
                     
                 PATVIRTINTA
                 Šilutės rajono savivaldybės tarybos
                 2021  m. kovo 25 d.     
                 sprendimu Nr. T1-632

SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

                                    
                                         I BENDROJI DALIS

             Senųjų kaimo tradicijų 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“.
             Įstaigos adresas - Jūros g. 11, Bikavėnų kaimas, Šilutės raj.
             Įstaigos veiklos pobūdis - kultūrinė meninė veikla, kultūrinė veikla vykdoma Vainuto ir
Katyčių seniūnijose.
             Įstaigos tikslai: kaupti, saugoti ir tirti etnines kultūros vertybes, rūpintis senųjų kaimo tradicijų
sklaida ir populiarinimu, ugdyti bendrąją visuomenės kultūrą, fiksuoti senąsias kaimo tradicijas, kaupti
etninės  kultūros  duomenų  archyvą,  kurti  senųjų  tradicijų  gaivinimo  projektus,  juos  įgyvendinti.
Gaivinti  įvairias  etnine  kultūra  pagrįstas  veiklos  formas  (šventes,  žaidimus,  ir  kt.),  adaptuoti  jas
šiuolaikinio  gyvenimo  poreikiams,  organizuoti  valstybinių  švenčių,  atmintinų  datų,  kalendorinių
švenčių paminėjimą, edukacinius ir kitus renginius.

                            II ADMINISTRACINĖ VEIKLA

Vadovaujantis Lietuvos  Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, įstaigos dokumentacija
tvarkoma pagal sudarytą dokumentacijos planą ir dokumentų registro sąrašą, kurie suderinti su Šilutės
rajono savivaldybės administracija. 
             2020 m. vykdant įstaigos veiklos planavimą ir administravimą, parengtas ir patvirtintas 2020
m.  vasario  28  d.  Nr.  V1-3  direktorės  įsakymu  2020 m.  veiklos  planas,  kuris  paskelbtas  įstaigos
internetinėje svetainėje. 2020 m. kovo mėn.18 d. Nr. V1-6  direktorės įsakymu patvirtintas viešųjų
pirkimų planas. Parengtos ataskaitos: kultūros centrų statistinė ataskaita, 2019 m. vadovo ataskaita,
strateginio plano ataskaita, LATGA‘I įvykusių renginių ataskaita, viešųjų pirkimų ataskaita.
             Direktorius patvirtino įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatas, bei valdė jam paskirtus asignavimus,
atsakė  už  materialiojo  turto  apskaitą,  jo  naudojimą,  rūpinosi,  kad  darbuotojams  būtų  sudarytos
palankios darbo sąlygos, atliekant suplanuotas darbo užduotis.  
             2020 m. buvo pasirašyta įvairaus pobūdžio 21 sutartis su kitomis įmonėmis, organizacijomis,
amatininkais,  kolektyvų  vadovais,  paslaugų  užsakovais.  Išsiųsta  14 raštų  kitoms  įmonėms,
organizacijoms. Parengta ir pasirašyta 40  įsakymų personalo ir organizaciniais klausimais.
            2019 m. įstaigos veiklos ataskaita pristatyta Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro Tarybai
2020  m.  vasario  28  d.,  kuri  apsvarstė  ir   jai  pritarė.  Įstaigos  ataskaitą  patvirtino  Šilutės  rajono
savivaldybės  taryba.  2019  metų  ataskaita  patalpinta  Senųjų  kaimo  tradicijų  kultūros  centro
internetinėje svetainėje. 
            Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro taryba 2020 m. vasario 28 d. svarstė ir pritarė įstaigos
2020 m.  veiklos planui,  kuris  patalpintas  įstaigos internetiniame puslapyje.   Dėl  karantino veiklos
planas buvo koreguotas.



