
                PATVIRTINTA 

       Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

                2022  m. kovo 31 d.     

                sprendimu Nr.T1-961 

 

 

SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

                                     

                                               1. BENDROJI DALIS 
 

   Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro (toliau - Kultūros centro) ataskaita yra teikiama 

vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T1-532  

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir valdomų įmonių 2020 metų 

veiklos ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybei grafiko patvirtinimo“. 

      Kultūros centras - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis Šilutės 

rajono savivaldybės funkcijas, išlaikomas iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų, 

turintis sąskaitas bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu. Kultūros centras yra paramos gavėjas. 

       Kultūros centro pobūdis - kultūrinė meninė veikla, kultūrinė veikla vykdoma Vainuto ir  Katyčių 

seniūnijose. 

     Kultūros centro pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas Vainuto, Katyčių seniūnijų tradicijų, amatų 

plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir žanrus, savo veikla propaguojant etninę kultūrą, mėgėjų 

meną, vystant švietėjišką (edukacinę) veiklą, organizuojant profesionalaus meno sklaidą, pramoginę 

veiklą; tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius. 

     Informacija apie Kultūros centro veiklą skelbiama interneto svetainėje www.tradcentras.lt bei 

socialinio tinklo Facebook Senųjų kaimo kultūros centro paskyroje. 

  

2. KULTŪROS CENTRO VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS 

 

2.1. Finansavimas 

        2021 m. vasario 25 d. Nr. T1-3 patvirtinus Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

asignavimų planą Kultūros centro savarankiškoms funkcijoms atlikti skirta 84800,0 eurų iš jų darbo 

užmokesčiui 79800,0 eurų.  Lyginant su 2020 metais skirta 4540,0 eurais daugiau. Ir darbo 

užmokesčio 4958,0 eurais daugiau. (žr.1 lentelė. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro lėšos). 

1.Lentelė. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro lėšos 

Eil. 

Nr. 

 Gautų lėšų šaltiniai Kasinės išlaidos 

1. Šilutės rajono savivaldybės tiksliniai 

asignavimai, iš jų: 

2020 m. 2021 m. 

  Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 74842,0       79800,0 

 E darbuotojų darbo užmokestis 66027,0                 70796,0 

 D darbuotojų darbo užmokestis 7573,0 7704,0 

 Socialinio draudimo įmokos 1242,0  1300,0 

 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 4918,0 4500,0 

http://www.tradcentras.lt/


 Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos 600,0 600,0 

 Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1500,0 1470,0 

 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 1400,0 1400,0 

 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1418,0 1030,0 

 Socialinės išmokos 500,0 500,0 

                       Iš viso asignavimų: 80260,0   84800,0 

2. Lėšos mėgėjų meno kolektyvams:   

 Kaimo kapela „Lolytėlė“ 3000,0 - 

 Folkloro kolektyvas „Vainuta“ 2200,0 2750, 

                     Iš viso: 5200,0 2750,0 

             2021 m. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras skolų neturėjo. 

 

2.2. Darbuotojai 

         Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre  patvirtinta 5 pareigybės, iš jų: 4 – priskiriamos kultūros 

darbuotojams: direktorius (1), etnografė - vadybininkė (1), kultūrinės veiklos vadybininkė (1), garso 

operatorius (1) ir pagalbinis darbuotojas - kūrikas (1). 

 

2.3. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro infrastruktūra 

       Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T1-843 „Dėl Šilutės 

rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės perdavimo valdyti patikėjimo teise, 

perdavimo neatlygintinai ja naudotis (panaudai), nuomos ir perleidimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Kultūros centro 2021-01-04 raštą Nr. D3-10 „Dėl patalpų perdavimo 

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro nuostatuose veiklai vykdyti“ , Šilutės savivaldybė nusprendė 

perduoti Šilutės r. sav. Vainute, Galnės g. 1, esančio kultūros namų pastato 280,39 kv.m. ploto dalį 

( unikalus numeris 4400-0127-7329), bendras plotas 2065,12 kv. m. patalpos pažymėtos plane: 2-2, 

2-3, 2-8, patalpų plotas 214,18 kv. m., su bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis: 1-1, 2-1, 

2-14, 2-15, 2-16, perduodamas plotas 66,21 kv. m.                             

