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5725

17

Kultūros ir meno 

Pagalbinio personalo

Sezoninių darbuotojų

BENDROJI DALIS 

 

Varėnos kultūros centras (VKC) – tai daugiafunkcis kultūros centras, įstatymais nustatyta 

tvarka įsteigtas ir pripažintas juridinis asmuo, vykdantis kultūrinę veiklą. Savo veikloje 

besivadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. patvirtintais nuostatais ir kasmet 

tvirtinamais veiklos planais. 

Kultūros centro buveinė – J. Basanavičiaus g. 2, LT 65174 Varėna, tel. (8 310) 51 171, el. p. 

kulturos.centras@varena.lt.  

Kultūros centrą sudaro: Varėnos kultūros centras (aukščiausios kategorijos), VKC kino ir 

parodų salės ir 18 struktūrinių teritorinių padalinių: 2 antros kategorijos (Marcinkonių ir Matuizų) ir 

16 trečios kategorijos. 

Varėnos kultūros centre 2017 m. buvo 99,1 etatas, dirbo 99 darbuotojai: 57 kultūros ir meno, 

25 pagalbinio personalo ir 17 sezoninių darbuotojų. 

Varėnos kultūros centrui 2017 m. vadovavo direktorė Jurgita Žukienė. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kultūros centro tikslai: 

• rūpintis rajono mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, 

respublikiniuose, tarptautiniuose, regioniniuose renginiuose;  

• kurti menines programas, organizuoti rajonines mėgėjų meno kolektyvų peržiūras, 

konkursus, festivalius, šventes, tautodailės ir profesionalaus meno parodas; 

• plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą; 

• tenkinti rajono bendruomenių kultūrinius poreikius; 

• organizuoti profesionalaus meno sklaidą.  

2017 m. Kultūros centras savo veikla tikslingai siekė puoselėti rajone etninę kultūrą, sudaryti 

sąlygas etninės kultūros sklaidai, senųjų tradicijų, papročių populiarinimui, etninės kultūros 

tęstinumui. Įgyvendindamas metinius tikslus Varėnos kultūros centras tenkino ir ugdė rajono 

bendruomenės narių meninius poreikius, organizavo Kultūros centro ir jo padalinių veiklą, rūpinosi 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, puoselėjo bendrąją ir etninę kultūrą, padėjo rajono bendruomenių 

nariams susipažinti su profesionalaus meno vertybėmis, literatūra, muzika, daile, fotografija, kinu, 

puoselėjo ir skatino tautodailės tradicijas, mėgėjų meno veiklą, fiksavo Varėnos rajono kultūrinio 

gyvenimo įvykius, siekė integruotis į įvairius regioninius, respublikinius ir tarptautinius projektus, 

saugojo krašto kultūrinį savitumą, rūpinosi rajono kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje, 

organizavo kino filmų demonstravimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, rengė 

pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, populiarinančius etninę kultūrą, mėgėjų ir 

profesionalųjį meną, organizavo valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių 

minėjimus, profesionalaus meno renginius, sistemingai rengė renginių planus ir juos įgyvendino. 

mailto:kulturos.centras@varena.lt
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FINANSAVIMAS, JO ŠALTINIAI 

 

Finansiniai šaltiniai 
2016 m. 

(tūkst. €) 

2017 m. 

(tūkst. €) 

Savivaldybės biudžetas (2+3+4) 891,9 978,7 

Savivaldybės biudžeto lėšos 806,2 925,1 

Valstybės biudžeto lėšos 43,1 1,2 

Biudžetinių įstaigų pajamos 42,6 52,4 

Kiti finansavimo šaltiniai (6+7+8+9) 24,1 44 

ES paramos lėšos    

Valstybės biudžeto lėšos 14,5 20 

Paskolos lėšos    

Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 21,6 24 

 

2017 m. Varėnos kultūros centro biudžetą sudarė 978,7 tūkst. Eur lėšų gautų iš Savivaldybės 

biudžeto ir 44 tūkst. Eur lėšų gautų iš kitų finansavimo šaltinių: 20 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto 

(Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai, Neformalaus vaikų švietimo lėšos) ir 24 tūkst. Eur 

privačių rėmėjų lėšos. Visą VKC biudžetą 2017 m. sudarė 1 022 700 Eur, t. y. 106,7 tūkst. Eur 

daugiau nei 2016 m. 

 

  

MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS IR ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMAS 

 

VKC visame rajone turi 20 pastatų (ar patalpų), kuriuose vykdo kultūrinę veiklą ir kuriuos 

nuolat prižiūri bei aptarnauja. 2017 m. kultūrinei veiklai buvo pritaikytos Nedzingės padalinio 

patalpos: įrengta moderni žiūrovų salė su scena, naujai išvedžiota elektros instaliacija, įsigytos 

naujos kėdės lankytojams. Remonto darbai ir įranga kainavo apie 15 000 Eur. Krivilių padalinyje 

atliktas elektros ir vandentiekio remontas. Dubičių padalinyje pastatyta malkinė. 

2017 m. buvo atlikti smulkūs VKC patalpų vidaus ir išorės remonto darbai: scenos grindų 

šlifavimas ir dažymas, scenos sienų dažymas, rampos estetinis remontas, 2 aukšto tualetų 

kanalizacijos sistemos perdarymas, padalinių katilinių ir šildymo punktų paruošimas šildymo 

sezonui ir kiti einamieji smulkūs patalpų remonto ar avariniai darbai perkant tik medžiagas.  

