2022-12-17 Kalėdų laukimo vakaras Gelgaudiškio dvare  

70. 2022-12-17 Molio terapija prie arbatos puodelio, Kiduliai 

71. 2022-12-21 Kalėdinis padėkos koncertas partneriams ir rėmėjams, Gelgaudiškis 

72. 2022-12-22 Spektaklis „Kaip atverti širdis Kalėdoms“, Sudargas 

73. 2022-12-29 Koncertas „Grupės Draugai gimtadienis“, Kiduliai 

 

Šakių kultūros centro Kudirkos Naumiesčio padalinys 2022 metais surengė 57 renginius, 

11 edukacijų,  20 parodų, 3 iš jų – profesionalaus meno. 

2022 metais padalinyje savo veiklą vykdė 9 mėgėjų meno  kolektyvai: Kudirkos Naumiesčio 

vokalinis ansamblis „Komplimentas“, romantinės muzikos grupė „LiocaiR+“, teatras „Savi“, linijinių 

šokių grupė „JU2“, Sintautų moterų vokalinis ansamblis „Mozaika“, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

„Sintuola“, folkloro ansamblis „Santaka“, teatro grupė „Unoras“ ir Slavikų kaimo kapela. Juos lanko 

84 dalyviai. Iš viso buvo surengti 62 pasirodymai. Rajono kultūros salėse  45 pasirodymai, išvykose 

16 pasirodymų.  

Kudirkos Naumiesčio padalinys kultūrinę veiklą organizuoja bendradarbiaudamas su Kudirkos 

Naumiesčio seniūnija, Vinco Kudirkos gimnazija, Vinco Kudirkos muziejumi, biblioteka, 

bendruomenių centrais, Sintautų pagrindine mokykla, Sintautų seniūnija, Sintautų vaikų lopšeliu 

darželiu, Slavikų seniūnija, Slavikų bendruomenės centru.  

2022 metais suorganizuoti tradiciniai renginiai: vestuvinių ansamblių šventė „Jau žirgeliai 

pakinkytu“, vokalinių ansamblių šventė „Pavasario gaida“,  sakralinės muzikos festivalis „Giesmė“ 

ir kt. Vienas iš didžiausių renginių liaudiškų šokių grupių konkursas „Sintautų kviestinis“, į kurį 

varžytis dėl laureato vardo susirinko 11 šokių grupių iš visos Lietuvos.  
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Organizuojant Kudirkos Naumiesčio padalinio veiklą ieškota naujų formų ir vietų renginiams. 

Buvo surengti nauji renginiai Sintautų salėje: Vasaros penktadieniai prie fontano, folkloro šventė 

„Antaninių bijūnai“, Lietuvos verpėjų konkursas „Sintautų vindas“, „Atvelykio kermošius“.  

Kudirkos Naumiestyje surengta mėgėjų teatro šventė „Rudens rampa“. Vienas iš reikšmingiausių 

renginių Kudirkos Naumiestyje  Melno taikos 600 metų jubiliejui skirto paminklo atidengimas. 

Aktyviai savo veiklą vykdo Sintautų salė - 21 renginiai, Slavikų salė - 16 renginių, Kudirkos 

Naumiestis - 19 renginių. 2023 metais viena iš svarbiausių padalinio užduočių aktyvinti veiklą 

Kudirkos Naumiesčio kultūros salėje, ieškoti patrauklių ir šiuolaikiškų formų renginiams. 

Savo veiklą Kudirkos Naumiesčio padalinys viešina feisbuko paskyrose: Kudirkos Naumiesčio 

kultūra, Sintautų kultūra. 

 

7 lentelė Kudirkos Naumiesčio padalinio 2022 m. kultūrinė veikla 

Nr. Data Renginio pavadinimas 

  1. 2022-01-12 Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena, Kudirkos Naumiestis 

2. 2022-01-13 Sausio 13-osios minėjimas „Istorija liudija“, Sintautų salė 

3. 2022-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas, Slavikų salė 

4. 2022-01-15 Vitalijos Katunskytės ir Aido Maniko koncertas, Kudirkos Naumiestis 

5. 2022-01-28 2022 m. Sintautų kalendoriaus sutiktuvės, Sintautų salė 

6. 2022-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, Sintautų salė 

7. 2022-02-16 Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Kudirkos Naumiestis 

8. 2022-03-17 Šakių 2022 metų kalendoriaus pristatymas, Slavikų salė 

9. 2022-02-27 Vestuvinių ansamblių šventė „Jau žirgeliai pakinkyti“, Kudirkos Naumiestis 

10. 2022-03-01 Užgavėnių šventė, Slavikai 

11. 2022-03-11 Inkilų kėlimo akcija Sintautų atgimimo ąžuolyne 

12. 2022-03-20 Literatūrinė popietė „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, Slavikų salė 

13. 2022-03-27 Teatro dienos minėjimas „Ant šliobanko prie stubos“, Sintautų salė 

14. 2022-04-14 Kūrybinės dirbtuvės „Vakarai kupini idėjų“, Slavikų salė 

15. 2022-04-25 Vaikų Velykos, Slavikų salė 

16. 2022-04-23 Atvelykio kermošius, Sintautų salė 

17. 2022-05-06 Sintautų fontano – vasaros sezono atidarymo šventė 
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18. 2022-05-06 Dokumentinis filmas „Mariupolis“, Slavikų salė 

19. 2022-05-15 Vokalinių ansamblių šventė „Pavasario gaida“, Kudirkos Naumiestis 

20. 2022-05-27 Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė „Vaikystės spalvos“, Sintautų salė 

21. 2022-05-29 X-ji kapelų šventė „Muzikantų sambūris“, Slavikų salė 

22. 2022-05-29 Šokio šventė „Judesys“, Kudirkos Naumiestis 

23. 2022-06-01 Vaikų šventė „Šitam dideliam būry“, Kudirkos Naumiestis 

24. 2022-06-02 Žaidimų diena, Slavikų salė 

25. 2022-06-03 Vasaros penktadieniai prie fontano, Plokščių teatro spektaklis „Orakulas“, Sintautai 

