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Priemonės Veiksmas Rezultato kriterijus Įgyvendinim

as 

Įgyvendinimo 

data 

Rezultatai( trumpai 

aprašyti) 

2.1. Vykdyti etnografines ir 

kraštotyrines ekspedicijas 

žemaitiškajam ir Mažosios 

Lietuvos regionų rajono 

kraštui tyrinėti 

2.1.2. rinkti medžiagą apie 

Žemaitiškojo rajono dalies 

amatus, tradicijas 

Ekspedicijų skaičius 

 

Aprašų skaičius 

 

Parengtų bylų skaičius 

2 

 

2 

 

 

Iki 2021-12-15 1. Ekspedicijos metu 

lankytasi pas Vainuto  

seniūnijoje, Balčių 

kaime gyvenančią  

margučių marginimo 

vašku pateikėją Genę 

Gofmanienę. Padarytas 

pokalbio video įrašas, 6 

fotografijos. 

2. Ekspedicijos metu 

lankytasi pas Pajūriškių 

kaime gyvenančius 

Sigitą ir Vladą 

Gembutus. Rinkta 

medžiaga apie Peslių 

dvare gyvenusių 



Marijos ir Jurgio 

Gimbutų  pėdsakus 

Lolyčio kaime, Vainuto 

seniūnijoje. Medžiaga 

panaudota 

organizuojant renginį 

Marijos Gimbutienės  

gimimo  100- mečiui 

paminėti. 

2.2. Skatinti žemaitiškosios 

rajono dalies folkloro 

kolektyvų veiklą 

2.2.1 parengti tikslines 

koncertines programas  kuriomis 

galėtų pasinaudoti turizmo 

paslaugų teikėjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengtų  tikslinių 

programų skaičius 

 

 

Pasinaudojusių 

skaičius   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rugpjūčio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu su folkloro 

kolektyvu „Vainuta“ 

paruošta programa, 

skirta Marijos 

Gimbutienės 100 - 

osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Programa atlikta 

Vainuto seniūnijos 

Pajūriškių kaime, 

minint šią sukaktį 

 

 

 

 

3.1. Edukacinių programų 

sklaida 

3.1.1 siūlyti Šilutės TIC‘ui, 

turizmo paslaugų teikėjams 

edukacines programas į 

turistinius maršrutus 

Į turistinius maršrutus 

įtrauktų edukacinių 

programų skaičius 

1 2021metų 

eigoje 

Pasiūlytos Šilutės 

TIC‘ui ir turizmo 

paslaugų teikėjams  

centre sukurtos 

edukacinės programos: 

„Šiaudelių pynimas ir 

rišimas“, „Rištinės 



lėlės“ , „Nuo siūlo iki 

rūbo“, „Dekoracijų 

rišimas iš šieno“ bei 

folkloro kolektyvo 

„Vainuta“ sukurtos 

koncertinės programos. 
 3.1.2. į edukacines programas 

įtraukti kuo daugiau 

tautodailininkų, amatininkų, 

liaudies meistrų, tautosakos ir 

kitų tradicinės kultūros žanrų 

pateikėjų 

Į edukacinius 

užsiėmimus įtrauktų 

tautodailininkų ir kt. 

skaičius 

2 balandžio mėn. 

 

 

 

lapkričio mėn. 

Edukacinis užsiėmimas 

„Margučių marginimas 

vašku“ su pateikėja 

Gene Gofmaniene. 

Edukacinis užsiėmimas 

„Šienas ne tik Kūčių 

stalui“ su 

tautodailininke – kūrėja 

Angele Rauktiene. 

3.2. Etninės kultūros 

krypties stovyklos 

3.2.2. kasmet organizuoti etninės 

kultūros krypties stovyklas 

jaunimui 

Stovyklų skaičius 

Dalyvių skaičius 

  Dėl karantino ribojimų  

amatų stovykla nebuvo 

organizuojama. Vietoje 

stovyklos metų eigoje 

suorganizuotos 8 

nemokamos edukacijos   

vaikams ir suaugusiems 

3.3. Organizuoti 

kalendorines šventes 

3.3.2 Advento vakarai Vaikų ir jaunimo 

skaičius  

 gruodžio mėn. Suorganizuoti 2 

advento vakarai - 

Vainute ir Katyčiuose. 

Dėl karantino 

moksleiviai vakaro 

programose negalėjo 

dalyvauti, tačiau 

Katyčiuose advento 

vakaro „Advento taku į 

šviesą“ metu buvo 

eksponuojama  

pagrindinės mokyklos 



moksleivių rankdarbių 

paroda „Spalvų 

žaismas“                       

( mokyt. Brigita 

Vitkauskienė).  
 3.3.3.Žemaičių Užgavėnės Vaikų ir jaunimo 

skaičius 

10  vasario  mėn. Dėl karantino planuotas 

Užgavėnių šurmulys 

Vainute nebuvo 

organizuotas. Vietoj jo 

vyko nuotolinis 

Užgavėnių kaukių 

gaminimo edukacinis 

užsiėmimas. Jo metu 

pagamintos kaukės 

buvo eksponuojamos 

Vainuto  seniūnijos 

langų vitrinose. 
 3.3.5.Mažųjų Velykėlių šventė Vaikų ir jaunimo 

skaičius 

  balandžio mėn. Dėl karantino šventė 

nebuvo organizuojama. 