Įsigyti 3 nešiojami kompiuteriai VKC padalinių darbuotojams (Krivilių, Perlojos ir Valkininkų), 

4 stacionarūs kompiuteriai VKC specialistams (vienas jų skirtas dirbti grafinio dizaino 

programomis), o jų senieji perleisti kaimų kultūros centrams (Vydenių, Kibyšių ir Kaniavos). 

Su lengvuoju automobiliu VW Crafter per metus nuvažiuota 22 337 km, su autobusu MB0303 – 

5711 km. Už rajono ribų vykta 60 kartų, iš jų 2 kartus į kitas šalis. Vykdytas transporto priemonių 

remontas ir techninis aptarnavimas. 

Lapkričio mėnesį pradėjo veikti naujai įdiegta VKC pastato apsaugos sistema, surengti 

darbuotojų mokymai, kuriuose jie buvo supažindinti su apsaugos sistemos eksploatacija. 

2017 m. pasiūta net 38 pilni tautiniai kostiumai: Perlojos kapelai – 11 kostiumų, Gudžių folkloro 

kolektyvui – 6, Sarapiniškių folkloro kolektyvui – 1, Matuizų kolektyvams – 16, Merkinės – 2, 

VKC renginių vedėjui – 1 kostiumas. Lėšos tautinių kostiumų siuvimui buvo skirtos iš Dainų 
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švenčių programos: 5000 Eur iš savivaldybės biudžeto ir 2000 Eur Lietuvos nacionalinio kultūros 

centro, o Matuizų ir Merkinės kostiumai siūti iš NVŠ programos lėšų. 

 

 
 

Įsigyti 3 muzikos instrumentai: 2 gitaros ir 1 padėvėtas elektrinis pianinas. Įsigyti biuro baldai 

VKC 21 kabinetui, scenos įranga papildyta nauju veidrodiniu gaubliu, pagaminti juodi kubai kino ir 

parodų salėms. 

 

  

PROBLEMOS IR POREIKIAI 

 

2018 m. planuojamas Žilinių KC pastato paprastasis remontas, savivaldybės administracija 

rengia Matuizų KC pastato rekonstrukcijos dokumentus, tikimasi gauti finansavimą Matuizų pastato 

sutvarkymui. 5 iš 20 VKC pastatų (patalpų) reikalinga rekonstrukcija ar kapitalinis remontas: 

Kibyšių, Krivilių, Krūminių, Vydenių, Valkininkų kultūros centruose. Žilinų, Kibyšių padaliniuose 

reikia sutvarkyti kietojo kuro sandėliavimo patalpas – įrengti malkines. Kultūros centrui reikia 

aprūpinti visus darbuotojus trūkstama kompiuterine įranga su instaliuotomis programomis, o turimą 

įrangą atnaujinti. Taip pat atnaujinti muzikos instrumentus, įsigyti reikiamą garso ir šviesos 

aparatūrą – dalis reikiamo inventoriaus numatyta įsigyti per projektą „Kultūros įstaigų 

modernizavimas Varėnos mieste“, kuris prasidėjo 2016 m. Reikia lėšų atnaujinti etnografinius ir 

sceninius drabužius: vien tautinių kostiumų poreikis – 201 vnt. Darbą galėtų palengvinti transporto 

ūkio papildymas: lengvasis automobilis bei 19 vietų autobusiukas.  

 

 

VADOVO INDĖLIS TOBULINANT ĮSTAIGOS ADMINISTRAVIMĄ 

 

Kultūros centro direktorius organizuoja ir koordinuoja VKC ir jo struktūrinių teritorinių 

padalinių veiklą, rūpinasi veiklai tinkamomis patalpomis ir darbo organizavimui reikalingomis 

priemonėmis, valdo jam paskirtus asignavimus, rūpinasi kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, 

palaiko ryšius su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, visuomeninėmis 

organizacijomis, sprendžia klausimus, susijusius su kultūros centro ir jo padalinių veikla, rengia ir 
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pateikia steigėjui statistines ir veiklos ataskaitas, peržiūri ir tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą ir 

darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientus. 

Ištisus metus vyko administracinis darbas, rengti direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo 

klausimais, personalo klausimais. Užtikrintas personalo veiklos dokumentų tvarkymas ir 

archyvavimas. Nuolat vyko susirašinėjimas su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis. Buvo 

priimti ir išnagrinėti 5 prašymai dėl vienkartinių išmokų mokėjimo darbuotojams ir kt. 

Visus metus užtikrintas stabilus ir racionalus įstaigos finansinės ir ūkinės veiklos vykdymas. 

Visos lėšos 100% panaudotos pagal paskirtį. Parengtas įstaigos 2018 m. biudžeto projektas. 

Planuota įstaigos veikla, nustatyti veiklos prioritetai. Parengta daugiau nei 20 planų:  

• 2017 m. VKC veiklos planas;  

• Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtų renginių;  

• Etninės kultūros renginių;  

• Lietuvių kalbos dienų; 

• Mėgėjų meno kolektyvų renginių; 

• Parodų; 

• Įstaigos ketvirčių planai (4); 

• Mėnesio renginių planai (12).  