26. 2022-06-09 Šokio kolektyvo „Judesiukas“ koncertas, Kudirkos Naumiestis 

27. 2022-06-12 Folkloro šventė „Antaninių bijūnai“, Sintautų salė 

28. 2022-06-14 Vilties ir gedulo dienos minėjimas, Sintautų salė 

29. 2022-06-22 Joninių laužų ir skulptūrų instaliacija „Trumpiausia Rasų naktis“, Sintautų salė 

30. 2022-06-01 
Vasaros penktadieniai prie fontano, instrumentinės muzikos grupės „RepriZa“ 

koncertas, Sintautai 

31. 2022-06-06 Lietuvos Valstybės dienos minėjimas, Sintautų salė 

32. 2022-06-06 Valstybės dienos minėjimas, Slavikų salė 

33. 2022-06-24 
Oninių šventė, Slavikai 

34. 2022-08-05 
Vasaros penktadieniai prie fontano, Liaudiškos muzikos kapelos „Linas“ koncertas, 

Sintautai 

35. 2022-08-20 Kapelų šventė „Pašešupių akordai“, Kudirkos Naumiestis 

36. 2022-08-27 Sintautų miestelio šventė 

37. 2022-08-28 Sakralinės muzikos festivalis „Giesmė“, Sintautai 

38. 2022-09-02 
Vasaros penktadieniai prie fontano, ukrainiečių grupės „YeS“ koncertas „Malda už 

taiką“, Sintautai 

39. 2022-09-02 Poezijos rudenėlis Kurynės parke, Slavikų salė 

40. 2022-09-16 Akcija „Visa Lietuva šoka“, Kudirkos Naumiestis 

41. 2022-09-25 Melno taikos sutarties atminimo paminklo atidengimas, Kudirkos Naumiestis 

42. 2022-09-30 Vakaras skirtas pagyvenusių žmonių dienai „Rankos“, Kudirkos Naumiestis 
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43. 2022-10-08 
Vasaros penktadieniai prie fontano sezono uždarymas, pianistės, džiazo atlikėjos 

Robertos Daugėlaitės koncertas, Sintautai 

44. 2022-10-14 Kūrybinės dirbtuvės „Vakarai kupini idėjų“, Slavikų salė 

45. 2022-10-16 Vlado Dauginčio ir Elvyros koncertas, Slavikų salė 

46. 2022-10-20 Kūrybinės dirbtuvės „Vakarai, kupini idėjų“, Slavikų salė 

47. 2022-10-22 Respublikinis verpėjų konkursas „Sintautų vindas“, Sintautų salė 

48. 2022-11-11 
2022-11-12 

Regioninis mėgėjų teatro festivalis „Rudens rampa“, Kudirkos Naumiestis 

49. 2022-11-26 Respublikinis liaudiškų šokių konkursas „Sintautų kviestinis“, Sintautų salė 

50. 2022-12-09 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, Kudirkos Naumiestis 

51. 2022-12-10 Zigmo Skirgailos 140-ųjų gimimo metinių minėjimas, Kudirkos Naumiestis 

52. 2022-12-10 Romansų vakaras „Lauksiu tavęs“, Slavikų salė 

53. 2022-12-14 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, Sintautai 

54. 2022-12-21 Šventinė popietė su Kalėdų seneliu, Slavikų salė 

55. 2022-12-27 Šventinis koncertas „Naujųjų belaukiant“, Kudirkos Naumiestis 

56. 2022-12-28 2023 metų Sintautų kalendoriaus pristatymas, Sintautų salė 

57. 2022-12-28 Šventinis koncertas, Sintautų salė 

 

Šakių kultūros centro Lukšių padalinys  kultūrinę veiklą vykdo bendradarbiaudamas su 

visomis Lukšių seniūnijoje esančiomis bendruomenėmis (Lukšių, Liepalotų, Lepšių kaimo), 

nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis, religine bendruomene. Bendradarbiavimas vyksta ir 

su kitomis Zyplių dvaro ansamblyje įsikūrusiomis įstaigomis – Zanavykų muziejumi bei restoranu 

„Kuchmistrai“.  

2022 m. Lukšių padalinyje įvyko 12 renginių. Zyplių dvaro specializuotose parodų salėse 

 bei arklidžių meno galerijoje surengtos 27 parodos: 13 tautodailės ir 14 profesionalaus meno.  Norisi 

pasidžiaugti, kad trečius metus iš eilės vyko tarptautinė tapybos darbų paroda „Carpe Diem“, kurioje 

kiekvienais metais dalyvauja menininkai iš skirtingų pasaulio šalių. Šiemet parodos dalyviai buvo iš 

Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Honkongo.  

2022 metais pirmą kartą arklidžių meno galerijoje kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros 

centru surengėme respublikinį Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ 

finalinę parodą, kurios metu buvo apdovanoti laureatai. 

Lukšių padalinyje 2022 metais veikė 2 mėgėjų meno kolektyvai. Zyplių dvaro kapela ir  
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Liepalotų kaimo kapela surengė 36 pasirodymus. Iš jų 11 rajono kultūros įstaigose ir 25 pasirodymus 

išvykose. Kolektyvus lanko 20 dalyvių.  

Tradiciškai Lukšių padalinys mini valstybines šventes ir atmintinas dienas. Sausio 13-ąją 

vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, kuriai parengėme Lukšių miestelio lauko erdvėje 

ekspoziciją, skirtą prisiminti žuvusiems kovotojams už laisvę, deginome atminimo laužus, o 

prisijungiant prie visoje Lietuvoje vykusios akcijos, Zyplių dvaro rūmų languose liepsnojo žvakelės. 

Tęsiant tradicijas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime buvo įteiktos nominacijos „Žmogus 

yra didis“ nusipelniusiems Lukšių kraštui žmonėms. Kovo 11-ąją kartu su Lukšių bendruomene 

paminėjome Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje. Liepos 6-ąją, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną 

vainikavo Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Šimtmečio moterys“.  

Kaip ir kiekvienais metais didelio susidomėjimo sulaukė mūsų organizuojami tradiciniai 

kultūriniai renginiai: Joninių šventė, pleneras „Zyplių žiogai“, keramikų šventė – mugė „Pirksiu 

molio puodynėlę“, kapelų šventė – koncertas „Vasarą palydint 2022“. 

