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SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

                                    
                                         I. BENDROJI DALIS

             Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro ataskaita yra teikiama vadovaujantis Šilutės rajono
savivaldybės  tarybos  2019  m.  gruodžio  19  d.  sprendimu  Nr.  T1-204  „Dėl  Šilutės  rajono
savivaldybės  biudžetinių  įstaigų,  viešųjų  įstaigų  ir  valdomų  įmonių  2019 metų  veiklos  ataskaitų
pateikimo Šilutės rajono savivaldybei  grafiko patvirtinimo“.

 Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  biudžetinių  įstaigų,  Kultūros  centrų ir  kitais  įstatymais,
teisės  aktais,  Šilutės  rajono  savivaldybės  tarybos  sprendimais, mero  potvarkiais,  Administracijos
direktoriaus įsakymais, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro nuostatais, patvirtintais Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-917.
             Įstaigos adresas - Jūros g. 11, Bikavėnų kaimas, Šilutės raj.
             Įstaigos veiklos pobūdis - kultūrinė meninė veikla.
             Įstaigos 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. 
             2019 m. vykdant įstaigos veiklos planavimą ir administravimą, parengtas ir patvirtintas 2019
m.  vasario 28 d.  Nr.  V1-13 direktorės  įsakymu metinis  veiklos  planas,  kuris  paskelbtas  įstaigos
internetinėje svetainėje.  2019 m. vasario 28 d. Nr. V1-14 direktorės įsakymu patvirtintas viešųjų
pirkimų planas. Parengtos ataskaitos: kultūros centrų statistinė ataskaita, 2018 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.  
            Kultūros centras palaiko ryšius su valstybės ir Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis,
visuomeninėmis organizacijomis.
             2019 m. buvo pasirašytos  47 įvairios sutartys su kitomis įmonėmis,  organizacijomis,
amatininkais,  kolektyvų  vadovais,  paslaugų  užsakovais.  Išsiųsti  44  raštai  kitoms  įmonėms,
organizacijoms. Parengta ir pasirašyta 42  įsakymai personalo ir organizaciniais klausimais.