Rengtos ir teiktos  ataskaitos:  

• Kultūros ir sporto skyriui Statistinė Kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių ataskaita;  

• Savivaldybės tarybai VKC vadovo ataskaita;  

• Finansų ir investicijų skyriui 2017 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita; 

• kino teatro lankomumo ir kitos ataskaitos (buhalterinės, darbo užmokesčio ir pan.). 

Tobulinta įstaigos veikla, įgyvendintos Etninės kultūros plėtros, Dalios Tamulevičiūtės 

profesionalių teatrų festivalio, M. K. Čiurlionio gimtinės infrastuktūros plėtros ir menininko 

atminimui skirtų renginių organizavimo, Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos. Taip pat 

vykdyta edukacinė ir kultūros projektų veikla, skirta įvairioms socialinėms ir amžiaus grupėms.  

Įgyvendinti 36 finansavimą gavę projektai, taip pat vykdytas Neformalus vaikų švietimas: I 

pusmetį – 7 programų užsiėmimai, II pusmetį – 6.  

Siekta pritraukti papildomų finansavimo šaltinių įstaigos veiklai. Iš savivaldybės biudžeto lėšų 

veiklai skirta 50 387 Eur, iš papildomų finansavimo šaltinių veiklai gauta 104 455 Eur: 24 045 Eur 

parama, 23 300 Eur projektams skirtos lėšos, 4 750 Eur NVŠ lėšos, 52 360 Eur įstaigos pajamos. 

Tęstas įstaigos modernizavimo projektų valdymas. Modernizacijos projektui pateikta visa 

reikalinga informacija dėl įrangos įsigijimo Finansų ir investicijų skyriui. Parengtas Žilinų pastato 

techninis projektas, nuolat bendrauta su projektuotojais, NMA prie ŽŪM ir kitomis reikalingomis 

institucijomis. Dalyvauta Matuizų projekto pristatymuose ir 1 susitikime VRM dėl tolimesnės 

projekto eigos, parengti dokumentai pastato perdavimui savivaldybei ir pan. 

Praktiškai įgyvendintas LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymas ir naujasis darbo kodeksas. Dėl šių naujovių reikėjo atlikti daug administracinio darbo: 

100% atnaujinti darbo sutartis, perskaičiuoti atostogas darbo dienomis, parengti ir patvirtinti naujas 

tvarkas: Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo, Darbuotojų asmens duomenų saugojimo, 

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo 

vietoje, Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos ir Vidaus darbo tvarkos taisykles, 

kuriose numatyta nauja darbo apmokėjimo sistema, Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos 
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vykdymo Varėnos kultūros centro tvarkos aprašas. Reikėjo parengti naujus pareigybių aprašymus ei 

su jais supažindinti darbuotojus. 

Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą bei stiprinti žmogiškuosius išteklius 2017 m. 

kultūros darbuotojai 87 kartus buvo siunčiami į seminarus (1 tarptautinis seminaras). Kvalifikaciją 

kėlė 39 kultūros ir meno darbuotojai (19 VKC, 20 padalinių) iš 57, tai sudaro daugiau nei 68% visų 

kultūros ir meno darbuotojų. Kvalifikacija buvo keliama nuo 1 iki 7 kartų. 
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Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

 
Kiekvieną mėnesį organizuojami struktūrinių padalinių darbuotojų pasitarimai, jų metu 

aptariamos iškilusios problemos, kiti organizaciniai bei ūkiniai klausimai. Kiekvieną savaitę 

organizuojami Kultūros centro specialistų pasitarimai, aptariami einamieji darbai, vyksta darbų 

paskirstymas. Keletą kartų per metus rengiami Varėnos kultūros centre veikiančių kolektyvų 

vadovų pasitarimai, aptariami bendrieji reikalavimai vadovams, ataskaitų ir veiklos planų teikimo 

tvarka, nagrinėjami kiti vadovams aktualūs klausimai.  

 

 

 
 

Metų gale vykusio pasitarimo metu buvo pagerbti ir mero padėkomis  už ilgametį darbą VKC 

apdovanoti darbuotojai (švenčiantys kūrybinio darbo 10 m. 15 m. ir kt.). 
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Antrus metus buvo suorganizuoti kolektyvų vadovų, kurių vadovaujami kolektyvai 2017 m. 

pasiekė įspūdingų rezultatų, apdovanojimai. Visi dalyvavę gavo mero padėkas ir dovanėles. 

 

 

PROJEKTINĖ IR KITA VEIKLA 

Nuo 2015 m. Varėnos kultūros centras tapo Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėju. VKC 

turi akreditavęs ir įregistravęs 20 programų KTPRR registre. 2017 m. I pusmetį vykdė 7 programų 

užsiėmimus, II pusmetį 6 programų užsiėmimus. NVŠ veiklai vykdyti buvo gauti 4 750 Eur. 

Įgyvendinti 36 finansavimą (23 300 Eur) gavę projektai. 3 Lietuvos kultūros tarybos finansuoti 

projektai: „Dainavos šalies piliakalnių paslaptys“, „Senųjų medinių indų sugrįžimas“ ir „VIII Dalios 

Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis Varėnoje“. Ir 33 Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos finansuoti projektai VKC ir rajono KC. 