Bendradarbiaujant su asociacija „Zanavykų seimelis“, Zyplių dvaro erdvėse vyko XII-ojo 

„Beatričės vasaros“ muzikinio festivalio 3 koncertai. Gausus žiūrovų būrys buvusiose dvaro arklidėse 

klausėsi vyrų vokalinio ansamblio „Quorum“ dainų, V. Paukštelio (fortepijonas), V. Tarasov 

(perkusija) atliekamų kūrinių. Zyplių dvaro terasoje žiūrovams įvairių kompozitorių programą 

„Romanas su kontrabosu“ dovanojo mecosopranas I. Prudnikovaitė ir Donato Bagursko 

vadovaujamas kontrabosų orkestras.  

Rugsėjo 9 d. Zyplių dvaro rūmuose buvo pristatytas bendras su Lukšių bendruomenės centru 

įgyvendintas projektinis leidinys „Lukšiai – muziejus po atviru dangumi“, turintis istorinę, pažintinę 

ir šviečiamąją vertę, reprezentuojantis Lukšius atvykstantiems turistams ir miestelio svečiams. 

Šakių kultūros centro Lukšių padalinio darbuotojai vykdo ne tik kultūrinę, projektinę, bet taip 

pat ir turizmo veiklą – priima turistus ir lankytojus bei veda jiems ekskursijas ir edukacijas Zyplių 

dvare. 2022 m.  Lukšių padalinio darbuotojai pravedė 224 ekskursijas, kuriose dalyvavo 5822 

lankytojai ir turistai. Taip pat buvo pravesta 31 edukacinė programa, kuriose sudalyvavo 620 žmonių, 

iš kurių 279 buvo vaikai. Į ekskursijas ir edukacijas Zyplių dvare atvyksta įvairaus amžiaus lankytojų 

grupės – ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikai, vyresnio amžiaus mokiniai, įvairios įmonių, 

įstaigų, organizacijų grupės. Taip pat šį kultūros paveldo objektą aplanko ir pavieniai lankytojai – 

šeimos su mažamečiais vaikais, draugų, meno mylėtojų grupelės. 2022 metais Zyplių dvaras sulaukė 

ne tik lankytojų iš Lietuvos, tačiau ir iš įvairių užsienio šalių: Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Pakistano, 

Latvijos, Estijos, Lenkijos. Sudėjus pavienius lankytojus, turistus ir įvairias grupes dalyvavusias 

ekskursijose ir edukacijose bei čia vykusių renginių dalyvius ir lankytojus, Zyplių dvarą per 2022 

metus aplankė apie 26 tūkstančiai žmonių. 
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8 lentelė Lukšių padalinio kultūrinė veikla 2022 m. 

Nr. Data Renginio pavadinimas 

1. 2022-01-13 Laisvės dienos minėjimas. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

2. 2022-02-16 Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Apdovanojimų „Žmogus yra didis“ įteikimas

3. 2022-03-11 Kovo 11-osios minėjimas Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje 

4. 2022-04-24 Mėgėjų teatrų šventė „Teatras mus vienija” 

5. 2022-06-14 Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Staliorių koplyčioje 

6. 2022-06-23 Joninių šventė Lukšiuose 

7. 2022-07-06 
 Spektaklis „Šimtmečio moterys“, Tautiškos giesmės giedojimas Siesarties Vingio 

parke 

8. 2022-07-25 
2022-07-30 

Jubiliejinis tautodailininkų pleneras „Zyplių žiogai“ 

9. 2022-08-20 Tradicinė keramikų šventė – mugė „Pirksiu molio puodynėlę“ 

10. 2022-09-09 Projektinio leidinio „Lukšiai – muziejus po atviru dangumi“ pristatymas 

11. 2022-12-08 Šventinės eglutės įžiebimas  

12. 2022-12-30 Šventinis vakaras „Naujuosius pasitinkant“ 

 

Šakių kultūros centro Griškabūdžio padaliniui 2022 metai buvo aktyvūs. Surengti 57 

renginiai, 10 parodų, 7 edukacijos. Kryžių lankymo dienos Griškabūdžio apylinkėse įtrauktos į 

Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Gegužės 25 d. rytą visi dalyviai rinkosi 

prie pagrindinio kaimo kryžiaus ir kartu su Griškabūdžio  klebono Vytauto Mazirsko malda ir 

giesmėmis aplankė 14 kryžių. Gegužės 15 d. įvyko apdovanojimo „Aukso paukštė“ įteikimo 

renginys, kurio metu nominaciją  „Geriausias krašto folkloro ansamblis ir jo vadovas“ gavo folkloro 

ansamblis „Nova“, vadovė Nijolė Černevičienė. Griškabūdžio padalinys savo veiklą vykdo ir J. 

Jablonskio tėviškėje. 2022 metais birželio 30 d.– liepos 3 d. J. Jablonskio tėviškėje rinkosi jaunieji 

kanklininkai į kanklininkų stovyklą. Gegužės 29 d. įvyko tradicinė sekminių „Piemenėlių šventė“. 

Griškabūdžio padalinio vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Užnovietis“ – vadovė Raimonda 

Černevičiūtė ir folkloro ansamblis „Nova“ – vadovė Nijolė Černevičienė pristatė zanavykų krašto 

folklorą. Rugsėjo 11 d. J. Jablonskio tėviškėje įvyko „Sodžiaus arbatos“ šventė, kurios metu  buvo 

degustuojama arbata, kurią surinko žolininkės. Spalio 23 d. Gitaros muzikos vakaras „Rudens 

akordai“ sukvietė gitaros muzikos mylėtojus. Gitaros garsais visus sužavėjo Raseinių rajono kultūros 

centro Šiluvos skyriaus  dainuojamosios poezijos kolektyvas, atlikėjas D. Stralkus, Kybartų kultūros 

centro Girėnų laisvalaikio salės dainuojamosios poezijos grupė, bei šeimyninis duetas A. Grigaitienė 
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ir G. Kirvelaitis. Įdomus ir informatyvus, kartu prasmingai užbaigiantis Sūduvos metus gruodžio 2 

dieną vykęs G. Čepaitienės knygos „Zanavykija zanavykų lūpomis “ pristatymas, kurį vaizdžiai 

iliustravo folkloro ansambliai „Užnovietis“ ir „Nova“. 