            Iki 2020-01-30 atliktas darbuotojų 2019 m. veiklos vertinimas ir suformuotos metinės užduotys
2020 metams.
           2020 m. vasario 14 d. Nr. P2 - 4 direktorės įsakymu patvirtintas darbuotojų pareigybių sąrašas
ir atlyginimų pastoviosios dalies koeficientai, kintamoji dalis.
           Viešieji pirkimai vykdomi pagal viešųjų pirkimų taisyklėse numatytą  tvarką. Parengta viešųjų
pirkimų 2019 m. ataskaita ir 2020 m. pirkimų planas, kuris patvirtintas 2020 m. kovo mėn. 18 d. Nr.
V1-6 direktorės įsakymu.  Ataskaita ir pirkimų planas paskelbti centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje,
įstaigos internetinėje svetainėje. Per 2020 m. vykdyti 55 viešieji pirkimai.                      
          Organizuojant  darbą karantino laikotarpiu, įstaigoje (direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. Nr. V1-5a
įsakymu)  patvirtintas  darbuotojų  nuotolinio  darbo  tvarkos  aprašas.  Darbuotojams  buvo  nuolat
sudaromos darbo užduotys nuotoliniam darbui.
         Įstaigos svetainė pritaikyta neįgaliesiems, pateikta informacija užsienio kalba.
          Organizuojant  renginius Katyčių ir Vainuto seniūnijose, vyko dalykiniai posėdžiai su Katyčių ir
Vainuto seniūnais ir bendruomenių pirmininkais.
           

III ETATAI IR MATERIALINĖ BAZĖ

             Kultūros centrui patvirtinti 5 etatai: direktoriaus, kultūrinės veiklos vadybininko, etnografo -
vadybininko, garso operatoriaus, pagalbinio darbininko - kūriko. 
             Darbuotojai  dirbo pagal  darbo grafiką,  patvirtintą  direktoriaus  įsakymu.  Etnografė –
vadybininkė, suderinus su Katyčių seniūnu ir bendruomene, dirbo tris - keturias dienas per savaitę
Katyčių  seniūnijoje.  Darbui suteiktos  atskiros  patalpos,  turi  įstaigos  nešiojamą kompiuterį,  mobilų
telefoną. 
            Kultūros darbuotojai kėlė kvalifikaciją šiuose seminaruose:
            1.  Vasario 26-27 d. Seminaras „Naujovių įtaka bendruomenių kultūros paslaugų kokybei: 
būdai ir galimybės“.  Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka.   

2. Gegužės 28 d.  Nuotolinis seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – kaip jas
atrasti, išsaugoti, parodyti“.  
3.  Birželio  2-3  d.  Kompiuterinio  raštingumo  kursai  „Programos  pristatymas“.  Bikavėnų
biblioteka.       
4. Birželio 16-17 d. Seminaras „Skaičiuoklė darbui ir namams“. Bikavėnų biblioteka.             
5.  Spalio  7  d.  Seminaras  Šilutės  F.  Bajoraičio  viešojoje  bibliotekoje  „Šiuolaikinės
komunikacijos grimasos“.
6.  Spalio  14-16 d.  Nuotolinis  respublikinis  etninės  kultūros  seminaras  „Žodinė  tradicija  ir
pasakojimo menas.
7. Lapkričio 9 d. – 30 d. NLKC  nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai kultūros centrų
vadovams,  jų  pavaduotojams,  kultūrinės  veiklos  vadybininkams,  režisieriams,  kolektyvų
vadovams. 
8.  Lapkričio  11  d.-  NLKC nuotolinis  seminaras  „Nematerialaus  kultūros  paveldo  vertybių
sąvadas: kūrimas ir plėtra“ . 
9. Lapkričio 16 d. Tolygios raidos programos projektų rengimo konferencija. 
10.  Lapkričio  24  d.  Nuotolinis  LNKC  seminaras  “Baltų  genčių  kostiumų  rekonstrukcijos
problematika“. 
11. Lapkričio 26 d. Nuotolinis seminaras „Tautodailės paveldas, tradiciniai amatai ir tautodailė
- kūrėjų atsakomybė ar vertybės rūpestis“. 
12. Gruodžio 9 d.  Nuotoliniai meistriškumo mokymai pynėjams „Šiaudinės puošmenos“.  
13.  Gruodžio  15  -  16  d.  Nuotoliniai  mokymai  „Edukacinių  programų  kūrimas  ir
organizavimas“. Organizavo F. Bajoraičio viešoji biblioteka. 
14.  Gruodžio  14  -  18  d.  Nuotolinis  seminaras  etninės  kultūros  specialistams,  folkloro
ansamblių vadovams, tautodailininkams. Organizavo Nacionalinis liaudies kultūros centras.