 

 
 

2017 m. buvo parengtos ir pateiktos 5 projektų paraiškos Lietuvos kultūros tarybai (LKT): IX 

Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis, Tarptautinis fotografijos konkursas-festivalis 

„Kai grybais lietus lis“, Respublikinis vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių festivalis „Ėglynaicis“, 

Respublikinė muzikantų šventė-varžytuvės ,,Armonikaicis-2018”, Šaukščiaus amato studijos ir 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis „Lietuvai – 100“. Dalinis finansavimas skirtas 3 projektams: 

IX D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivaliui, Respublikinei muzikantų šventei-varžytuvėms 

,,Armonikaicis-2018”, Šaukščiaus amato studijoms. 
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Vyko projekto „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“ tęstiniai 

darbai. Projektui „Varėnos kultūros centro Žilinų filialo pastato atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ parengtas techninis projektas, nuolat bendrauta su projektuotojais, 

NMA prie ŽŪM ir kitomis reikalingomis institucijomis. Dalyvauta Matuizų projekto pristatymuose, 

pateikti reikiami dokumentai projekto „Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams“ rengimui. 

2017 m. ne tik rengti ir įgyvendinti projektai, bet ir pasirašytos 55 bendradarbiavimo sutartys 

su kitomis įstaigomis dėl skirtingų sričių projektų įgyvendinimo: 5 sutartys kino projektams, 17 

etnokultūros projektams, 3 teatro, 12 kultūros paveldo, 5 fotografijos ir parodų srities ir 13 kitų 

kultūros sričių projektams. Gavus finansavimą VKC taptų projektų įgyvendinimo partneriais. 

Vykdant įstaigos kultūrinę ir administracinę veiklą aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos ir 

rajono įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, mokyklomis, Ąžuolo gimnazija, Ryto 

progimnazija, bibliotekomis, bažnyčiomis, jaunimo organizacijomis, M. K. Čiurlionio draugija, 

Varėnos sporto centru, visuomenės sveikatos biuru, socialinių paslaugų centru, Dzūkijos 

nacionaliniu parku, su pasieniečiais, gaisrininkais, policininkais, žemdirbiais ir kt. 

 

 

REPREZENTACIJA, VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

Visus metus veikė Kultūros centro tinklalapis www.varenoskultura.lt. Jis buvo nuolat 

atnaujinamas, pildomas, tobulinama struktūra. Atnaujintas, pagražintas puslapio dizainas, 

pagrindiniame meniu šiek tiek pakeista stilistika visiems renginiams, įdiegta Facebook „like“ 

meniu. 

Informacijos sklaida vyko ir kitomis tradicinėmis priemonėmis: spauda, televizija, radijas, 

popieriniai skelbimai, kvietimai, internetiniai naujienų portalai ir t.t. Reklamos ir komunikacijos 

tikslais naudoti ir socialiniai tinklai („Facebook“ (FB)), kur neformaliu pavidalu pateikiamos 

kultūros naujienos, informacija apie renginius, įvykius, skelbiamos vykusių renginių fotografijos, 

dalijamasi kita aktualia informacija, susijusia su VKC veikla. Socialiniai tinklai leidžia greitai ir 

plačiai skleisti informaciją, VKC turimų 2 FB puslapių sekėjų būrys auga, ir jau perkopė 6 000. 

VKC „Facebook“ paskyroje (https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/) yra 3232 žmonių, 

kuriems „Patinka“ ir 3220 žmonių, kurie „Seka“. Per metus daugiau nei 1000 žmonių pamėgo VKC 

puslapį: 2017 metų pradžioje buvo 2063 „sekėjų“, o pabaigoje 3093 „sekėjų“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/


9 

 

FB tampa vis populiaresne veiklos ir renginių reklamos vieta, nes informacija labai greitai ir 

plačiai pasklinda. VKC FB rekordinio peržiūrų skaičius buvo pasiektas reklamuojant 2017 m. 

„Grybų šventę“: renginio programos plakatas sulaukė 66 459 peržiūrų, o reklaminis filmukas 

sulaukė net 68 426 peržiūrų.  

 

       
 

 

Kitų renginių anonsus vidutiniškai pamato 2000 žmonių, renginių fotoalbumus peržiūri 

vidutiniškai 3000 žmonių (rekordinio nuotraukų peržiūrų skaičiaus (virš 15 000) sulaukė Grybų 

šventės fotoalbumas). Per nepilnus metus (nuo balandžio mėn.) užfiksuota daugiau kaip 35 

renginiai Varėnoje ir rajone, sukurti ir paviešinti fotoalbumai, kurie sulaukė itin puikių įvertinimų. 

 

FB oficiali statistika: 
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VKC kino ir parodų salių „Facebook“ paskyroje (https://www.facebook.com/kinas.varenoje/) 

yra 3325 žmonių, kuriems „Patinka“ ir 3308 žmonių, kurie „Seka“. 

Bene didžiausias 2017 m. pasiekimas VKC reprezentacijos srityje – logotipo sukūrimas. 

Logotipas – įstaigos vizualinis identitetas, jis padeda išsiskirti iš kitų įmonių ir įstaigų tarpo, tai 

raktas kuriant ryšį su klientais. Buvo siekta, kad VKC logotipas būtų lengvai suvokiamas, 

atpažįstamas bei lengvai pritaikomas visuose media kanaluose (nuo spaudos iki interneto). Šiuo 

metu Kultūros centras pateikęs paraišką Valstybiniam patentų biurui, kuris atlieka prekių ženklo 

ekspertizę ir pagal jos rezultatus išduos prekių ženklo registracijos liudijimą. 

 
 

KOLEKTYVŲ VEIKLA, RYŠKIAUSI KOLEKTYVŲ PASIEKIMAI 2017 M. 