           2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-157 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu papildyti
įkainiai, naujai sukurtoms 5 edukacinėms programoms: „Rištinių lėlių gamyba“,  „Žolynų rišimas”,
„Vytinių juostų audimas”,  „Piemenų pučiamieji  instrumentai.  Jų gaminimas ir etnomuzikavimas”,
„Nuo siūlo iki rūbo”.
          2018 m.vadovo veiklos ataskaita pristatyta Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro Tarybai
2019 m. sausio 4 d., kuri apsvarstė ir pritarė jai. Vadovo ataskaita pateikta ir patvirtinta Šilutės rajono
savivaldybės  tarybos  2019  m.  sausio  31  sprendimu  Nr.  T1-1240 sprendimu,  patalpinta  įstaigos
internetinėje svetainėje. 
            Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro taryba 2019 m. vasario 27 d. apsvarstė ir pritarė
įstaigos 2019 m. veiklos planui, kuris patalpintas įstaigos internetiniame puslapyje.        
            Atlikti 2018 m. darbuotojų veiklos vertinimai ir suformuotos 2019 m. darbo užduotys,
siektini  rezultatai  ir  jų  vertinimo rodikliai.  2019 m.  sausio 28 d.  Nr.  P2-2  direktoriaus  įsakymu
patvirtinti 2018 m. veiklos rezultatai ir 2019 m. darbo užduotys etnografės – vadybininkės Nijolės
Stanelienės. 2019 m. gegužės 14 d. Nr. P2-7 įsakymu patvirtintos 2019 m. darbo užduotys kultūrinės
veiklos vadybininkei Audrei Šalkauskienei. 
           Viešieji pirkimai vykdomi pagal viešųjų pirkimų taisyklėse numatytą tvarką. Parengta viešųjų
pirkimų 2018 m. atskaita ir 2019 m. pirkimų planas, kuris patvirtintas direktoriaus 2019 m. vasario
28 d. Nr. V1-14 įsakymu. Ataskaita ir pirkimų planas paskelbti centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje,
įstaigos internetinėje svetainėje. Per 2019 m. vykdyta 75 viešieji pirkimai.             
         Parengta Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo
politika ir patvirtinta direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. Nr. V1-7 įsakymu, 2019 m. sausio 23 d. Nr.
V1-8 įsakymu patvirtintas darbuotojų sąrašas, kurie turi teisę atlikti asmens duomenų tvarkymą, 2019
m.  sausio  23  d.  Nr.  V1-9  direktoriaus  įsakymu  patvirtintas  atsakingas  asmuo  už  centro  asmens
duomenų tvarkymą ir saugojimą, 2019 m. sausio 23 d. Nr. V1-10 direktoriaus įsakymu patvirtinta
dokumentų  naikinimo tvarka,  2019 m.  sausio  23 d.  Nr.  V1-11 direktoriaus  įsakymu  patvirtintas
darbuotojų naikinamų asmens duomenų kodavimas,  2019 m. sausio 23 d. Nr. V1-12 direktoriaus
įsakymu patvirtintos pranešimo apie asmens duomenų pažeidimą tvarkos.
         2019 m. kovo 28 d. direktorės įsakymu Nr. DS-10 patvirtintos darbuotojų saugos ir sveikatos
instrukcijos  ir  pirmosios  pagalbos  įvykus  nelaimingam  atsitikimui  instrukcija.  Visi  įstaigos
darbuotojai  supažindinti  su  instrukcijomis.  2019  m.  kovo  28  d.  direktorės  įsakymu  Nr.  GS-18
patvirtintos Gaisrinės saugos instrukcijos ir supažindinti darbuotojai.             
          Kultūrinės veiklos vadybininkė buvo atsakinga už internetinio kultūros centro puslapio
administravimą, laiku teikė informaciją svetainėje apie 2019 metų vykdomą veiklą, sistemingai dirbo
su  meno  kolektyvais,  užtikrino  mėgėjų  meno  kolektyvų  atsakomybę  už  kolektyvų  veiklą,
atsiskaitymą, programų rengimą ir jų įgyvendinimą.
          Etnografė – vadybininkė atsakinga už Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro etnografinį darbą
ir kuruojamos Katyčių seniūnijos kultūrinę veiklą.  
           Pasinaudojusių įstaigos paslaugomis, per Kultūros pasą, grupių skaičius (lyginant su 2018 m.)
padidėjo 71 procentu. Lyginant su 2018 m. spec. lėšų uždirbta 66 procentais daugiau (2018 m. 1139
eurai, 2019 m. 1896 eurai.)
          Atnaujinta įstaigos svetainė ir pritaikyta neįgaliesiems, pateikta informacija užsienio kalba.
          Organizuojant strateginius renginius Katyčių ir Vainuto seniūnijose vyko dalykiniai posėdžiai
su Katyčių ir Vainuto seniūnais ir bendruomenių pirmininkais.
           