  15. Gruodžio 17 d. Nuotolinė konferencija „Tautodailė modernioje visuomenėje: tradicija,
transformacijos, iššūkiai“. 
Viso: seminarų 15. Kultūros darbuotojų įgytos žinios seminarų metu panaudotos organizuojant

renginius, administruojant Facebook paskyrą ir įstaigos tinklalapį.                         
              2020 m. veiklai organizuoti įstaiga turėjo tarnybinį automobilį, 2 stacionarius kompiuterius, 2
nešiojamus   kompiuterius,  2  spausdintuvus,  filmavimo  kamerą,  sceninius  rūbus  kolektyvams,
televizorių,  multimediją  (edukacinių  programų  vaizdinės  medžiagos  pateikimui),  fotoaparatą,  2
įgarsinimo kolonėles ir kt. inventorių. 
              Toliau glaudžiai bendradarbiauta su Bikavėnų kaimo bendruomene, kuri įsikūrusi  tame
pačiame pastate kaip ir kultūros centras.  Bendradarbiavimas  vyksta tikslingai, bendruomenė suteikė
galimybę  naudotis  jai  priklausančiais  muzikos  instrumentais,  įgarsinimo  aparatūra,  senoviniais
daiktais, skirtais edukacinių programų vykdymui ir savo patalpomis.
              Liaudiškos muzikos kapela „Lolytėlė“ repetavo centro patalpose, o folkloro ansamblis
„Vainuta” - Vainuto bendruomenės salėje.  Kolektyvai turi sceninius rūbus.  
             Vainute organizuojami renginiai vyko Vainuto bendruomenės patalpose, seniūnijos salėje.
Katyčiuose renginiai buvo organizuojami seniūnijos salėje.
             Dabartinė įstaigos materialinė bazė yra pakankama darbuotojams vykdyti darbo užduotis.  
             Vadovaujantis 2020 m. spalio 30 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
Nr. A1-1342 įsakymu „Dėl inventorizacijos komisijų sudarymo ir inventorizacijos atlikimo”, sudaryta
ir patvirtinta centro direktorės 2020 m. lapkričio 30 d.  įsakymu Nr. V1-20 inventorizacijos komisija
metinei inventorizacijai atlikti.
             Patikrinus centro ilgalaikį turtą, jo buvimą vietoje – pertekliaus ar trūkumo nenustatyta. 

IV CENTRO KULTŪRINĖ VEIKLA

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras įgyvendindamas Šilutės raj. savivaldybės 2015 – 2024
metų strateginį plėtros planą 2020 metais pagal:

1.2.4.1.  Senųjų  amatų  verslo  pritaikymas  turizmui  seniūnijose,  edukacinė  ir  turizmo
populiarinimo  veikla)  ir  1.2.4.8.  (edukacinių  programų,  paslaugų  sukūrimas  kultūrinio  turizmo
paslaugų  vartotojams)  punktus,  lankytojams  buvo  siūlomos,  įstaigoje  veikiančios,   edukacinės
programos: „Šiaudelių pynimas ir rišimas“, „Nuo siūlo iki rūbo”, „Siuvinėjimas kryželiu, dygsneliu”,
„Kalvystės amatas”, „Piemenų pučiamieji instrumentai jų gaminimas ir etnomuzikavimas“, „Žolynų
rišimas“  ir  „Rištinės  lėlės“.  2020  metais  programos  buvo  užsakytos  8  kartus.  Programomis
pasinaudojo  227  lankytojai.  2020  metais  sukurtos  naujos  programos:  „Legendoje  atgimstantys
Katyčiai” ir „Dekoracijų rišimas iš šieno”. Šioms programoms patvirtintas Kultūros pasas.
 4.4.1.1.  (tautinio  paveldo produktų (amatų,  kulinarinio  paveldo,  paslaugų)  plėtros  Pamario  krašte
sklaida  ir  skatinimas)  punktą,  vykdytos  3  ekspedicijos.  Ekspedicijų  metu  Vainuto  ir  Katyčių
seniūnijose  fiksuoti  senieji  amatai:  siuvinėjimas  kryželiu,  audimas.  Bendrauta  su  trijomis  amatų
pateikėjomis  ir  siuvinėjimo  meno  perėmėja.  Padaryti  4  video  įrašai,  ir  20  nuotraukų.  Surinkta
medžiaga patalpinta  centro archyve.  Pasinaudojant ekspedicijos metu surinkta medžiaga,  parengtas
straipsnis spaudai „Audimo raštuose įaustas gyvenimas“. Straipsnis išspausdintas gruodžio 18 dienos
„Šilokarčemos“ laikraštyje. 
 4.4.1.2. (kultūros renginių strategijos patvirtinimas, numatant inovatyvių idėjų būtinybę ir partnerystę
su  VVG  bendruomenėmis  palaikant  tradicijas)  punktą,  organizuoti  šiuos  strateginius  renginius:
Katyčių  miestelio  šventę  „Sugrįžimai“,  Vainuto  Jonines,  kaimo  kapelų  šventę  „Grajikit,  Bikavos
žiogeliai” Bikavėnuose. Dėl karantino draudimų šie  strateginiai renginiai nebuvo organizuoti. 
 Vietoje jų centras organizavo edukacijų ir renginių ciklą „Vainuto Joninės. Kitaip”. Kartu su folkloro
ansambliu  „Vainuta“  suorganizuota  kupoliavimo  popietė  „Kupole,  kupolėle“  Gorainių  kaime.
Padarytas video įrašas. Jis patalpintas centro Youtube kanale.  Vainute suorganizuota Joninių vainikų
pynimo edukacija, pasveikinti Vainuto seniūnijos Jonai. Šv. Jono atlaidų metu  Senųjų kaimo tradicijų
kultūros  centro  liaudiškos  muzikos  kapela  „Lolytėlė”  vad.  K.  Budrys  ir  Šilutės  KPC  liaudiškos