 

Visi Varėnos kultūros centro ir jo padalinių kolektyvai aktyviai vykdė kūrybinę ir koncertinę 

veiklą dalyvaudami pasirodymuose rajone, Lietuvoje ir užsienyje. Kolektyvai per metus dalyvavo ir 

surengė 334 koncertus, spektaklius, pasirodymus išvykose Lietuvoje ir 248 rajono kultūros 

įstaigose. VKC kolektyvai 6 kartus atstovavo Varėnai užsienyje: Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje ir 

Čekijoje. 

2017 m. Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose veikė 110 mėgėjų meno kolektyvų, studijų, 

būrelių, klubų, kuriuose dalyvavo 1154 dalyviai. Lyginant su 2016 metais sumažėjo 5 kolektyvais, 

bet dalyvių skaičius pakito nežymiai, tik 9 žmonėmis (2016 m. 115 mėgėjų meno kolektyvų, 1163 

dalyviai). 
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Mėgėjų meno kolektyvai 2016-2017 m. 

 Mėgėjų meno 

kolektyvai 

Iš jų vaikų ir 

jaunimo 

Studijos, būreliai, 

klubai 

Iš jų vaikų ir 

jaunimo 

Iš viso 

kolektyvų 

(1+3) 

Iš jų vaikų ir 

jaunimo 

(2+4) 

 201

6 

201

7 

2016 201

7 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 201

7 

Kultūros 

centras 

15 18 5 8 1 3 1 2 16 21 6 10 

Kultūros 

centro 

padaliniai 

76 68 28 23 23 21 13 11 99 89 41 34 

Viso: 91 86 33 31 29 24 14 13 115 110 47 44 

 

Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai 2016-2017 m. 

 Kolektyvų 

dalyviai 

Iš jų vaikų ir 

jaunimo 

Studijų, 

būrelių, klubų 

dalyviai 

Iš jų vaikų ir 

jaunimo 

Iš viso 

dalyvių (1+3) 

Iš jų vaikų ir 

jaunimo 

(2+4) 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Kultūros 

centras 

258 311 81 96 8 25 8 19 266 336 89 115 

Kultūros 

centro 

padaliniai 

697 632 269 254 200 186 121 120 897 818 390 358 

Viso: 955 943 350 350 208 211 129 139 1163 1154 479 473 

 

Varėnos kultūros centro kolektyvams 2017 m. buvo itin aktyvūs ir sėkmingi. Jaunimo dailės 

studijos „Kadagys“ (gyvuojančios daugiau nei 35 metus) vadovo Algirdo Juškevičiaus mokinys 

Rokas Kibirkštis tapo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ 

respublikinio turo III vietos laimėtoju. O studijos vadovas buvo pagerbtas LR Žemės ūkio 

ministerijos padėkos raštu už aktyvią veiklą perduodant protėvių tradicijas jaunajai kartai. 

Jau 66 metus gyvuojantis mišrus choras „Varpilė“ (vadovė Ramona Elena Velžienė) 

Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse pelnė III laipsnio diplomą. 
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VKC mišrus choras „Harmonija“ (vadovė Ilona Zalanskienė) garsino Varėnos krašto 

vardą užsienyje (Prenzlau, Vokietija ir Praha, Čekija). Taip pat puikiai pasirodė Dainų šventės 

suaugusiųjų chorų konkurse Alytuje ir pelnė II laipsnio diplomą. VI tarptautiniame chorų konkurse 

„Auksinė Šalčios juosta“ laimėjo Sidabrinę Šalčios juostą ir II laipsnio diplomą. Šiame chorų 

festivalyje-konkurse chorų pasirodymus vertino komisija, sudaryta iš profesionalių Lietuvos ir 

užsienio šalių muzikantų. 

 
 

Tarptautiniame vaikų ir jaunimo festivalyje „Christmas Wave“ Jūrmaloje VKC vaikų 

pramoginės dainos choras „Bruknelė“ (vadovė Asta Kašėtienė) iškovojo III laipsnio laureatų 

diplomą; gerai pasirodė ir festivalyje „Travelling festival 2017“ Prahoje. 

Geri metai buvo ir VKC šokių kolektyvams. Pagyvenusiųjų tautinių šokių grupė „Kadagys“ 

(vadovė Ramunė Butkienė) dalyvavo ir šauniai pasirodė tarptautiniame šokių festivalyje-konkurse 

„Baltic Amber Spring Suwalki 2017“ Lenkijoje, kur laimėjo I vietą ir suaugusiųjų liaudiškų šokių 

grupių konkurse „Pora už poros“ Marijampolėje, kur pelnė III laipsnio diplomą. 

 

 
 

Varėnos kultūros centro šokių studijos „Fantazija“ (vadovė Janina Oszustowicz) šokėjai 

puikiai pasirodė tarptautinėse bei respublikinėse varžybose, konkursuose ir festivaliuose. KLŠA 

reitinginėse linijinių šokių varžybose Ukmergėje, Vilniuje, Šiauliuose, Palangoje, Telšiuose, 

Garliavoje kolektyvas ir atskiros šokėjos laimėjo prizines (1-3) vietas skirtingose kategorijose. 2017 

metais pirmą kartą net 3 varėniškės tapo reitingo laimėtojomis, o Brigita Sviklaitė social primary 

kategorijoje tapo Lietuvos čempione. 
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2017 m. VKC vyriausiosios specialistės etnografės Linos Būdienės ir iš Žiūrų kilusių 

žmonių iniciatyva įvyko Žiūrų ansamblio atgimimas. Dabar kolektyve dainuoja senieji ansamblio 

dainininkai, jų vaikai ir anūkai, šiuo metu jie intensyviai ruošiasi Dainų šventei. Tai unikalus atvejis 

visoje Lietuvoje. O Pietinių (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų kaime įtraukta į nacionalinį 

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Pirmuoju teikimu Lietuvos nacionalinis kultūros 

centras – jam pavestas minėto sąvado kūrimas – gavo 17 paraiškų, VKC parengta byla „Pietinių 

dzūkų dainavimo tradicijos Žiūrų kaime“ buvo puikiai įvertinta. 