III. ETATAI IR MATERIALINĖ BAZĖ



             Kultūros centrui patvirtinti 4 etatai: direktoriaus, kultūrinės veiklos vadybininko, etnografo -
vadybininko, pagalbinio darbininko - kūriko. 
             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) II sk. 4 str. 2 dalimi ir Senųjų kaimo
tradicijų kultūros centro nuostatų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20
d. sprendimu Nr.T1-917, V skyriaus 20.2. punktu nustatyti kultūros ir meno darbuotojų pareigybių
lygiai: kultūrinės veiklos vadybininkei nustatytas  A pareigybės lygis, etnografei– vadybininkei – B
pareigybės  lygis.  Direktorei  Marytei  Matevičienei  nustatytas  A2  pareigybės  lygis.  Pagalbiniam
darbininkui – kūrikui – D pareigybės lygis. Nuo 2019 m. gegužės 13 d. į darbą grįžo, po motinystės
atostogų, kultūrinės veiklos vadybininkė Audrė Šalkauskienė. 
            Darbuotojai  dirbo pagal  darbo grafiką  patvirtintą  direktoriaus  įsakymu.  Etnografė  –
vadybininkė (suderinta su Katyčių seniūnu ir bendruomene) dirbo tris dienas per savaitę Katyčių
seniūnijoje,  kurioje  darbui  suteiktos  atskiros  patalpos,  turi  įstaigos  nešiojamą kompiuterį,  mobilų
telefoną. 
            Kultūros darbuotojai kėlė kvalifikaciją šiuose seminaruose: „Bendradarbiavimas TAU.
Bendrauk ir  dalykis  turiniu internete:  skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir  saugus dalijimasis“,
„Kalbėjimas ir  susikalbėjimas su visuomene“,  Kultūros paso informaciniame seminare,  Žemaičių
etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursuose, „Mažosios Lietuvos kodo paieška senosiose
protestantiškose kapinėse: kaip regiono kapinėse atgaivinti Mažajai Lietuvai būdingų paminklų bei
kryžių gaminimo ir statymo tradiciją ir kaip išsaugoti esamus antkapinius, paminklus bei kryžius”. 
            Veiklai  organizuoti  įstaiga  turi  tarnybinį  automobilį,  2  stacionarius  kompiuterius,  2
nešiojamus   kompiuterius,  2  spausdintuvus,  filmavimo  kamerą,  sceninius  rūbus  kolektyvams,
televizorių,  multimediją,  (edukacinių  programų  vaizdinės  medžiagos  pateikimui),  fotoaparatą,  4
įgarsinimo kolonėles ir kt. inventorių. 
              Toliau glaudus bendradarbiavimas su Bikavėnų kaimo bendruomene, kuri įsikūrusi kultūros
centro patalpose,  teikia  abipusę naudą tiek centrui,  tiek bendruomenei.  Centro veiklos vykdymui
bendruomenė  ir  toliau  suteikė  galimybę  naudotis  jai  priklausančiais  muzikos  instrumentais,
įgarsinimo aparatūra, senoviniais daiktais, skirtais edukacinių programų vykdymui.
              Liaudiškos muzikos kapela „Lolytėlė“ ir moterų vokalinis ansamblis „Žolyna“ repetavo
centro patalpose, o folkloro ansamblis „Vainuta” - Vainuto bendruomenės salėje.  Visi kolektyvai
turi sceninius rūbus.  
             Vainute organizuojami renginiai vyko Vainuto bendruomenės patalpose, seniūnijos salėje.
Katyčiuose renginiai buvo organizuojami seniūnijos patalpose.
             Dabartinė įstaigos materialinė bazė yra pakankama darbuotojams vykdyti darbo užduotis.  
             Vadovaujantis 2019 m. spalio 9 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
Nr.  A1-1046  įsakymu  „Dėl  inventorizacijos  komisijų  sudarymo  ir  inventorizacijos  atlikimo”,
sudaryta ir patvirtinta centro direktorės 2019 m. lapkričio 4 d.  įsakymu  Nr. V1-22 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 2019 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:  „Pynimas  iš  šiaudelių“,  „Riešinių  mezgimas”,  „Audimas,  verpimas”,  „Siuvinėjimas



kryželiu,  dygsneliu”,  „Kalvystės  amatas”,  „Piemenų  pučiamieji  instrumentai  jų  gaminimas  ir
etnomuzikavimas“, „Vytinių juostų audimas“, „Nuo siūlo iki rūbo“, „Žolynų rišimas“, „Rištinių lėlių
gamyba“.

     1.2.4.10. (kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategijos atnaujinimas)
punktą kartu su Bikavėnų kaimo bendruomene prižiūri koplytstulpį „Kristus nešantis kryžių”.
               4.4.1.1. (tautinio paveldo produktų (amatų, kulinarinio paveldo, paslaugų) plėtros Pamario
krašte sklaida ir skatinimas)  punktą organizuota „Amatų stovykla – 2019“  vaikams ir jaunimui,
kurios  metu  buvo  pateikti  8  skirtingų  amatų  mokymai.  Suorganizuotos  3  ekspedicijos.  Rinkta
tautosakinė medžiaga ir nykstančių kaimų istorijos. Surinkta medžiaga patalpinta centro archyve.