2022 m. Griškabūdžio padalinyje veikė šie mėgėjų meno kolektyvai: folkloro ansamblis 

„Nova“ (vadovė Nijolė Černevičienė), vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Užnovietis“ (vadovė 

Raimonda Černevičiūtė), kaimo kapela (vadovas Valdas Sinkevičius), pučiamųjų instrumentų 

orkestras (vadovas Valdas Sinkevičius), liaudiškų šokių kolektyvas „Paluobietis“ (vadovė Saulena 

Valatkaitienė),  mergaičių ansamblis „Boružėlės“, merginų ansamblis „Rasos“, mišrus vokalinis 

ansamblis „Sodžius“ (vadovė Rasa Malinauskienė), senjorų vokalinis ansamblis „Šešupės vingis“ 

(vadovė Rimvydė Ralickienė), retro grupė „Vaivorykštė“ (vadovė Vlada Klimaitienė).  Nuo 2022 m. 

rugsėjo mėnesio susibūrė nauji kolektyvai: vaikų vokalo studija „Šypsenos“ ir moterų klubas „Žara“ 

(vadovė Asta Grigaitienė).  Mėgėjų meno kolektyvuose savo laisvalaikį leido 127 dalyviai. Šiuo metu 

yra 12 kolektyvų, kurie surengė 79 pasirodymus. Šakių rajone – 47 pasirodymai, 32 pasirodymai – 

išvykose. Savo veiklą Griškabūdžio padalinys viešina „Facebook“ paskyroje Griškabūdžio kultūra. 

9 lentelė Griškabūdžio padalinio kultūrinė veikla 2022 m. 

Nr. Data Renginio pavadinimas 

1. 2022-01-13 Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, Griškabūdis 

2. 2022-01-15 V. Katunskytės koncertas, Barzdų salė 

3. 2022-01-15 V. Katunskytės koncertas, Žvirgždaičiai 

4. 2022-01-25 Popietė „Pusiaužiemis ant gimtinės tako“, Janukiškių dienos centras 

5. 2022-02-03 Šakių 2022 metų kalendoriaus sutiktuvės, Griškabūdis 

6. 2022-02-11 Šakių 2022 metų kalendoriaus sutiktuvės, Barzdų salė 

7. 2022-02-15 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas žygis į Lietuvos nepriklausomybės 

Akto signataro Justino Staugaičio tėviškę, Žvirgždaičiai 

8. 2022-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, Griškabūdis 

9. 2022-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, Barzdų salė 

10. 2022-02-27 Užgavėnės, Griškabūdis 

11. 2022-03-08 
Akordeono muzikos vakaras „Jums mielos moterys“ Irina ir Arūnas Šerpyčiai, 

Barzdų salė 

12. 2022-03-10 
„Šaukiu aš tautą“ Lietuvos nepriklausomybės dienos atkūrimo dienai paminėti, 

Žvirgždaičiai 
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13. 2022-03-10 
Koncertas „Aš čia gyva“ skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti, Griškabūdis 

14. 2022-03-11 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas „Yra šalis“, Barzdų 

salė 

15. 2022-04-22 Romansų vakaras „Pavasaris , meilė ir tu“, Barzdų salė 

16. 2022-04-24 Atvelykio šventė vaikams  „Mažosios velykėlės“, Barzdų salė 

17. 2022-04-29 Šventė skirta motinos dienai „Tu atmintį širdy nešioji“, Žvirgždaičiai 

18. 2022-05-01 Motinos dienos koncertas „Širdies tavosios šypsena“, Barzdų salė 

19. 2022-05-14 „Aukso paukštės“ apdovanojimas įteikimo šventė, Griškabūdis 

20. 2022-05-12 Popietė senjorams „Ar tu meni?”, Žvirgždaičiai 

21. 2022-05-25 „Kryžiaunos dienos“ kryžių lankymas Griškabūdžio apylinkėse 

22. 2022-05-29 Piemenėlių šventė, J. Jablonskio tėviškė 

23. 2022-06-04 Koncertas, skirtas Tėvo dienai, Griškabūdis 

24. 2022-06-05 
Skaudvilės meno mėgėjų teatro „Atodanga“ spektaklis „Kas netiesa, nebūtinai 

melas“, Barzdų salė 

25. 2022-06-09 
Susitikimas su vaikų rašytoja Neringa Tik pasakų pamoka „Noriu pasakos“, 

Barzdų salė 

26. 2022-06-14 
Vilties ir gedulo dienos minėjimas, Barzdai, Žvirgždaičiai 

27. 2022-06-24 
Joninių šventė, Žvirgždaičiai 

28. 2022-06-24 Joninių šventė, Barzdai 

29. 2022-06-30- 
2022-07-03 

Jaunųjų kanklininkų stovykla, J. Jablonskio tėviškė 

30. 2022-07-06 „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, Griškabūdis, Barzdai, Žvirgždaičiai 

31. 2022-07-18 Popietė senjorams „Vidurvasario puokštė“, Žvirgždaičiai 

32. 2022-07-26 Tradicinė popietė „Mūsų krašto Onutės“, Žvirgždaičiai 

33. 2022-08-14 
Ansamblių „Boružėlės“ ir „Rasos“ 10-mečio šventė „Boružės tarp rasos lašų“, 

Barzdų salė 

34. 2022-08-18 Popietė „Kai vasara palieka mus“, Žvirgždaičiai 

35. 2022-08-26 Renginys vaikams „Paskutinės katino dienos“, Barzdų  salė 

36. 2022-09- 11 
Tradicinė arbatos šventė „Sodžiaus arbata“ J. Jablonskio tėviškėje 
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37. 2022-09-11 Gražiškių kaimo šventė, Barzdų salė 

38. 2022-09-16 Akcija  „Visa Lietuva šoka“, Griškabūdis 

39. 2022-09-19 Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena, Baltrušiai 