 

3.  ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PLĖTROS IR 

PAVELDO PUOSELĖJIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

       2021 metais Kultūros centras įgyvendindamas Šilutės rajono savivaldybės kultūros plėtros ir 

paveldo puoselėjimo programą vykdo šias priemones: 3.1. Strateginiai renginiai; 3.2. Mėgėjų meno 

kolektyvų veikla, naujų programų pristatymas. 

3.1.  Strateginiai renginiai 

       Vadovaudamasis 2020 m. lapkričio mėn. 26 d. Šilutės rajono tarybos sprendimu Nr. T1-516 

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2021 metų strateginių kultūrinių renginių sąrašo patvirtinimo“. 

Kultūros centras įgyvendino 2 strateginius renginius: Joninės, Vainuto seniūnija (06.24), 

„Sugrįžimai“, Katyčių seniūnija ( 07.02-03).   

3.2.  Mėgėjų meno kolektyvų veikla, naujų programų pristatymas 



    2021 metams Šilutės rajono kultūros plėtros programos konkursui pateikė 1 mėgėjų meno 

kolektyvo paraišką. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras Mėgėjų meno kolektyvo programai 

Vainuto folkloro kolektyvui „Vainuta“ įgyvendinti gavo 2200,0 eurų. Lyginant su 2020 metais 

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre veikė 1 kolektyvu daugiau. 

        Vainuto folkloro kolektyvas ‘Vainuta“ (vadovė Jolanta Majienė, 13 narių). 2021 metais 

folkloro kolektyvas „Vainuta“ dalyvavo 5 renginiuose: 3 koncertai, 2 išvykos (pagal projekto 

įsipareigojimus ) ir 8 koncertai papildomai (neplanuoti pasirodymai). 

1.1. (pagal projekto įsipareigojimus ) 

2021-05-28  Romansų vakaras Katyčiuose; 

2021-06-24  Vainuto Joninės Vainute; 

2021-07-03  „Sugrįžimai“ Katyčiuose; 

2021-08-14   Žolinių šventė Bikavėnuose; 

2021-11-19  „Kai sueina kaimynai“ Vainute. 

4. neplanuoti kolektyvo pasirodymai/ koncertai: 

2021-05-26 „Po žydinčia obels šaka“, Vainutas; 

2021-06-14  Juodojo kaspino dienos minėjimas, Vainutas; 

2021-07-06   Mindaugo karūnavimo diena, Vainutas; 

2021-08-07   Marijos Gimbutienės 100-ųjų gimimo metinių renginys, Vainutas; 

2021-11-26   Adventinė popietė, Vainutas; 

2021-12-09  „Atverkime duris adventui“, Vainutas; 

2021-12-10   Advento popietė, eglutės įžiebimas, Vainutas. 

 

4. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

       2021 m. Kultūros centras parengė ir pateikė konkursui  dvi Kultūros paso programas: „Žolynų 

pasakos“ (1-5 klasių mokiniams), „Šiaudelių pynimas ir rišimas“  (5-8 klasių mokiniams). 

4.1. Bendradarbiavimas ir partnerystė 

         Vykdydami kultūrinę veiklą Kultūros centras bendradarbiauja su įvairiomis kultūros įstaigomis, 

bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

        2021 m. rugsėjo 16 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vainuto gimnazija (direktorė 

Laima Barakauskienė); 

     2021 m. rugsėjo 16 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vainuto jaunimo klubu 

‘Saulėtekis“ ( vadovė Daiva Juraškienė); 

Kultūros centras yra Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos partneris. 