     4.4.1.2. (kultūros renginių strategijos patvirtinimas, numatant inovatyvių idėjų būtinybę ir
partnerystę su VVG bendruomenėmis palaikant tradicijas) punktą, organizuoti strateginiai renginiai:
Katyčių  miestelio  šventė „Sugrįžimai“,  Vainuto  Joninės,  kaimo kapelų  šventė  „Grajikit,  Bikavos
žiogeliai” Bikavėnuose.

     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) bei Facebook paskyra - Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras.
Juose buvo talpinama visa medžiaga,  susijusi su centro veikla ir renginių organizavimu. Svetainė
pritaikyta neįgaliesiems, įdiegtas vertimas į užsienio kalbas.

     4.4.2.7.  (kultūros  įstaigų  teikiamų  paslaugų  įvairovės  ir  verslumo  galimybių  studijos
parengimas) punktą įstaiga teikė gyventojams paslaugas pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-1183 patvirtintais įstaigos paslaugų įkainiais ir papildytais
2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-157.
              Vykdant Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T1 - 2315
sprendimą „Šilutės rajono savivaldybės etinės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015 - 2020 m.
įgyvendinimo priemonės“, 2019 m. vykdė veiklą pagal: 
               2.2.1. (parengti tikslines koncertines programas, kuriomis galėtų pasinaudoti turizmo
paslaugų  teikėjai)  punktą  TIC’ui  pateiktos  trys  meno  kolektyvų:  liaudiškos  muzikos  kapelos
,,Lolytėlė”, folkloro ansamblio ,,Vainuta”  ir „ Žolyna“ koncertinės programos. 
               3.1.2. (į edukacines programas įtraukti kuo daugiau tautodailininkų, amatininkų, liaudies
meistrų, tautosakos ir kitų tradicinės kultūros žanrų pateikėjų) punktą  įtraukta 12 amatininkų.
               3.2.2. (kasmet organizuoti etninės kultūros krypties stovyklas jaunimui) – organizuota
amatų stovykla,  kurioje, dalyvavo 90 dalyvių  iš Šilutės, Šilalės ir Tauragės raj.  (buvo vykdyti  8
edukaciniai užsiėmimai). 
          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  seniūnijoje  2019 m.  Senųjų kaimo tradicijų  kultūros  centras  kartu  su Katyčių  seniūnija,
nevyriausybinėmis organizacijomis, mokykla ir biblioteka organizavo šiuos renginius:
 Valstybinės šventės:
        1. Sausio 11 d. Laisvės gynėjų diena Katyčiuose. Pasirodė Usėnų etnografinis teatras „Negėlys“.
        2. Vasario 15 d. sambūris Katyčiuose „Kartu su Lietuva“. Operos solistų koncertinė programa
„Išdainuota, išmylėta“ (vad. Raimonda Janutėnaitė).
        3. Kovo 8 d. teminė popietė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo datai paminėti. Šilutės
Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos muzikinis ringas “Laisvi ir nepriklausomi”.
        4. Liepos 5-6 d. miestelio šventė „Sugrįžimai“– strateginis renginys.
Liepos  5  d.  Katyčių  evangelikų  liuteronų  bažnyčioje  pagerbtas  Mažosios  Lietuvos  visuomenės
veikėjas,  lietuvybės  puoselėtojas  Jonas  Aušra.  Koncertavo  „Kauno  santakos“  muzikinė  grupė
„Ainiai“,  Liepos  6  d.  koncertavo  Senųjų  kaimo  tradicijų  kultūros  centro  liaudiškos  muzikos
kolektyvas  „Lolytėlė“,  Švėkšnos  tradicinių  amatų  centro  liaudiškos  muzikos  kapela  „Ašvelė“,
Šilalės rajono, Bijotų kaimo kapela „Bijotaičiai“. Muzikinės grupės: „Vyšnios“, „Lietuvaičiai“.