muzikos  kapela  „Karčema”  vad.  V.  Stoškus  pristatė  sukurtą  jungtinę  vasaros  programą  „Vasaros
vakaruškos”. Bikavėnuose suorganizuota Žolinės šventė. 
 4.4.1.13.  (naujos  elektroninių  ir  informacijos  paslaugų sistemos  sukūrimas  ir  esamos  palaikymas
kultūros  įstaigose)  punktą  veikia  sukurta  įstaigos  internetinė  svetainė
(www.bikavenukulturoscentras.lt), Facebook  paskyra  ir  Youtube  kanalas  -  Senųjų  kaimo  tradicijų
kultūros  centras.  Juose  buvo  talpinama  visa  medžiaga,  susijusi  su  centro  veikla  ir  renginių
organizavimu. Organizuotos nuotolinės edukacijos. 

Vykdant Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T1-2315 sprendimą „Šilutės
rajono savivaldybės  etninės  kultūros  saugos ir  pritaikymo  turizmui  2015 -  2020 m.  įgyvendinimo
priemonės“, 2020 m. vykdė veiklą pagal: 
 2.2.1.  „parengti  tikslines  koncertines  programas,  kuriomis  galėtų  pasinaudoti  turizmo  paslaugų
teikėjai“ punktą, TIC’ui pateiktos 2 meno kolektyvų: liaudiškos muzikos kapelos ,,Lolytėlė”  “Vasaros
vakaruškos“ ir folkloro ansamblio ,,Vainuta” „Oi sodai, sodai...“ koncertinės programos. 
 3.1.2. „į edukacines programas įtraukti  kuo daugiau tautodailininkų, amatininkų,  liaudies meistrų,
tautosakos  ir  kitų  tradicinės  kultūros  žanrų  pateikėjų“  punktą,  į  edukacines  veiklas  įtraukta  7
amatininkai  ir  viena sertifikuota  kūrėja  – tautodailininkė  iš  Rusnės.  Įtraukti  amatininkai  iš  Šilutės
rajono  dalyvavo  edukacijų  dienos  renginyje  ir  pristatė  renginio  dalyviams  „Siuvinėjimo  kryželiu,
dygsneliu”,  „Rištinių  lėlių”,  „Piemenų  pučiamųjų  instrumentų  jų  gaminimo  ir  etnomuzikavimo”,
„Karpinių  karpymo”,  „Žolynų  rišimo”,  „Nuo  siūlo  iki  rūbo”,  „Lipdymo  iš  molio”  edukacines
programas. 

 3.2.2. „kasmet organizuoti etninės kultūros krypties stovyklas jaunimui“ – organizuota  Amatų
diena  -  2020,  kurioje,  dalyvavo  moksleiviai  iš  Šilutės,  Šilalės  ir  Tauragės  rajonų.  Vykdyti  7
edukaciniai  užsiėmimai.  Buvo  planuota  suburti  200  stovyklos  dalyvių,  tačiau,  laikantis  karantino
reikalavimų, suburta tik 80 lankytojų.