Vietoje jos Vainute ir 

Katyčiuose prieš Šv. 

Velykas buvo kuriamos 

velykinės dekoracijos ir 

jomis puošiami Katyčių 

ir Vainuto miesteliai. 

Centro facebook 

paskyroje tiesioginė 

transliacija  „Velykinių 

dekoracijų gaminimas“  
 3.3.6. Parengti informaciją apie 

šias šventes ir skelbti ją įstaigų 

interneto svetainėse, išsiųsti 

Šilutės TIC‘ui. 

Skelbimų ir straipsnių 

skaičius 

3 2021 metų 

eigoje 

Visos kalendorinės 

šventės ir etniniai 

renginiai buvo 

viešinami centro 

elektroninėje erdvėje. 



3.4. Nematerialaus kultūros 

paveldo sklaida 

3.4.3. rengti fotografijų, senųjų 

leidinių, liaudies meistrų darbų ir 

kitų etninės kultūros vertybių 

parodas( ir virtualias) 

pristatymus, informaciją pateikti 

TIC‘ui 

Parodų ir pristatymų 

skaičius 

5 vasario mėn. 

 

  

balandžio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapkričio  - 

gruodžio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gruodžio mėn. 

 

 

 

 

 

 

  

1. Užgavėnių kaukių 

paroda Vainute 

 

2. Tautodailininkės  

Daivos 

Dlugoborskienės 

primityviojo meno 

tapybos darbų paroda -

pristatymas Katyčiuose 

  “Tapyba – būdas 

atrasti save“  

3. Senųjų fotografijų 

paroda Vainute            

„Praeities akimirkos“   

(Jose atsispindėjo 

Vainuto kultūrinis 

gyvenimas) 

4. Senųjų fotografijų 

paroda  “Kai buvome 

jauni“ Vainuto 

gimnazijos mokytojo 

Vinco Žąsyčio 

užfiksuoti kadrai .  

 

5. Nijolės Stanelienės 

Kalėdinė ekspozicija 

„Prakartėlė“ 

Katyčiuose (prakartėlės 

eksponatai pagaminti iš 

šiaudų) 

4.1.Etninės kultūros 4.1.1 rengti projektus etninės Paraiškų skaičius 3 2021 metų Parengta  ir pateikta 



projektai kultūros paveldo puoselėjimui eigoje LKT paraiška 

„Atminties ženklai 

Katyčiuose“. Pateiktos 

2 naujos paraiškos 

Kultūros pasui gauti. 

4.2. Ilgalaikis 

nematerialaus kultūros 

paveldo išsaugojimas 

4.2.1. sudaryti sąlygas etninės 

medžiagos prieinamumui 

visuomenės poreikiams ir 

populiarinti surinktą medžiagą. 

Pasinaudojusių skaičius 2 2021metų 

eigoje 

Centre surinkta 

tautosakine medžiaga, 

pasinaudota 2 kartus. 

Pasinaudojo folkloro 

kolektyvas „Vainuta“ ir 

Vainuto gimnazijos 

moksleiviai. 
 4.2.2. pildyti lokalinį 

Nematerialaus kultūros paveldo  

vertybių registrą ir rengti 

Nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių informacines bylas. 

Parengtų bylų skaičius  

 

2021 metų 

eigoje 

Nuolat papildomas 

kultūros paveldo 

registras. 

Naujų bylų neparengta. 

Ekspedicijų metu 

surinkta medžiaga 

papildomos jau 

pradėtos informacinės 

bylos 
 4.2.4 sudaryti etninės kultūros 

vertybių sąvadą pagal atskiras 

sritis 

Į sąvadą įtrauktų 

objektų skaičius  

1 2021metų 

eigoje 

Nuolat papildomas  

kultūros vertybių 

sąvadas. Šiais metais į 

vertybių sąvadą 

įtraukta margučių 

margintoja vašku Genė 

Gofmanienė iš Balčių 

kaimo, Vainuto 

seniūnijos 

5.1.Bendradarbiavimas 5.1.2 kasmet rugpjūčio mėn. 

išplatinti informaciją švietimo 

įstaigoms, jaunimo reikalų 

koordinatoriui apie kultūros 

Švietimo įstaigų 

pasinaudojusių 

paslaugomis skaičius 

5 2021 metų 

eigoje 

Kultūros centre 

sukurtomis 

edukacijomis 

pasinaudojo 5 ugdymo 



įstaigos edukacines veiklas įstaigos: Katyčių 

pagrindinė mokykla, 

Vainuto gimnazija,  

Šilutės Pamario 

pagrindinė mokykla, 

Šilalės rajono Pajūrio 

Stanislovo Biržiškio 

gimnazijos 

priešmokyklinio  

ugdymo grupė,  

Traksėdžių Šilojų 

specialioji mokykla  

 

Parengė etnografė – vadybininkė                                                                                                                                         Nijolė Stanelienė 
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