Teminės popietės: 
         1. Gegužės 5 d. Popietė „Dėkoju, Tau Mama“ Stubrių kaime.

http://www.bikavenukulturoscentras.lt/


Koncertavo Žemaičių krašto etnokultūros centro Gardamo moterų vokalinis ansamblis „Aušrinė“.
         2. Gegužės 17 d. Romansų vakaras „Iš širdies į širdį“ koncertavo: Žemaičių krašto etnokultūros
centro Degučių folkloro kolektyvas „Pilutė“, Salos etnokultūros centro moterų  vokalinis ansamblis
„Lotužė“, Kintų Vydūno kultūros centro Saugų moterų vokalinis ansamblis „Vakarė“, Senųjų kaimo
tradicijų kultūros centro Bikavėnų moterų ansamblis „ Žolyna“. 
         3.  Gruodžio 5 d. Eglės įžiebimo šventė Katyčiuose. (Dalyvavo Šilutės kamerinis dramos
teatras).
         4. Gruodžio 6 d. Advento popietė „Su šviesa į šviesą“, koncertavo Katyčių pagrindinės
mokyklos  moksleiviai  ir  Senųjų  kaimo  tradicijų  kultūros  centro  Vainuto  folkloro  kolektyvas
„Vainuta“.
Ekspedicijos:
          1. Rinkta dainuojamoji tautosaka. Lankytasi pas Aksaverą Mikšienę Šilgaliuose (užrašytos 3
žemaitiškos folklorinės dainos).
        2.  Rinkta  medžiaga  apie  išnykusį  Kekersų  kaimą  bei  nykstantį  Šlaunių  kaimą  Katyčių
seniūnijoje. Lankytasi pas buvusius Kekersų  kaimo gyventojus Bronių Kaušą ir Ireną Buchalcienę,
pas Šlaunių kaimo gyventojus Endrių Muriną ir Erną Murinaitę
Nemokamos edukacijos:
        1. Vasario 13 d. Edukacinė programa „Piemenų pučiamieji instrumentai. Jų gaminimas ir
etnomuzikavimas“ 
        2. Balandžio 17 d. Margučių marginimas.
        3. Lapkričio 27 d. Edukacija „Žolynų rišimas“.
Filmai:
        1. Vasario 21 d. Filmas „Tarp pilkų debesų“.
        2. Rugpjūčio 5 d. Arūno Žebriūno filmas „Riešutų duona“.
        3. Spalio 16 d. Kino filmas „Čia buvo Sąša“.
Straipsniai:
         Parengtas straipsnis spaudai apie tautodailininkus Angelę ir Vytautą Raukčius „Liaudies meno
kūrėjai Angelė ir Vytautas Raukčiai nepaliko abejingų“. Straipsnis išspausdintas 2019 m. spalio 24 d.
Šilokarčemos laikraštyje.
Parodos:
         1. Birželio 24 d. Šiaudinių dirbinių parodos „Saulės sušildyti, rankų nuglostyti“ pristatymas
Katyčių pagrindinėje mokykloje  viešėjusiems užsieniečiams. 
         2. Liepos 5 d. Senųjų fotografijų paroda „Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo, lietuvybės
puoselėtojo Jono Aušros gyvenimas ir veikla“.
         3. Spalio18 d. Tautodailininkų Angelės ir Vytauto Raukčių darbų parda - pristatymas „Liaudies
menas ir jo kūrėjai Angelė ir Vytautas Raukčiai“. Renginio metu koncertavo vokalinis ansamblis
„JūrAinė“  iš Klaipėdos.

Sausio 26 d.  pramoginės grupės „Balius“ koncertas. 
          Vainuto seniūnijoje 2019 m.  Senųjų kaimo tradicijų  kultūros centras  kartu su Vainuto
seniūnija, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokykla ir biblioteka organizavo šiuos renginius:
 1.  Birželio  22  d.  Vainuto  Joninės.  Koncertavo:  Vainuto  gimnazijos  šokių  kolektyvas  „Uta“,
Žemaičių krašto etnokultūros centro Degučių folkloro kolektyvas „Pilutė“, Senųjų kaimo tradicijų
kultūros  centro  Vainuto  folkloro  kolektyvas  „Vainuta“,  Senųjų  kaimo  tradicijų  kultūros  centro
liaudiškos muzikos kapela „Lolytėlė“, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro kolektyvas
„Spigėns“. Muzikinės grupės: „Vega“, „Tautinis brandas“, „Good time boys“.
         2. Rugpjūčio 17 d. Liaudiškos muzikos festivalis „Grajikit, Bikavos žiogeliai” Bikavėnuose.
Koncertavo  liaudiškos  muzikos  grupės  ir  kolektyvai:  Bikavėnų  moterų  vokalinis  ansamblis
„Žolyna”,  Operos  solistė  Oksana  Auškalnytė,  Liaudiškos  muzikos  kapela  „Lolytėlė”,  Natkiškių
kaimo kapela „Vaivorykštė”, Juknaičių šokių kolektyvas „Juknaičiai”, Žemaičių Naumiesčio kaimo