Vadovaujantis  Senųjų  kaimo  tradicijų  kultūros  centro  nuostatų,   patvirtintų  Šilutės  rajono
savivaldybės tarybos 2018  m.  vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-917, II skyriaus    13.11.  punktu,
Katyčių ir Vainuto seniūnijoje 2020 m. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras kartu su Katyčių ir
Vainuto seniūnijomis,  nevyriausybinėmis organizacijomis,  mokyklomis ir bibliotekomis organizavo
šiuos renginius: 

Renginiai, parodos, profesionali meno sklaida

Eil.
Nr.

Data Pavadinimas Dalyvavo/koncertavo Vieta Apsilan
kiusių
sk. vnt.

1. Valstybinės šventės

1.1. 01-11 Laisvės gynėjų diena 
Vainute.

Vokiečių bendrijos choras          
„Heidė“ 

Vainutas 60

1.2. 01-13 Laisvės gynėjų dienos 
paminėjimas. Sambūris 
miestelio Turgaus aikštėje.  

Usėnų etnografinis teatras 
„Negelys“. 

Katyčiai 80

1.3. 02-16 Teminė popietė „Jos vardas – 
Lietuva“, skirta  Vasario 16 –
osios paminėjimui.

Brigados generolo Motiejaus 
Pečiulionio artilerijos bataliono 
kariai, Vainuto gimnazijos 
moksleiviai, folkloro kolektyvas 
„Vainuta“.

Vainutas 194

1.4. 03-11 Sambūris „Laisvės vėjas“ 
miestelio turgaus aikštėje.

Brigados generolo Motiejaus 
Pečiulionio artilerijos bataliono 

Katyčiai 197
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kariai, Katyčių pagrindinės 
mokyklos moksleiviai, 
bendruomenė.

1.5. 03-11 Akcija prie savanorių 
paminklo, skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės Atkūrimo 
30- mečiui paminėti.

Vainuto seniūnijos 
bendruomenė.

Vainutas 30

1.6. 03-11 Akcija „Ant malūnėlio sparnų
Lietuvai meilę nešu“, skirta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Atkūrimo 30- mečiui 
paminėti.

Bikavėnų kaimo bendruomenė, 
Bikavėnų biblioteka.

Bikavėnai 50

1.7. 07-04 Teminė popietė „Laisvės 
vėjas“  antroji projekto dalis. 

Jaunasis muzikinių televizijos 
projektų dalyvis Kristupas 
Kerulis, solistė Andžela Mickutė
ir pianistas Kęstutis Paulaitis.

Katyčiai 200

1.8. 07-06 Tautiškos giesmės giedojimas
Katyčiuose.

Katyčių bendruomenė. Katyčiai 60

1.9. 07-06 Tautiškos giesmės giedojimas
Vainute.

Brigados generolo Motiejaus 
Pečiulionio artilerijos bataliono 
kariai, Vainuto folkloro 
kolektyvas „Vainuta”.

Vainutas 100

2. Kalendorinės šventės

2.1. 02-25 Užgavėnių šurmulys. Vainuto gimnazijos moksleiviai, 
Vainuto folkloro kolektyvas 
„Vainuta”, liaudiškos muzikos 
kapela „Lolytėlė”. 

Vainutas 100

3. Kiti renginiai

3.1. 01-27 Akcija „Mes Prisimename“ 
Holokausto aukų atminimui 
Dargiškės  žydų kapinėse. 

Vainuto gimnazijos moksleiviai, 
Vainuto seniūnija.

Dargiškės
k.

30

3.2. 06-01 Popietė Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai paminėti.

Socialinės rizikos šeimų vaikai ir
tėvai.

Vainutas 30

3.3. 06-11 Edukacijų diena 
Bikavėnuose.

Pristatyti 7 amatai: siuvinėjimas,
šieno rišimas, karpiniai,              
etnomuzikavimas, lėlių rišimas, 
mezgimas vašeliu, verpimas- 
audimas. 

Bikavėnai 80

3.4. 06-14 Akcija „Atminties žvakelės 
liepsna” mirusiems Katyčių 
tremtiniams pagerbti.

Katyčių bendruomenės nariai. Katyčiai 8

3.5. 06-17 Popietė „Kupole, kupolėle“. Folkloro kolektyvas „Vainuta”. Gorainiai 40

3.6. 06-23 Akcija „Pasveikinkim Jonus“. Bikavėnų, Balčių, Gorainių 
bendruomenės, parapijos 
klebonas, Vainuto seniūnijos 

Vainutas,
Balčiai,
Gorainiai,

98



seniūnas, liaudiškos muzikos 
kapela „Lolytėlė”.