Kaip visada išskirtine ir itin aktyvia veikla pasižymėjo VKC Matuizų padalinio kolektyvai. 

Irenos Čeplikienės vadovaujami šokėjai dalyvavo šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvėse 

„Patrepsynė 2017“, kur 3 poros skirtingose kategorijose buvo apdovanotos diplomais. Humoro 

grupė „MTV“ išmaišė visą Lietuvą ir džiugino savo pasirodymais. Be dešimčių padėkų dar gavo 

diplomą už sėkmingą pasirodymą 24-oje Lietuvos humoro šventėje-konkurse „Juokis-2017“ bei 

pelnė piniginį prizą 20-oje respublikinėje šventėje-konkurse Valentino Kirlio premijai laimėti. 

 

 
 

Dar vienas Irenos Čeplikienės vadovaujamas kolektyvas – suaugusiųjų žmonių teatras „Giraitė“ 

Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras 2017“ pelnė 4 nominacijas, o Sūduvos teatrų 

festivalyje „Atžalynas 2017“ – 2 nominacijas. Meno vadovės Daivos Kielienės vadovaujamas 

Matuizų kultūros centro moterų neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Atgaiva“ Lietuvos neįgaliųjų 

meno mėgėjų kolektyvų šventės – konkurso „Vilties paukštė 2017“ finale laimėjo II vietą. O 

folkloro kolektyvas „Verbena“ Varėnos kraštą atstovavo dalyvaudamas LRT laidoje „Duokim 

garo“. 

Marcinkonių kultūros centro kolektyvai (direktorė Rimutė Avižinienė) konkursuose 

nedalyvavo, bet visus metus vykdė itin aktyvią ir turiningą veiklą. O humoro grupė „Spanguolė“ 

visus metus sėkmingai pasirodė 24-oje Lietuvos humoro šventėje-konkurse „Juokis-2017“, kuris 

vyko skirtinguose Lietuvos miestuose. 

Gudžių kultūros centro direktorės Irenos Paleckienės vadovaujamas folkloro ansamblis 

sėkmingai dalyvavo Etninės kultūros globos tarybos paskelbtame respublikiniame konkurse 

„Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“ ir tapo nugalėtojais. 

Ilgametė Varėnos krašto folkloro tradicijų puoselėtoja ir buvusi vaikų ansamblio 

„Piemenukai“ vadovė Vanda Mockevičienė 2017 m. išleido knygą „Šoka šarka ir genys. Dzūkijos 
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kaimo autentiški vaikų žaidimai“. Dabar kartu su Nedzingės folkloro ansambliu vyksta šios  knygos 

pristatymai visoje Lietuvoje. 

Lapkričio 29 d. Trakų pilies didžiojoje menėje vyko 2017 m. geriausiai tradicijas 

puoselėjusių seniūnijų etnografinių regionų apdovanojimai. Šiais metais aukščiausius įvertinimus 

Dainavos regione gavo net dvi seniūnijos iš Varėnos rajono: I vieta atiteko Merkinės seniūnijai, II 

vieta Valkininkų seniūnijai. Merkinės kultūros centro direktorė Jurgita Keršienė ir Valkininkų 

kultūros centro direktorė Jolanta Molienė parengė dokumentus ir pristatė juos Etninės kultūros 

globos tarybos konkursui „2017 metais geriausia etnokultūrines tradicijas puoselėjanti Dzūkijos 

etnografinio regiono seniūnija“. Darbas ir pastangos nenuėjo veltui. 

Tradiciniai amatai, kulinarija, perduodami iš kartos į kartą, yra svarbi mūsų etninės kultūros 

dalis, kuriai, priėmus Tautinio paveldo produktų įstatymą ir pradėjus sertifikuoti tautinio paveldo 

produktus, buvo suteiktas antrasis kvėpavimas. VKC globoja tautodailininkus bei amatininkus, 

konsultuoja juos įvairiais klausimais. Tautinio paveldo produktai – nemasinės gamybos sertifikuoti 

amatininkų dirbiniai, pagaminti rankomis iš tradicinių žaliavų arba naudojant senąsias ar jas 

atitinkančias naujas technologijas, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį. 2017 

m. 3 Varėnos krašto tautodailininkėms buvo suteikti tautinio paveldo gaminių sertifikatai: 

Jolantai Molienei už šiaudinius sodus, Daivai Petruškevičienei už tradicinės duonos kepimą, o 

Daliai Baranauskienei už sūrius.  