kapela „Žaliakalnis”, Mažeikių raj. Tiršlių kaimo kapela „Subatvakaris”, Nidos liaudiškos muzikos
kapela „Joldija”, Ukrainietės Dinos Pundik - Mataitienės koncertas, grupės „Lietuvaičiai” koncertas.
Kiti renginiai:
          1. Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena Bikavėnuose. Koncertavo Senųjų kaimo tradicijų kultūros
centro Bikavėnų moterų ansamblis „Žolyna“.  
          2. Vasario 15 d. Vainute popietė „Laisvi ir nepriklausomi“. Šilutės Fridricho Bajoraičio
viešosios bibliotekos muzikinis ringas, koncertavo Bikavėnų moterų ansamblis „Žolyna“.
          3. Kovo 5 d. Užgavėnės Vainute. Koncertavo Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro folkloro
kolektyvas „Vainuta“.
         4. Kovo 22 d. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
protų mūšis „Paimk iniciatyvą į savo rankas“.
         5. Balandžio 15 d. Giesmių vakaras Bikavėnuose.
         6. Balandžio 27 d. Atvelykio šventė Vainute. Koncertavo Senųjų kaimo tradicijų kultūros
centro folkloro kolektyvas „Vainuta“.
         7. Birželio 13 d. Amatų stovykla (8 edukacijos).
         8. Rugsėjo  mėn. Sakralinės muzikos valanda su Salos etnokultūros centro Juknaičių moterų
ansambliu „Vėjūnė“. Vytauto Naujalio  150 metų  gimimo sukakties progai. 
         9. Spalio 25 d. Bikavėnų bendruomenės popietė „Rudens simfonija“. Koncertavo Senųjų kaimo
tradicijų  kultūros  centro  Bikavėnų  moterų  ansamblis  „Žolyna“  ir  liaudiškos  muzikos  kapela
„Lolytėlė“.
        10. Lapkričio 17 d. Kapelų apžiūra Bikavėnuose.
        11. Lapkričio 20 d. Tautosakos šventė „Pažinsi tautosaką - atrasi save“. Koncertavo Šilutės
kraštotyros draugijos folkloro ansamblis „Ramytė“.
       12. Gruodžio 5 d. Advento popietė ir eglės įžiebimo šventė Vainute. Dalyvavo Šilutės kamerinis
dramos teatras.
Parodos
         1. Kovo 8-15 d.  Vainuto seniūnijos salėje  Šilutės Hugo Šojaus muziejaus paroda „Miestas, kur
vanduo ir žmonės kuria gyvenimą“, skirta Šilutės miesto 500 - metų jubiliejui pažymėti.
         2. Kovo 15- 26 d. Paroda Bikavėnuose „Miestas, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą“. 
Filmai
        1. Vasario  21 d. Filmas „Tarp pilkų debesų“ Vainutas.
Nemokamos edukacijos
          1. Kovo mėn. edukacija Balčiuose „Velykinės puošmenos“.
          2. Kovo mėn. edukacija Gorainiuose  „Velykinės puošmenos“.
          3. Balandžio 16 d. „Margučių marginimas” Vainute.
          4. Gegužės mėn. Šilutės miesto šventėje edukacijos „Šiaudelių  pynimas ir rišimas“, „Raganų
futbolas“.
          5. Gruodžio 3 d. kalėdinių vainikų pynimas Vainute.