Bikavėnai

3.7. 08-15 Žolinių šventė Bikavėnuose. Folkloro kolektyvas „ Vainuta“, 
liaudiškos muzikos kapelos 
“Lolytėlė“,  „Karčema“, broliai 
Tomas ir Romas Matevičiai.     

Bikavėnai 180

4. Parodos

4.1 06-14 Paroda, skirta Gedulo ir 
vilties dienai paminėti.

Bikavėnų kaimo bendruomenė ir
vietos buvę tremtiniai.

Bikavėnai 80

4.2. 07-04 Prof. Liudo Mažylio paroda - 
pristatymas „Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto 
kelionė į Lietuvą“.

Profesorius Liudas Mažylis. Katyčiai 120

4.3. 09-17 Kūrėjos - tautodailininkės 
Birutės Servienės karpinių 
parodos „Trylika“ 
pristatymas.

Tautodailininkė Birutė Servienė,
Katyčių bendruomenė ir 
mokykla.

Katyčiai 42

4.4. nuo 10-
22

Šilutės Hugo Šojaus 
muziejaus kilnojama istorinė 
paroda “Virsmas žemaičiais: 
archeologijos apžvalga“.

Paroda pristatyta Vainuto 
bibliotekoje.

Vainutas 90

4.5. 12-13 Nijolės Stanelienės šiaudinė 
ekspozicija „Prakartėlė“ 
Katyčių turgaus aikštėje.

Katyčių seniūnijos 
bendruomenės.

Katyčiai 230

5. Koncertinė veikla (kitų kolektyvų koncertai)

5.1. 02-03 Humoro grupės „Ambrozija“ 
koncertas.

Grupė „Ambrozija”. Katyčiai 96

5.2. 02-03 Humoro  grupės  „Ambrozija“
koncertas.

Grupė „Ambrozija”. Bikavėnai 110

5.3. 07-17 Kintų muzikos festivalio 
orkestro koncertas 
„Glostančios stygos“.

Organizuota išvyka Katyčių 
bendruomenės gyventojams. 

Kintai 15

5.4. 08-22 Kintų Didžiojoje bažnyčioje 
festivalio koncertas – 
maratonas. 

Organizuota išvyka Katyčių 
bendruomenės gyventojams.

Kintai 16

5.5. 10-17 Atlikėjo Romo Dambrausko 
koncertas.

Romas Dambrauskas. Bikavėnai 40

Kita kultūros centro veikla (edukacijos, projektų rengimas)

Eil.
Nr.

Data Pavadinimas Dalyviai Vieta Apsilan
kiusių
sk. Vnt.

EDUKACIJOS



1. Nemokamos edukacijos

1.1. 02-12 Edukacija „Nuo siūlo iki 
rūbo“.

Vainuto gimnazijos 
moksleiviams. 1-4 kl. 

Bikavėnai 25

1.2. 02-14 Edukacija „Šiaudelių 
pynimas ir rišimas“.

Vainuto gimnazijos 
moksleiviams. 1-4 kl.

Vainuto 
gimnazija

60

1.3. 02-15 Edukacija „Lino kelias“. Vainuto gimnazijos 
moksleiviams. 1-4 kl.

Vainuto 
gimnazija

90

1.4. 04-09  Edukacija „Velykinių 
dekoracijų gaminimas“.

Facebook sekėjams. Facebook 
paskyroje 
Senųjų 
kaimo 
tradicijų 
kultūros 
centras

1100 
peržiūrų

1.5. 06-19 Sviesto mušimo edukacija. Šilutės sekretų atidarymo 
renginyje.

Šilutė 100

1.6. 06-22 Ąžuolo lapų vainikų pynimo 
edukacija.

Vainuto biblioteka, seniūnija, 
Vainuto gyventojai. Vainikai 
panaudoti sveikinant Jonus.

Vainutas 15

1.7. 06-23 Edukacija „Rištinės lėlės”. Vainuto gimnazijos 
moksleiviams. 1-4 kl.

Bikavėnai 15

1.8. 07-06 Edukacija „Vainikėlį pyniau, 
ant galvelės dėjau“.