 

5. NEPROJEKTINIŲ RENGINIŲ 2021 M. ORGANIZAVIMAS 

                                                  5.1. Kultūriniai renginiai Vainuto seniūnijoje : 

 Eil. Nr.        Data Kultūros centro organizuojamas renginys  

Žiūrovų/dalyv

ių skaičius 

                   Valstybinių švenčių minėjimai: 

1. 2021-01-13 „Laisvės gynėjų diena“ 

Dėl karantino ribojimų parengta virtuali programa 

facebook’o paskyroje 

417 peržiūrų 

2. 2021-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti 700 peržiūrų 



https://www.facebook.com/www.bikavenukulturoscentr

as.lt 

3. 202-07-06 Tautiškos giesmės giedojimas . Bendradarbiaujant su 

Vainuto bendruomene, Vainuto seniūnija, Vainuto 

gimnazija. 

150 

                  Strateginiai renginiai: 

4. 202-06-24 Vainuto Joninės 1500 

                   Kalendorinės šventės: 

5. 2021-02-17 Edukacinis video „Užgavėnių kaukės“ 450 peržiūrų 

6. 2021-12-09 Advento vakaras „Atverkime duris adventui“ 50 

                   Kiti renginiai: 

7. 2021-01-27 Akcija „Mes prsimename“ 24 

8. 2021-06-01 Popietė Tarptautinė vaikų gynimo diena 36 

9. 2021-06-13 Gedulo ir vilties dienos minėjimas 55 

10. 2021-08-07 Marijos Gimbutienės 100-mečio paminėjimas Pajūriškio 

kaime 

40 

11. 2021-08-20 Baltijos kelio minėjimas „Baltijos keliu į laisvę“ 30 

12. 2021-09-23 Žydų Holokausto 80-mečio minėjimas Dargiškės 

kapinėse 

25 

13. 2021-10-15 Protmūšis „Pasitinkant rudenį“ 50 

14. 2021-11-19 Folkloro vakaras „Kai sueina kaimynai“ 62 

15. 2021-12-13 Kalėdinė mugė 55 

16. 2021-12-13 Eglutės įžiebimo šventė „Šventės lipa per kalnus“ 100 

                  Parodos: 

17. Nuo 

2021-11-08 

iki 

2021-12-23 

Senųjų fotografijų paroda „Praeities akimirkos“ 92 

18. Nuo 

2021-11-25 

iki 

2021-12-30 

Senųjų fotografijų paroda „Kai buvome jauni“ 150 

19. Nuo 

2021-11-25 

iki 

2021-12-30 

Senųjų eglutės žaisliukų paroda 150 

                 Profesionalaus meno sklaida: 



20. 2021-10-10 Alekso Lemono koncertas 40 

21. 2021-11-05 Irenos Jokšienės ir dukros Frėjos koncertas 35 

22. 2021-12-03 Operos solisto Mindaugo Rojaus koncertas 100 

                 Kino filmai: 

23. 2021-10-26 Animacinis nuotykių filmas šeimai „Padūkėlė Turu“ 40 

24. 2021-12-07 Animacinis filmas „Latė ir stebuklingas akmuo“  

 

 

5.2. Kultūriniai renginiai Katyčių seniūnijoje : 

 Eil. Nr.        Data Kultūros centro organizuojamas renginys  

Žiūrovų/dal

yvių 

skaičius 

                   Valstybinių švenčių minėjimai: 

1. 2021-01-13 „Laisvės gynėjų diena“ 

Dėl karantino ribojimų parengta virtuali programa 

facebook’o paskyroje 

440 peržiūrų 

2. 2021-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti 

https://www.facebook.com/www.bikavenukulturoscentras.

lt 

900 peržiūrų 

3. 202-03-11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas 

https://www.facebook.com/www.bikavenukulturoscentras.

lt 

400 peržiūrų 

                  Strateginiai renginiai: 