                                         Kita centro veikla 2019 metais
Vykdytos  edukacijos  moksleiviams  pagal  Kultūros  pasą:  edukacinis  užsiėmimas

„Šiaudelių pynimas ir rišimas“:
          1. Kovo 21 d. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos moksleiviams.
          2. Gegužės 29 d. Katyčių pagrindinės mokyklos moksleiviams. 
          3. Gegužės 30 d. Katyčių pagrindinės mokyklos moksleiviams.
          4. Gegužės 31 d. Vainuto gimnazijos moksleiviams. 
          5. Birželio 3 d. Pagramančio dešimtmetės  mokyklos moksleiviams.
          6. Birželio 5 d. Juknaičių dešimtmetės  mokyklos moksleiviams. 
          7. Birželio 12 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos moksleiviams. 
          8. Spalio 15 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos moksleiviams.
          9. Gruodžio 5 d. Juknaičių dešimtmetės mokyklos moksleiviams. 



         10. Gruodžio 9 d. Klaipėdos r. Pašlūžmio mokyklos moksleiviams. 
         11. Gruodžio 17 d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos moksleiviams.     
          Spalio 22 d. du mokami edukaciniai užsiėmimai Žygaičiuose.
          Spalio 26 d. vyko Raimondo Šilansko ir grupės „Husarai” koncertas Bikavėnuose.
           Visų renginių aprašymai ir vaizdinė medžiaga iš renginių yra patalpinta Senųjų kaimo
tradicijų kultūros centro svetainėje (www.bikaenukulturoscentras.lt) ir Facebooko paskyroje Senųjų
kaimo tradicijų kultūros centras.
                             
                                               V. PROJEKTAI

 2019 m. pateikti  projektai:   Lietuvos kultūros tarybai paraiška renginiui „Laisvės vėjas“ skirtam
Lietuvos  nepriklausomybės  atkūrimo  30-  mečio  paminėjimui  (finansavimas  gautas)  ir  paraiška
„Atgimti per muziką, giesmę, poeziją“ (finansavimas negautas).
Kultūros ministerijos programai Kultūros pasui gauti paraiška „Rištinių lėlių gamyba“ – patvirtinta,
paraiška  „Piemenų  pučiamieji  instrumentai.  Jų  gaminimas  ir  etnomuzikavimas”  –  patvirtinta,
paraiška  „Nuo siūlo iki rūbo” – patvirtinta.
Šilutės rajono savivaldybei moterų ansamblio „Žolyna” projektas - finansavimas gautas, liaudiškos
muzikos kapelos „Lolytėlė” projektas - finansavimas gautas, folkloro ansamblio „Vainuta” projektas
- finansavimas gautas.

VI. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA

 2019 metais  centro kuruojamoje teritorijoje veikė 3 meno kolektyvai:   liaudiškos muzikos
kapela „Lolytėlė” (vad.  Kazys  Budrys).  Kolektyvas  įvertintas  A  kategorija,  įvykdė  visus
įsipareigojimus pagal projekte numatytą pasirodymų planą. Koncertavo  Vainute Vasario 16 – osios
minėjime ir  Joninių šventėje, Katyčių miestelio šventėje „Sugrįžimai“, Šilutės miesto šventėje,  Ž.
Naumiestyje  Mykolinių šventėje, Bikavėnuose šventėje „Grajikit, Bikavos žiogeliai“, Naikiškiuose
kapelų šventėje,  Balčių kaimo šventėje, Inkaklių kaimo šventėje,  Bikavėnuose popietėje „Rudens
simfonija“. Sukurtos ir atnaujintos dvi koncertinės programos.