 

 

RENGINIAI VARĖNOS KULTŪROS CENTRE IR PADALINIUOSE 

 

2017 m. Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose įvyko 1 318 prasmingų kultūrinių renginių: 

valstybinių, kalendorinių švenčių minėjimai, įvairūs tarptautiniai, respublikiniai, regioniniai, 

rajoniniai festivaliai, konkursai, kaimo šventės, edukaciniai renginiai, profesionalių atlikėjų 

koncertai, spektakliai ir kt., kuriuose dalyvavo daugiau kaip 600 tūkst. dalyvių ir lankytojų. 

 

Renginiai, koncertai, spektakliai, lankytojai ir dalyviai 2017 m. 

 Renginiai Lankytojai ir dalyviai 

Kultūros centras 844 548 617 

Kultūros centro padaliniai 474 87 254 

Viso: 1 318 635 871 

 

Renginių lankytojų ir dalyvių skaičiaus augimas 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

260 491 560 425 635 871 

 

Sėkmingai veikla plėtota Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėse: 14 parodų (iš jų 8 

profesionalaus meno, 5 tautodailės parodos, 1 moksleivių kūrybos). Parodos buvo: fotografijų – 4, 

tapybos – 3, keramikos – 1, tautodailės – 5, mišrios – 1. Parodų atidarymuose apsilankė 814 

lankytojų. 
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Varėnos rajono tautodailininkai dalyvavo 2 regioninėse parodose-konkursuose: Dzūkijos 

regiono tautodailininkų darbų konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“ (Lazdijuose), Lietuvos 

moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ regioninėje parodoje (Alytuje). Ir 2 

respublikinėse: Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ respublikinėje 

parodoje Jonavoje ir VšĮ Kapolė organizuoto riešinių konkurso, skirto Lietuvos 100-mečiui 

paminėti, parodoje LR Seime. 

Varėnos kultūros centro padaliniuose buvo eksponuojama 19 parodų: 4 tautodailės, 2 

fotografijų, 1 tapybos, likusios – vaikų kūrybos bei su sezono šventėmis susijusios mišrios mėgėjų 

kūrybos parodos. 

2017 m. surengtas respublikinis fotografijos konkursas, kuriame dalyvavo 13 dalyvių iš 

visos Lietuvos. Konkurso nugalėtojos darbas šiuo metu varžosi tarptautiniame fotografijos konkurse 

„The wildlife photographer of the year“, o Lazdijų rajone vyksta konkurso lydimosios parodos. 

 

       
 

 

Per 2017 metus rodyta 796 kino seansai, iš jų 303 3D ir 493 2D kino seansai. 2017 m. 

parodyta 14 lietuviškų filmų ir 106 užsienio kino kūrėjų sukurti filmai: 91 vaidybinis, 26 

animaciniai ir 3 dokumentiniai filmai. Kine apsilankė 11 212 žiūrovų. Už kino seansų bilietus 

surinkta 31 976 Eur. Dirbta su 20 kino platintojų.  

 

 
 

Per 2017 metus surengti 4 kino festivaliai: 12-asis Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo 

filmų festivalis, Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“, Europos šalių 

kino forumas „Scanorama“ bei prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“, kuriuose apsilankė 324 

žiūrovai. Buvo surengta 3 edukaciniai kino projektai: „Kino karavanas“, „Kino knyga“ 
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(edukacinis kino seansas ir susitikimas su režisieriais), „Garsinės peržiūros“ (nebyliojo kino 

peržiūra su gyvo garso improvizacijų koncertu). Vyko nemokamos filmų peržiūros: „Mes 

dainuosim“, „Tobuli melagiai“, „Nepaprasta auka“ (pristatymas ir susitikimas su režisiere). Pradėti 

specialūs kino seansai tėvams, į kuriuos jie gali atsivesti vaikus.  

Merkinės kultūros centre vyko 2 filmų peržiūros („Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ ir 

„Trys milijonai eurų“), kuriose apsilankė 120 žiūrovų. 

Kita VKC kino ir parodų salių veikla: 1 mugė „Vai, atvažiuoja šventa Kalėda“, 1 

multimedijų projekto apie tremtį pristatymas, 1 susitikimas su rašytoja (B. Jakučionyte), 3 

konferencijos (žemdirbių, visuomenės sveikatos biuro ir kt.), vyko nemokamos visuomenės 

sveikatos biuro inicijuojamos mankštos, 2 edukaciniai projektai: „Šiuolaikinis šokis – polėkis 

saviraiškai“, Grafitti dirbtuvės „Ačiū“, 1 Kalėdinis jaunimo koncertas, 5 įvairūs visuomeniniai 

susitikimai. 

 
 

 Ištisus metus Varėnos kultūros centre ir rajone vyko profesionalaus meno sklaida: 

profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai ir kt. renginiai, skirti suaugusiems bei vaikams. 70 

renginių apsilankė per 14 000 lankytojų. 

 

Profesionalaus meno renginiai 2017 m. 

 Parodos Koncertai Spektakliai Iš viso renginių 

Kultūros centre 7 3 27 37 

Kultūros centro 

padaliniuose 

5 28 3 33 

Viso 9 31 30 70 

 

 

Visą spalio mėnesį vyko analogų neturintis VIII Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų 

festivalis. Festivalio metu parodyti 23 spektakliai. Atidarymo metu Dalios Tamulevičiūtės 

gimtinėje, Senojoje Varėnoje, apdovanotas 2017 m. Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos 

meno kūrinių konkurso laimėtojas – Artūro Areimos teatro eskizas pagal Virginijos Rimkaitės 



17 

 

kūrinį „Virimo temperatūra 5425“. Festivalio uždarymo metu įteikta 12 festivalio prizų ir 5 

specialūs diplomai komisijos ir žiūrovų išrinktiems laureatams.  