4. 2021-07-03 „Sugrįžimai“   500 

                   Kiti renginiai: 

5. 2021-05-28 Romansų vakaras „Iš širdies į širdį“ 65 

6. 2021-06-13 Gedulo ir vilties dienos minėjimas  „Istorija,kurios 

negalima pamiršti“ 

56 

7. 2021-06-21 Susitikimas su Nacionalinio dramos teatro aktore Goda 

Petkute 

25 

8. 2021-08-13 Stubrių kaimo šventė 45 

9. 2021-08-23 Baltijos kelio minėjimas „Baltijos keliu į laisvę“ 28 

10. 2021-08-28 Evangelikų – liuteronų parapijos atgaivinimo 30-mečio 

šventė 

42 

11. 2021-11-22 Vakaronė „Rudens kraitė“ 36 

12. 2021-12-03 Advento vakaras „Advento keliu į šviesą“ 40 



                  Parodos: 

13. 2021-02-17 Algimanto Valaičio virtuali paroda „Užgavėnių kaukės“ 450 peržiūrų 

14. 2021-05-14 Tapybos paroda – pristatymas „Tapyba – būdas atrasti 

save“ 

31 

15. 2021-12-03 Karpinių paroda „Spalvų žaismas“ 75 

16. 2021- 12-04 Katyčių miestelio turgaus aikštės prekyvietėje sukurtos 6 

kalėdinės ekspozicijos 

86 

                 Profesionalaus meno sklaida: 

17. 2021-11-05 Irenos Jokšienės ir dukros Frėjos koncertas 35 

                  

 

6. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 Kultūros darbuotojai kėlė kvalifikaciją 8 seminaruose: 

1. Sausio 19 d. NLKC organizuotas nuotolinis seminaras pradedantiesiems „Pasirengimo 2021 m. 

Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies atlikėjų – konkursui „Tramtatulis“.  Etnografė- vadybininkė 

Nijolė Stanelienė; 

2. Balandžio 20 d. Nuotolinis seminaras, skirtas pasakorių konkursui „Žodis žodį gena“ pasirengti.  

Etnografė- vadybininkė Nijolė Stanelienė; 

3. Balandžio 29 d. Nuotolinis seminaras „Tautiniai simboliai ir jų transformacija logotipuose“.  

Etnografė- vadybininkė Nijolė Stanelienė; 

4. Gegužės 19 d. Seminaras „Socialinių tinklų valdymas: komunikacija ir reklama“. Seminarą 

organizavo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka.  Etnografė- vadybininkė Nijolė Stanelienė; 

5.  Rugsėjo 27 d. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras, skirtas Žemaitijos regiono ir Klaipėdos krašto 

kultūros centrų specialistams, Kuršėnuose.  Etnografė- vadybininkė Nijolė Stanelienė, kultūrinės 

veiklos vadybininkė Simona Jucienė; 

6. Spalio 15 d. Konferencija ir mokymai, skirti Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai 

paminėti „Penktojo regiono tapatybė – išskirtinumas ir unikalumas“.  Etnografė- vadybininkė Nijolė 

Stanelienė; 

7.  Lapkričio 9-10 d. Seminaras Birštone kultūros centrų direktoriams. Direktorė Lina Balčiauskienė; 

8. Nuotolinis seminaras „Tautinis kostiumas šiandiena“. Etnografė- vadybininkė Nijolė Stanelienė, 

kultūrinės veiklos vadybininkė Simona Jucienė, direktorė Lina Balčiauskienė; 

 

8. ESMINĖS PROBLEMOS 

       Šiuo metu aktualiausia problema: Vainuto kultūros centro patalpų renovacija, įstaigos 

materialinės būklės gerinimas, senosios Vainuto kultūros scenos atkūrimas. 

 

 

Ataskaitą parengė: 

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktorė                                                   Lina Balčiauskienė 

2022-03-01 