40. 2022-09-24 Žvirgždaičių miestelio šventė 

41. 2022-10-02 
Renginys skirtas pagyvenusių žmonių dienai  „Iš močiutės skrynios“, 

Griškabūdis 

42. 2022-10-04 
Renginys skirtas pagyvenusių žmonių dienai „Laikas skuba neša mus“, 

Žvirgždaičiai 

43. 2022-10-07 Popietė „Gaspadinių pasibuvimas “, Barzdų  salė 

44. 2022-10-23 Gitaros muzikos vakaras „Rudeniniai akordai“, Griškabūdis 

45. 2022-10-28 Popietė „Šviesiau jaukiau“, Žvirgždaičiai 

46. 2022-10-31 Vaikų Helovino šventė, Griškabūdis 

47. 2022-11-18 
Spektaklis „Ach tie vyrai , ach tos moterys“ Marijampolės KC Liudvinavo 

mėgėjų teatras „Žalias sodas“, Barzdų salė 

48. 2022-11-20 Liaudies muzikos ir šokio šventė „Čeverykas grindį skuta“, Griškabūdis 

49. 2022-11-27 
Panemunių MDC Lekėčių mėgėjų teatro spektaklis  „Tamošius Bekepuris“, 

Griškabūdis 

50. 2022-12-02 G. Čepaitienės  knygos  ,,Zanavykija zanavykų lūpomis“ pristatymas, 
Griškabūdis 

51. 2022-12-09 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, Barzdai 

52. 2022-12-11 Adventinė popietė „Leliumoj“, Griškabūdis 

53. 2022-12-12 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, Žvirgždaičiai 

54. 2022-12-13 Advento popietė „Pajusk ramybę širdyje“, Janukiškių dienos centre 

55. 2022-12-15 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, Griškabūdis 

56. 2022-12-16 Adventinė popietė „Pabūkime kartu“, Barzdų salė 

57. 2022-12-29 Šventinis vakaras „Laimės valanda“, Griškabūdis 

 

Šakių kultūros centro padalinio Cirko mokyklos užsiėmimus trijose amžiaus grupėse lanko 

apie 60 vaikų. Cirko mokyklos padalinyje 2022 metais vyko aktyvi koncertinė veikla, edukaciniai 

užsiėmimai. Šiemet „Šypsenos“ kolektyvas paruošė keturis naujus cirko pasirodymus, su kuriais 

dalyvavo tarptautiniame festivalyje - konkurse „Cirko Žiburiai 2022“. Pasirodymas oro akrobatės su 

trapecija festivalyje - konkurse iškovojo pirmąją vietą 15-20 m. amžiaus grupėje. Akrobatai su 
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šokdynėmis iškovojo trečiąją vietą 7-17 m. amžiaus metų grupėje. Ekvilibristas su vienaračiu 

apdovanotas įsteigtu specialu komisijos prizu. Cirko mokykla po festivalio-konkurso gavo kvietimą 

iš Monako Pasaulio cirko federacijos, kuriai vadovauja H.S.H. Monako princesė Stephanie, įstoti į 

Pasaulinių cirko mokyklų aljansą, kuriame yra pirmaujančių mokyklų, ugdančių tarptautinius talentus 

visame pasaulyje.  

Nuo 2018 m. Šakių kultūros centro Cirko mokyklos padalinyje pradėjo veikti Kultūros paso 

programa „Cirko meno užsiėmimai“, kurioje aktyviai lankosi  1-4 ir 5-8 klasių moksleiviai iš visos 

Lietuvos. 2022 m. surengta 20 edukacinių cirko meno pristatymo programų, kuriose apsilankė 1522 

vaikai iš įvairių miestų. Cirko mokyklos studija „Šypsena“ dalyvavo Sūduvos metams paminėti 

skirtame renginyje-muzikinėje misterijoje „Sūduvių pėdsakais“ bei Lietuvoje ir užsienyje surengė 

per 30 cirko pasirodymų. Reprezentuojant Šakių kraštą, dalyvavo televizijos laidose TV3 „Galvok“, 

„Lietuvos talentai“ ir LRT „Duokim Garo“.  

Padalinio vadovė ir darbuotojai ištisus metus aktyviai dalyvauja keliant kvalifikaciją ir 

tobulinant darbo įgūdžius. 

 

10 lentelė Cirko mokyklos padalinio kultūrinė veikla 2022 m. 

Nr. Data Renginio pavadinimas 

1. 2022-04-14 Pasaulinei Cirko dienai skirtas koncertas 

2. 
2022-06-20 - 
2022-06-24 

I Vaikų vasaros stovykla „Keliaujanti laboratorija 6" 

3. 
2022-06-27 - 
2022-07-01 

II Vaikų vasaros stovykla „Keliaujanti laboratorija 6” 

4. 
2022-07-11 - 
2022-07-15 

Vaikų vasaros stovykla „Mano vasara” 

5. 2022-11-11 Respublikinis teatro festivalis „ŠA! TEATRAS“. Madų šou. 

6. 
2022-12-20 
2022-12-21 

Kalėdinis spektaklis „Coliukė“ 

 

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

sudaro galimybes organizuoti kokybiškus renginius. Visi 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos fondo 

finansuoti projektai įgyvendinti bei paruoštos 9 paraiškos 2023 m. projektų konkursui „Tolygi 

kultūrinė raida. Marijampolės apskritis“. 

 
11 lentelė 2022 m. Šakių kultūros centre ir Gelgaudiškio padalinyje vykdyti projektai 

Nr. Projekto pavadinimas Aprašymas 
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1. Socialinis šiuolaikinio 

šokio festivalis – 

konkursas „Pašėlusiai‘22“ 

Socialinis šiuolaikinio šokio festivalis - konkursas „Pašėlusiai'22“ - tai 

projektas, kurio metu buvo skatinamos kūrybinės iniciatyvos ir 

profesionalaus meno sklaida Marijampolės regione, buvo siekiama 

ugdyti vaikus ir jaunimą, kaip socialiai atsakingas asmenybes, gebančias 

identifikuoti aktualias socialines problemas, pasitelkiant šiuolaikinio 

šokio priemones. Projekto išliekamosios vertės įvertinimas paremtas 

projekto dalyvių potyriais, kurie prisidėjo prie jaunų žmonių asmenybių 

ugdymo, naujų žinių įsisavinimo ir socialinių problemų sprendimo 

paieškų proceso. Projekto vadovė ir sumanytoja kultūrinės veiklos 

vadybininkė Laura Saunorienė. Projekto suma 7000,00 Eur. Fondas – 

Lietuvos kultūros taryba. Vykdytojas – Šakių kultūros centras. 