 

 
 

 

Paminėti Varėnos kultūros centro kolektyvų jubiliejai: pagyvenusių žmonių šokių kolektyvo 

„Kadagys“ 45-erių metų jubiliejus, Sarapiniškių kultūros centro folkloro ansamblio „Šilaicis“ 40-ies 

metų jubiliejus, Vilkiautinio kultūros centro folkloro ansamblio 20-ies metų jubiliejus, Matuizų 

kultūros centro folkloro ansamblio „Verbena“ 50-ies metų jubiliejus ir humoro grupės „MTV“ 25-

erių metų jubiliejus, Perlojos kultūros centro kapelos 25-erių metų jubiliejus. Jubiliejines parodas 

surengė tautodailininkai: Vytautas Baublys, Laima Saviščevienė, Algirdas Juškevičius. 

Rugsėjo mėnesį Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje paminėtos Senojoje 

Varėnoje gimusio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 142-osios gimimo metinės ir dvidešimt 

pirmąjį kartą įteikti garbingi apdovanojimai kultūrai nusipelniusiems žmonėms. Vyko vienintelė 

Lietuvoje ir visoje Europoje Grybų šventė, kuri pritraukė minias žiūrovų iš visos Lietuvos, buvo ir 

svečių iš užsienio. Kiemeliuose visą dieną buvo demonstruojami senieji dzūkų amatai, verslai ir 

kulinarinis paveldas. Didžiojoje scenoje vyko mėgėjų ir profesionalių atlikėjų pasirodymai. 

 Tradiciniu jau tampa rimtosios muzikos gerbėjų ypač laukiamas chorų festivalis „Širdžių 

kalba“. Sėkmingai vyko jaunimo mėgstamas ir laukiamas pramoginis žaidimas „Maišatynė“. 

Marcinkonių etnografiniame muziejuje organizuotas Varėnos rajone gyvenančių ir sodybas turinčių 

meno, kultūros, verslo ir politikos žmonių susitikimas. Per 2017 m. įvyko 3 tradicinių šokių 

vakaronės ir 3 „Naktišokiai Varėnoje“, kurias aplankė per 500 žmonių. Vakaronėse grojo 

muzikantai iš Varėnos rajono, Vilniaus bei Kauno. Daug dalyvių iš visos respublikos pritraukė 8-

asis respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Skambėk, Dzūkija“, akcija „Visa Lietuva šoka“. 

Smagiai šurmuliavo priešvelykinė mugė „Auksalio kupkas“ ir prieškalėdinė mugė „Vai, atvažiuoja 

šventa Kalėda“. Jose dalyvavo, savo rankomis pagamintais dirbiniais bei gaminiais prekiavo, 

amatus bei kūrybinį procesą pristatė daug tautodailininkų, amatininkų, ūkininkų, sodininkų, verslo 

įmonių, kaimo bendruomenių atstovų ir nagingų Dzūkijos žmonių iš Varėnos, Alytaus, Šalčininkų, 

Lazdijų rajonų, Alytaus ir Druskininkų miestų.  
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Kiti renginiai (neprofesionaliojo meno) Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose 2017 m. 

66 13 92
24

798

340
Tautodailės ir kt. parodos

Ekspedicijos

Edukaciniai renginiai

Pramoginės muzikos koncertai

Kino filmai

Kiti renginiai

 

VKC 2017 m. pradžioje tapo savanorius priimančia organizacija. Surengti 92 edukaciniai 

renginiai, kūrybinės dirbtuvės „Kūrybinės dienos kūrybingam jaunimui“, pasidainavimų mokymai 

etnokultūrinio plenero „Dieveniškių vijos 2017“ dalyviams, tradicinių šokių mokymai Varėnos Šv. 

arkangelo Mykolo parapijos vaikų dienos centro „Svajonė“ stovyklos dalyviams ir t.t. Viso 

edukaciniuose renginiuose sudalyvavo virš 3000 dalyvių. Buvo suorganizuota 13 ekspedicijų 

rajone, fiksuojant vaizdo ir garso įrašus. Baigta rengti „Pietinių (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija 

Žiūrų kaime“ byla, kuri buvo įtraukta į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Sąvadui 

pradėta ruošti „Margionių Vėlinių laužų“ byla: suorganizuotos 2 ekspedicijos į Margionis ir 

Mardasavą. 

Kiti tradiciniai VKC ir rajono kultūros centrų renginiai vyko ištisus metus: Velykiniai lalavimai 

Kibyšių ir Matuizų kaimuose, Atvelykio popietės, Majavų (gegužinių) šventės, Joninių, Sekminių, 

Jurginių, Oninių, Žolinių šventės, Antaninių kermošius, 14 kaimo švenčių, 2 seniūnijų folkloro 

ansamblių susiėjimai „Pas susiedus“, rajoninės pasakorių varžytuvės ir kt. 

Varėnos kultūros centro struktūriniai teritoriniai padaliniai 2017 m. aktyviai vykdė kultūrinę 

veiklą, bendradarbiavo su visomis vietos organizacijomis: seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, 

bažnyčia, bibliotekomis, mokyklomis. Siekė sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių 

žmonėms dalyvauti kultūriniame gyvenime. 

 

 

 

 

Direktorė      Jurgita Žukienė 