Katyčių miestelio gyventojams. Katyčiai 20

1.9. 09-17 Karpinių karpymo edukacija. Katyčių bendruomenei, 
tautodailininkė Birutė Servienė.

Katyčiai 45

1.10. 11-21 Advento kalendoriaus 
edukacija. 

Facebook sekėjams. Facebook 
paskyroje 
Senųjų 
kaimo 
tradicijų 
kultūros 
centras

1100 
peržiūrų

1.11. 11-29 Advento vainiko edukacija. Facebook sekėjams. Facebook 
paskyroje 
Senųjų 
kaimo 
tradicijų 
kultūros 
centras

419 
peržiūrų

1.12. 12-03 Kalėdinio žaisliuko 
gaminimo edukacija.

Facebook sekėjams. Facebook 
paskyroje 
Senųjų 
kaimo 
tradicijų 
kultūros 

540 
peržiūrų



centras

VISO EDUKACIJŲ: 12

2. Mokamos edukacijos

2.1. 03-04 Edukacija „Šiaudelių 
pynimas ir rišimas“.

Žemaičių Naumiesčio 
gimnazijos moksleiviams.

Žemaičių 
Naumiestis

37

2.2. 06-16 Edukacija „Rištinės lėlės”. Gardamo moksleiviams. Bikavėnai 15

2.3. 06-19 Edukacija „Šiaudelių 
pynimas ir rišimas“.

Juknaičių pagrindinės mokyklos 
moksleiviams.

Juknaičiai 25

2.4. 06-23 Edukacija „Rištinės lėlės”. Vainuto gimnazijos moksleiviai. Bikavėnai 20

2.5. 09-26 Sviesto mušimo edukacija. Ūkininkų šventės metu. Žemaičių 
Naumiestis

200

2.6. 12-02 Edukacija „Šiaudelių 
pynimas ir rišimas“.

Rusnės spec. mokykla. Rusnė 30

VISO EDUKACIJŲ: 6

PROJEKTŲ RENGIMAS

1. 2020 metais teikti projektai

1.1. Projektas jaunimo stovyklai „Tikėk 
savim“. 

Tolygios raidos programai. Laukiama 
atsakymo

1.2. „Atgyjanti Katyčių miestelio legenda“. Paraiška teikta kultūros pasui. Patvirtinta

1.3. „Šieno dekoracijų rišimas“. Paraiška teikta kultūros pasui. Patvirtinta

1.4. Projektas “Laisvės vėjas” istorinės 
atminties įprasminimui.                        

Paraiška teikta LKM. Įgyvendintas

Visų renginių aprašymai ir vaizdinė medžiaga iš renginių yra patalpinta Senųjų kaimo tradicijų
kultūros centro svetainėje (www.bikaenukulturoscentras.lt) ir Facebook paskyroje -  Senųjų kaimo 
tradicijų kultūros centras.

V MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA

        2020 metais centro kuruojamoje teritorijoje veikė 2 meno kolektyvai.
        Liaudiškos  muzikos  kapela „Lolytėlė”.  Kolektyvas  įvertintas  A  kategorija,  įvykdė  visus
koncertinius  (7)  įsipareigojimus  (pasirodymų  planas  koreguotas  dėl  COVID  –  19).  Kolektyvas
koncertavo ir papildomai. 
        Kolektyvo „Lolytėlė“ koncertai: 
        Vasario 16 - osios minėjimo šventėje „ Jos vardas – Lietuva“ Vainute.
        Vasario 25 d. Užgavėnių šurmulyje Vainute.
        Birželio 1 d. Akcijoje „Ačiū, Lietuva“ – Bikavėnuose. 
        Birželio 17 d. Popietėje „Kupole, kupolėle“ Gorainiuose
        Birželio 19 d. Sekretų atidarymo šventėje  Šilutėje.
        Birželio 24 d. Joninių šventėje prie Vainuto bažnyčios.
        Liepos 6 d. Saugų miestelio šventėje.
        Rugpjūčio 15 d. Bikavėnų Žolinių šventėje.
        Rugsėjo 26 d. Ūkininkų šventėje Žemaičių Naumiestyje.