2. Respublikinis teatro 

festivalis „ŠA! 

TEATRAS” 

Projekto Respublikinis teatro festivalis „ŠA! TEATRAS“ metu buvo 

siekiama skatinti skirtingų amžiaus bei socialinių 

grupių bendravimą, įprasminant teatrinio ugdymo naudą, sudarant 

kūrybos išraiškų galimybes, gilinant žinias apie teatro meno 

sudedamąsias dalis. Projekto išliekamoji vertė labiausiai pasireiškė per 

skirtingų žmonių grupių bendravimą 

kūrybinių dirbtuvių ir seminarų metu bei projekto renginiuose, kuriuose 

buvo pristatyti mėgėjų teatrų bei profesionalių. Projekto vadovė ir 

sumanytoja kultūrinės veiklos vadybininkė Laura Saunorienė. 

Vykdytojas – Šakių kultūros centras. Lietuvos kultūros taryba projektui 

finansuoti skyrė 7000,00 Eur. 

3. ,,Kidulių dvaro puota 

2022“ 

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. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu, projektui skirta 

6560,00 Eur. Vykdytojas – Šakių kultūros centras. 

4. Vaikų ir jaunimo tautinių 

šokių kolektyvų 

konkursinis festivalis 

„Jevaro tiltu 2022“ 

Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą projektui „Jievaro tiltu“, 

kuris apjungia respublikos  kultūros centrų vaikų ir jaunimo liaudiškų 

šokių grupes. Projekto veiklos buvo susijusios ne tik su liaudies šokio 

žanro populiarinimu koncertinėje erdvėje, tačiau vyko įvairūs 
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edukaciniai užsiėmimai projekto dalyviams, kolektyvų vadovams. 

Renginių ciklą papildė ir šiuolaikinio šokio spektaklis bei specialiai 

projektui ruoštos choreografinės kompozicijos. Projektą vykdė liaudiškų 

šokių kolektyvo meno vadovė Vitalija Venienė. Skirta 6000,00 Eur. 

Vykdytojas – Šakių kultūros centras. 

5. „Muzikiniai penktadieniai 

Gelgaudiškio dvare 2022“ 

 Profesionalios muzikos festivalis „Muzikiniai penktadieniai 

Gelgaudiškio dvare 2022“ – tai šiuolaikinio žmogaus poreikius 

atitinkantys, įvairioms socialinėms grupėms, jaunimui ir senjorams 

prieinami koncertai, vasarą vykstantys Gelgaudiškio dvare. 2022 m. 

festivalio programoje – geriausių šalies ir užsienio atlikėjų kūriniai ir 

platus muzikos spektras: nuo žinomos klasikinės iki improvizacinės 

muzikos. Tęsiant 2016 m. pradėtą veiklą surengėme 13 koncertų 

profesionalios muzikos festivalį „Muzikiniai penktadieniai 

Gelgaudiškio dvare 2022“: 4 edukaciniai koncertai, 1 sakralinės 

muzikos (vyko bažnyčioje), 5 bendri profesionalios muzikos bei 3 

šiuolaikiškos muzikos koncertai.  Projekto vadovė Tatjana 

Vrubliausieknė. 

Projekto sąmata nebuvo keičiama ir skirtos lėšos panaudotos pagal 

projekte numatytą paskirtį. Projekto suma: 9500,00 Eur. 

6. „Gelgaudiškio armonika 

2022“ 

 „Gelgaudiškio armonika“ – kasmetis, jau 22-ą kartą vyksiantis 

Gelgaudiškio kultūros centro rengiamas projektas, puoselėjantis etninio 

muzikavimo tradicijas. Šiuo projektu suburiami visų Lietuvos regionų 

armonikavimo puoselėtojai – skirtingo amžiaus atlikėjai, šios srities 

specialistai bei klausytojai. Renginių dalyvių diskusija apie grojimo 

manieras, techniką skatina muzikantus, ypač jaunus, palaikyti ir 

populiarinti grojimo armonika meną. Projekto vadovė Tatjana 

Vrubliausieknė. 

Lietuvos kultūros tarybos fondas skyrė projektui 2000,00 Eur. 

7. „Meno receptas IX“   Gelgaudiškyje tęsiamos 9-us metus organizuojamo amatų plenero 

„Meno receptas“ veiklos. Jų metu patyriminiais meno pažinimo 

metodais skatinamas dalyvių kūrybiškumas. Edukacijoms (vilnos 

vėlimo, fotografijos, laikrodžių gamybos, natūralaus lūpų balzamo 

gaminimo, namų kvapų (aromaterapijos) vadovauja patyrę specialistai 

profesionalai, seminarus veda žinomi lektoriai. Pleneras išskirtinis 

prieinamumu visoms socialinėms grupėms, skirtingo amžiaus ir 

išsilavinimo žmonėms – veiklos vyksta vadovaujantis principu: pažink, 

išbandyk, sukurk. 
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Bendras projekto dalyvių skaičius – 450 žmonės, iš jų 152 jauni žmonės 

iki 29 m. Projekto vadovė Tatjana Vrubliausieknė. Projekto biudžetas: 

4500,00 Eur. 

8. „Gelgaudiškio dvaras: 

paveldo ir tvarumo 

dermė“  

Tradicinių renginių metu Gelgaudiškio dvaras kaip nekilnojamo 

kultūros paveldo objektas populiarinamas visuomenėje, sudarytos kuo 

platesnės ir įvairesnės jo lankymo ir istorijos pažinimo galimybės. 

Minint 2022-uosius kaip Europos kultūros paveldo metus skirtingo 

amžiaus lankytojai galėjo pažinti dvaro istoriją ir dabartį. 