Bikavėnų  vokalinis  moterų  ansamblis „Žolyna”  (vad.  Gražina  Dirgėlienė).  Kolektyvas
įvertintas  B kategorija,   įvykdė visus įsipareigojimus  pagal projekte  numatytą  pasirodymų planą.
Koncertavo Sausio 13 – osios minėjime Bikavėnuose, Kovo 11 – osios šventėje Vainute, Katyčiuose
romansų  vakare  „Iš  širdies  į  širdį“,  Natkiškiuose  ansamblių  šventėje  „Lai  širdis  dainuoja“,
Bikavėnuose  šventėje  „Grajikit,  Bikavos  žiogeliai“  ir  popietėje  „Rudens  simfonija“.  Sukurta  ir
atnaujinta  viena koncertinė programa. 
          Vainuto folkloro ansamblis „Vainuta”  (vad. Jolanta  Majienė).  Kolektyvas  įvertintas  B
kategorija,  įvykdė  visus  įsipareigojimus  pagal  projekte  numatytą  pasirodymų planą. Koncertavo
Sausio 13 – osios minėjime Bikavėnuose, Kovo 11 – osios šventėje Vainute, Katyčiuose romansų
vakare  „Iš  širdies  į  širdį“,  Natkiškiuose  ansamblių  šventėje  „Lai  širdis  dainuoja“,  Bikavėnuose
šventėje „Grajikit, Bikavos žiogeliai“ ir popietėje „Rudens simfonija“.

                 VII SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO LĖŠOS
Eil.
Nr.

Gautų lėšų šaltiniai Kasinės išlaidos
Eur.

1. Šilutės rajono savivaldybės tiksliniai asignavimai, iš jų:
Darbo užmokestis Įnašai soc. draudimui 61882,00
Ryšių paslaugos 577,00
Transporto išlaikymas 1560,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 1551,00
Darbdavių socialinė parama pinigais 50,00

http://www.bikaenukulturoscentras.lt/


Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas 1680,00
Viso: 67300,00

2. Strateginiai renginiai: 
1. Vainuto Joninės. 
2. Katyčių miestelio šventė „Sugryžimai”, 
3. Tarptautinis festivalis „Grajikit, Bikavos žiogeliai” 

2500,00
2500,00
1500,00

Viso: 6500,00
3. Meno kolektyvų projektai;

1. Liaudiškos muzikos kapela „Lolytėlė”.
2. Vokalinis moterų ansamblis „Žolyna”.
3. Folkloro ansamblis „Vainuta”

2900,00
2000,00
2300,00

Viso: 7200,00
4. Kultūros centro uždirbtos lėšos 1896,00

5. Rėmėjų parama strateginiams renginiams 4000,00
Iš viso:
                             Iš viso lėšų centrui iš savivaldybės: 82896,00

                             Iš viso lėšų centrui iš savivaldybės ir rėmėjų: 86896,00

                                
                               VIII. ATLYGINIMAI DARBUOTOJAMS

1. Etnografė – vadybininkė, atsižvelgiant į išsilavinimą, nustatytas pareiginės algos pastovusis
koeficientas – 5,41. Už 2018 m. labai gerus darbo rezultatus, nustatyta 30 procentų pareiginės algos
kintamoji dalis.
       2.  Kultūrinės  veiklos  vadybininkei,  atsižvelgiant  į  išsilavinimą,  nustatytas  6,41 pastovusis
koeficientas.

3. Pagalbiniam darbininkui – kūrikui 2019 m. didėjo atlyginimas 30 Eur., nes padidėjo minimali
alga.

4. Direktorė turi I kvalifikacinę klasę, 41 metų kultūrinio darbo stažą. Nustatytas A2 pareigybės
lygis  ir  8,15  pareiginės  algos  pastovusis  koeficientas.  Už  labai  gerus  2018  m.  darbo  rezultatus
direktorei paskirta 30 procentų kintamoji dalis.                                                              

                                                                  IX. PROBLEMOS

              Vykdant Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T1 - 2315
sprendimą „Šilutės rajono savivaldybės etinės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015 - 2020 m.
įgyvendinimo priemonės“ susiduriame su finansiniais sunkumais. Etnokultūrinių renginių per metus
įstaiga organizuoja nemažai, tačiau šiai veiklai įstaigos uždirbtų lėšų nelabai užtenka, nes jų reikia ir
valstybinių  švenčių  organizavimui.  Manome,  kad  būtų  tikslinga  pastoviai  turėti  biudžete  eilutę
etnokultūrinei veiklai vykdyti.                          

 2020 m. vasario 28 d. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro taryba svarstė 2019 m. veiklos
ataskaitą ir jai pritarė.

Ataskaitą parengė:

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktorė Marytė Matevičienė