http://www.bikaenukulturoscentras.lt/


          Vainuto folkloro ansamblis „Vainuta”. Kolektyvas įvertintas B kategorija.  Įvykdė visus
koncertinius  (6)  įsipareigojimus  (pasirodymų  planas  koreguotas  dėl  COVID  –  19). Kolektyvas
koncertavo ir papildomai. 
           Kolektyvo „Vainuta“ koncertai:
           Vasario 14 d. Tautodailės metams skirtame renginyje ,,Pasukus laiko ratą. Amatai” Vainuto
gimnazijoje.
           Vasario 16 d. Vasario 16-osios minėjime Vainute.
           Vasario 25 d. Užgavėnių šventėje Vainute. Parengta teatralizuota programa.
           Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30- mečio paminėjime Vainute.
           Birželio 17 d. Popietėje „Kupole, kupolėle“ Gorainiuose.
           Birželio 19 d. Sekretų atidarymo renginyje Šilutėje.
           Liepos 7 d. Romansų vakare Misiulių sodyboje Vainute.
           Rugpjūčio 14 d. Aukštupių Žolinių šventėje (Tauragės rajonas).
           Rugpjūčio 15 d. Bikavėnų Žolinių šventėje.
           Rugpjūčio 18 d.  Rusnėje renginyje „Girios, medeliai, žali žaliuonėliai“.
           Rugsėjo 26 d. Ūkininkų šventėje Žemaičių Naumiestyje. Parengta teatralizuota programa.
           Spalio 14 d. Tautodailės metams, skirtame renginyje Vainuto bibliotekoje.

                 VI SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO LĖŠOS

EIL.
NR.

GAUTŲ LĖŠŲ ŠALTINIAI IŠLAIDOS (Eur)

1. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS:
Darbo užmokestis ir įnašai soc. draudimui 74977
Ryšių paslaugos 716
Transporto išlaikymas 1500
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 1486
Darbdavių socialinė parama pinigais 134
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas 1447

VISO: 80260
1.2. KULTŪROS CENTRO UŽDIRBTOS LĖŠOS: 2964
1.3. LĖŠOS KOLEKTYVAMS:

Liaudiškos muzikos kapela „Lolytėlė” 3000
Folkloro ansamblis „Vainuta”. 2000
Folkloro kolektyvo “Vainuta” rūbų įsigijimui 1800

VISO: 6800
IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ: 90 024

2. RĖMĖJŲ LĖŠOS: 1100
      IŠ VISO LĖŠŲ: 91 124

VII ATLYGINIMAI DARBUOTOJAMS

2020 m. kultūros darbuotojams padidėjo koeficiantai: 
Direktorei – 1;
Kultūrinės veiklos vadybininkei – 0,79;
Etnografei – vadybininkei – 0,79.



VIII PROBLEMOS

Susidariusi  pandeminė  situacija,  privertė  didžiąją  dalį  veiklų  perkelti  į  virtualią  erdvę.
Didžiausia  problema  tinkamos  įrangos  trūkumas,  turima  įranga  pasenusi.  Darbuotojai  renginius
fiksuoja mobiliais  telefonais,  o tai  nesuteikia tinkamos kokybės nei galimybių vartotojams pateikti
kokybišką produktą virtualioje erdvėje. Įstaigai reikalingos įvairios kompiuterinės programos: video,
audio bei nuotraukų koregavimui. Programų  įsigyti centras negali dėl didelės jų kainos. 

Reikėtų darbuotojams daugiau žinių apie  medijos kūrimo, viešinimo galimybes ir  programas
kurios leistų kurti kokybišką turinį internetinėje erdvėje. Kultūros darbuotojų atlyginimai nedideli, nes
MMA jau virš 600 Eurų. Turėtų būti sudarytos galimybės kultūros specialistams, dirbantiems kūrybinį
darbą  gauti  tinkamą  atlyginimą,  atsižvelgiant  ne  tik  į  darbuotojo  išsilavinimą,  bet  ir  darbo  stažą
kultūroje.  Maži  ir  kolektyvų  vadovų atlyginimai.  Kaimo teritorijoje  labai  sunku rasti  kvalifikuotų
vadovų. 

Didelis  poreikis  pakeisti  turimą  seną  tarnybinį  automobilį  nauju.  Jis  centro  veiklai  labai
reikalingas, kadangi centras kuruoja dvi seniūnijas. Reikalui esant, tarnybiniu automobiliu  naudojasi
ir meno kolektyvai. 

PRITARIMAS

            2021 m. kovo 1 d. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro Taryba apsvarstė 2020 m. veiklos
ataskaitą ir jai pritarė.