Dvaro dienos renginiais 19 metų kuriama išliekamoji vertė – kultūros 

paveldo saugojimo tradicijų tęstinumas. Šiemet tai aktualizuojama ir 

visuomenei pateikiama akcentuojant paveldo tvarumą. Buvo atkreiptas 

dėmesys į Gelgaudiškio dvarą, kaip kultūros ir architektūros istorijos 

objektą, svarbų Lietuvai, Europos Sąjungai. Šventės renginiai buvo 

nemokami ir prieinami įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo ir 

socialinės padėties žmonėms, jais siekiama skleisti gerąją žinią apie šio 

paveldo objekto reikalingumą ir tvarumą. Projekto vadovė Tatjana 

Vrubliausieknė. 

Kultūros paveldo departamentas projektui skyrė 1600,00 Eur. 

 

Šakių kultūros centras 2022 metais įsisavino: iš Lietuvos kultūros tarybos  - 42560,00 Eur , iš 

Lietuvos kultūros paveldo departamento - 1600,00 Eur. Viso – 44160,00 Eur.  

 
IV. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

 

           Šakių kultūros centrui 2022 m. skirtos lėšos iš savivaldybės biudžeto  sudarė 1181994,65 eurų. 

Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas pagal funkcijas parodomas 12 lentelėje. Palyginimui 

pateikiame ir 2021 m. savivaldybės biudžeto lėšas.  

12 lentelė. Šakių kultūros centro biudžeto lėšos 

Nr. Funkcijos pavadinimas 2022 m. 
savivaldybės 
biudžeto lėšos 
(Eur) 

2021 m. 
savivaldybės 
biudžeto lėšos 
(Eur) 

1. Darbo užmokestis pinigais 798323,33 409685,00 
2. Socialinio draudimo įmokos 13726,00 7520,00 
3. Ryšių paslaugos 3770,00 1694,00 
4. Transporto išlaikymas 14420,00 8573,00 
5. Aprangos įsigijimo išlaidos 2720,00 2925,00 
6. Kvalifikacijos kėlimas 2139,00 1326,00 
7. Komunalinės paslaugos 93766,00 32800,00 
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8. Informacinių technologijų prekių įsigijimas 5000,00 3412,00 
9. Reprezentacinės išlaidos 0,00 150,00 
10. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 68316,00 0,00 
11. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui 146497,32 62614,00 
12. Darbdavių socialinė parama pinigais 5313,00 1836,00 
13. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 28004,00 12380,00 
 Iš viso savivaldybės lėšų 1181994,65 544915,00 

 

5 pav. Šakių kultūros centro biudžeto lėšos 

         Savivaldybės biudžeto lėšų padidėjimas susidarė dėl Šakių rajono kultūros įstaigų 

reorganizacijos. Nuo liepos 1 d. Lukšių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Griškabūdžio ir 

Gelgaudiškio kultūros centrai prijungti prie Šakių kultūros centro. Šakių kultūros centro 2022 m. 

biudžetinių įstaigų pajamų planas 71000,00 Eur. Lėšų paskirstymas pagal funkcijas pateiktas 13 

lentelėje. Palyginimui pateikiame ir 2021 m. įstaigos nuosavų biudžetinių lėšų plano įvykdymą.                                                                                   

13 lentelė. Šakių kultūros centro lėšų paskirstymas pagal funkcijas 

Nr. Funkcijos pavadinimas 2022 m. 
pajamos 

2021 m. 
pajamos 

1. Transporto išlaidos 1375,00 0,00 
2 Komunalinių paslaugų išlaidos 2000,00 0,00 
3. Reprezentacinės išlaidos 2000,00 0,00 
4. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 0,00 750,00 
5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas 65625,00  9250,00 
6. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas  

 0,00 
 
0,00 

 Iš viso įstaigos lėšų  71000,00  10000,00 

  

2022 metais už koncertų, ekskursijų po dvarus ir renginių organizavimą surinkta – 55909,79 

Eur, už patalpų nuomą - 17604,00 Eur, už bilietų platinimą –779,00 Eur, iš kitų paslaugų – 773,00 

Eur. Viso lėšų -75065,79 Eur. Specialiųjų lėšų likutis 2022-12-31 – 4065,79 Eur. 

 Šakių kultūros centras 2022 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigijo ilgalaikio turto: 

1. Aliuminio konstrukcija Gelgaudiškio padaliniui, įsigijimo vertė – 9500,00 Eur. 

0 500000 1000000 1500000

2021 m.

2022 m.
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2. Tentinis stogas Gelgaudiškio padaliniui, įsigijimo vertė – 4500,00 Eur. 

          3. Nešiojamasis kompiuteris DELL VOSTRO, įsigijimo vertė – 999,46 Eur. 

4. Stacionarus kompiuteris I5,16 GB, įsigijimo vertė – 1004,30 Eur. 

          5. Lempos F-0760EYE - 8 vnt., įsigijimo vertė – 12000,00 Eur. 

Iš regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programos Šakių kultūros centrui buvo 

skirta 9901,00 Eur. Šios lėšos panaudotos iš dalies finansuoti Sintautų padalinio ir Šakių kultūros 

centro saulės fotovoltinių elektrinių įrengimo ir projektų parengimo išlaidas. Iš valstybės biudžeto 

tam gauta ir panaudota 8936,58 Eur. Sumontuotos dvi saulės fotovoltinės elektrinės: 

1. 13,2 kW saulės fotovoltinė elektrinė Sintautų salėje, įsigijimo vertė – 12029,82 Eur. 

2. 35,64 kW saulės fotovoltinė Šakių kultūros centre, įsigijimo vertė  – 28834,30 Eur. 

Iš viso įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 68867,88 Eur. 

2022 metais Šakių kultūros centras toliau vykdė neformaliojo vaikų švietimo veiklą pagal šias 

programas: liaudies šokis, cirko programa ir pučiamųjų orkestras. Šakių kultūros centro cirko 

padalinys, liaudiškų šokių kolektyvas „Pynė“ ir pučiamųjų orkestras, kaip neformaliojo vaikų 

švietimo teikėjai, gavo ir įsisavino neformaliojo vaikų švietimo lėšas už 15240,00 Eur. Palyginimui 

pateikiame 2021 m. gautas neformaliojo vaikų švietimo lėšas (žr. 14 lentelę). 

 

14 lentelė. Šakių kultūros centro neformaliojo vaikų švietimo lėšos 

Nr. Finansuotos neformaliojo vaikų 
švietimo programos pavadinimas 

Programos 
kryptis 

Gautos ir 
panaudotos lėšos  
2022 m. 

Gautos ir 
panaudotos lėšos 
2021 m. 

1. Cirko programa Cirko studija 7470,00 6645,00 
2. Liaudies šokis Liaudies šokis 5730,00 5430,00 
3. Pučiamųjų orkestras Pučiamųjų 

orkestras 
 
2040,00 

 
  720,00 

 Iš viso lėšų  15240,00 12795,00 

 

 

6 pav. Neformalaus vaikų švietimo lėšos 

11000 12000 13000 14000 15000 16000

2021 m.

2022 m.
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Šakių kultūros centras 2022 metais iš Lietuvos Kultūros tarybos ir  Lietuvos kultūros 

paveldo departamento gavo 44160,00 Eur  projektams įgyvendinti. Projektų įgyvendinimas ir 

projektinių lėšų įsisavinimas 2022 metais (žr. 15 lentelę): 

15 lentelė. Šakių kultūros centro lėšos projektams įgyvendinti 

 
Nr. Projekto pavadinimas Gauta 

projekto 
lėšų 

Panaudota 
lėšų 

Grąžinta 
lėšų 

1. ,,Jievaro tiltu- 2022“ 6 000,00  6000,00  
2 Šokio festivalis -konkursas „Pašėlusiai-2022“ 7 000,00 7 000,00  
3 Teatro festivalis „Ša. Teatras“ 7 000,00 7 000,00  
4. Kidulių dvaro puota 6560,00 6560,00  
5 Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare 2022 9500,00 9500,00  
6. Gelgaudiškio armonika 2022 2000,00 2000,00  
7. Meno receptas IX 4500,00 4500,00  
8. Gelgaudiškio dvaras: paveldo ir tvarumo dermė 1600,00 1600,00  

 Iš viso projektinių lėšų   44160,00 44160,00  

Iš mokymosi visą gyvenimą jaunimo ir sporto programos Šakių kultūros centrui 2022 m. 

skirta - 7610,00 Eur vaikų vasaros stovyklų projektams, šių lėšų įsisavinimas (žr. 16 lentelę): 

16 lentelė. Šakių kultūros centro vasaros stovyklų projektų įgyvendinimas 
 
Nr. Projekto pavadinimas Gauta projekto lėšų Panaudota 

lėšų 
Grąžinta lėšų 

1. „Atrask save“ 2860,00 2860,00  
2. „Mano vasara“ 1100,00 1100,00  
3. „Krepšinis- atrask save II“ 1400,00 1400,00  
4. „Jaunųjų kanklininkų stovykla“ 1200,00 1200,00  
5. „Čiau vasara“ 1050,00 1050,00  

 Iš viso projektinių lėšų 7610,00 7610,00  

Šakių kultūros centras renginiams organizuoti, veiklos užduotims įgyvendinti nuolat sulaukia 

rėmėjų lėšų. 2022 m. gautos lėšos iš privačių rėmėjų sudarė 7995,00 Eur. 2021 m. iš privačių rėmėjų 

gauta 2080,00 Eur. 

 

V. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 
 

Šakių kultūros centrui 2022 metai buvo pilni iššūkių. Įvykus reorganizacijai parengėme 

naujus Šakių kultūros centro nuostatus, įstaigos struktūrą, organizacinę struktūrą, padalinių nuostatus, 

padalinio vadovo pareigybės aprašymą, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, direktoriaus 

pavaduotojo kultūrai pareigybių aprašus. Padidėjus administraciniam krūviui paskelbti konkursai 
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šioms pareigybėms užimti: direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams ir direktoriaus pavaduotojo 

kultūrai. Sėkmingai įvyko tik direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams konkursas. 2023 metais 

pakartotinai skelbsime konkursą direktoriaus pavaduotojo kultūrai pareigoms užimti.  

            2023 metų pagrindiniai veiklos tikslai – organizuoti daugiau regioninių, rajoninių, 

respublikinių festivalių, konkursų. Sukurti patrauklių priemonių vaikų ir jaunimo kultūrinių poreikių 

bei kūrybiškumo ugdymui. Glaudžiau bendradarbiauti su rajono švietimo įstaigomis. Inicijuoti 

būrelių, mėgėjų meno kolektyvų jaunimui ir vaikams kūrimasis. Ieškoti naujų formų renginiams kurie 

skirti tautiškumui, pilietiškumui skatinti. Aktualizuoti ir moderniomis priemonėmis pristatyti Šakių 

krašto etnokultūrinį paveldą. Palaikyti atvirą, pasitikėjimu grįstą dialogą su visais, siekti darnaus 

bendradarbiavimo, tuo užtikrinant, kad kultūra būtų įtraukli ir visiems prieinama.  

          2022 m. Šakių kultūros centras atliko šiuos darbus: cirko padalinio pastato išorinių sienų, stogo 

remontas, suremontuotas kabinetas cirko padalinio darbuotojams. Ištaisytas renovacijos brokas – 

naujai ištinkuota Šakių kultūros centro siena, atlikti šiaurinės dalies pamato injektavimo darbai. Ant 

stogo įrengta 34,5 kW saulės elektrinė, tai leis efektyviau naudoti elektros energiją. Lukšių dvaro 

arklidėse pakeistas šilumos siurblys, J. Jablonskio tėviškėje pakeisti namo ir klėties stogai, Sintautų 

salėje įrengta 13,2 kW saulės elektrinė. 

2023 m. vienas iš veiklos tobulinimo prioritetų – Šakių kultūros centrui priklausančių 

padalinių pastatų infrastruktūros gerinimas. 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 

 
 2022 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 

turizmo ir verslo informacijos centru 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 
 


