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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 2021 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 17 struktūrinių padalinių: 2 antros kategorijos (Marcinkonių ir Matuizų), 14 trečios 

kategorijos ir Dargužių amatų centras. 

Varėnos kultūros centre 2021 m. pradžioje Varėnos rajono savivaldybės patvirtinta 100 

pareigybių dirbo 97 darbuotojai: 58   kultūros ir meno, 18 pagalbinio personalo, 14 sezonių, 7 kiti. Nuo 

spalio 1 d.Varėnos rajono savivaldybės sprendimu prijugus Dargužių amatų centrą, buvo patvirtinta 102 

pareigybės dirbo 98 darbuotojai: 59 kultūros ir meno, 18 pagalbinio personalo, 14 sezoninių 

darbuotojų, kitų – 7.   

58 kultūros ir
meno darbuotojai

18 pagalbinio

personalo

14 sezoninių

7 kiti

2021 m. pradžia

59 kultūros ir
meno darbuotojai

18 pagalbinio

personalo

14 sezoninių

7 kiti

2021 m. pabaiga
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Varėnos kultūros centro direktoriaus pareigas iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. ėjo Miglita Kašėtienė, nuo 

2021 m. rugpjūčio 1 d. kultūros centrui vadovauja Regina Svirskienė. 

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.  

 

2021 m. I-ąjį ketvirtį dėl šalyje paskelbto karantino pagrindinę savo veiklą – renginių 

organizavimą teko perkelti į virtualią erdvę, o darbą su kolektyvais organizuoti nuotoliniu būdu. 

Nepaisant to, buvo tikslingai siekta puoselėti etninę kultūrą, sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, 

senųjų tradicijų, papročių populiarinimui, etninės kultūros tęstinumui, todėl buvo organizuojami 

virtualūs tradicinių pasidainavimų vakarai, tradicinės edukacijos, tautodailės parodos ir kita. 

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, 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. 

 

FINANSAVIMAS, JO ŠALTINIAI 

 

Finansiniai šaltiniai 
2018 m. 

(tūkst. €) 
2019 m. 

(tūkst. €) 
2020 m. 

(tūkst. €) 
2021 m. 

(tūkst. €) 

Savivaldybės biudžetas  1147.7 1098,3 1050,9 1077,9 

Savivaldybės biudžeto lėšos 1085.4 1027,7 1013,7 1020,1 
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Valstybės biudžeto lėšos   2,6 20,7 

Biudžetinių įstaigų pajamos 62.3 70,6 34,6 37,1 

     

Kiti finansavimo šaltiniai 140.4 168,6 73,4 72,3 

ES paramos lėšos 83.8 99,4 6,7  

Valstybės biudžeto lėšos 26.3 37,9 64 66,8 

Paskolos lėšos     

Kitų finansavimo šaltinių 

lėšos (parama) 
30.3 31,3 2,7 5,5 

 

2021 m. Varėnos kultūros centro biudžetą sudarė 1077,9 tūkst. Eur lėšų gautų iš 

Savivaldybės biudžeto (27 tūkst. daugiau nei 2020 m.) ir 72,3 tūkst. Eur lėšų gautų iš kitų finansavimo 

šaltinių: 6,4 tūkst. Eur neformalaus vaikų švietimo lėšos, 14,3 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto kultūros 

darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, 66,8 tūkst. Eur Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos finansuotiems projektams, 5,5 tūkst. Eur privačių rėmėjų lėšos, 

įstaigos pajamos – 37,1 tūkst. Eur. Visą VKC biudžetą 2021 m. sudarė 1 150 200 Eur, t. y. 25,9 tūkst. 

Eur daugiau nei 2020 m.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buvo surinkta 2,5 tūkst Eur daugiau pajamų nei 2020 m. t. y. – 37,1 tūkst. Eur. 
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MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS IR ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMAS 

 

2021 m. VKC visame rajone turėjo 19 pastatų (ar patalpų), kuriuose vykdo kultūrinę veiklą 

ir kuriuos nuolat prižiūri bei aptarnauja. 2021 m. buvo atlikti šie Varėnos kultūros centro patalpų vidaus 

ir išorės remonto darbai: choro studijos elektros apšvietimo remontas, choreografijos studijos veidrožių 

turėklų, elektros apšvietimo ir instaliacijos remontas, lauko apšvietimo remontas ir  automatinio  

valdymo  sumontavimas, antrinių žaliavų konteinerių aikštelės įrengimas prie kultūros centro pastato, 

VKC kasoje buvo įvesta kompiuterizuota bilietų pardavimo kasa www.bilietai.lt, kuri leidžia 

lankytojams bilietus įsigyti ir internetu. 

2021 m. buvo pakabintos scenos užuolaidos ir įrengta reklaminė pastato pavadinimo iškaba 

2020 m. atnaujintame Matuizų kultūros centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilietai.lt/
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Atlikta: Krivilių kultūros centro elektrinio katilo remontas, šildymo sistemos paruošimas 

šildymo sezonui, Kaniavos kultūros centro katilinės paruošimas šildymo sezonui, Panaros kultūros 

centro katilinės katilų ventilių, pakuros grotelių pakeitimas ir dūmtraukio remontas, paruošimas šildymo 

sezonui, Merkinės kultūros centro katilinės paruošimas šildymo sezonui, Perlojos kultūros centro scenos 

prožektorių remontas, Dubičių kultūros centro elektros apšvietimo remontas, stogo lietvamzdžių 

išvalymas, katilinės katilo paruošimas šildymo sezonui.  

Buvo pasiūta 15 tautinio kostiumo komplektų ir kitų sceninių drabužių, tam buvo skirta 2 

010 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 2 010 Eur LR Kultūros ministerijos lėšų bei 1 768 Eur NVŠ lėšų (iš 

viso tautinių kostiumų bei kitų scenos drabužių įsigyta už 5 788 Eur). 2021 m. lengvuoju automobiliu 

VW Crafter nuvažiuota 10 830 km (2019  m. – 13 345 km), nuomotu transportu nuvažiuota 12 440 km 

(pernai – 5 100 km).  

Iš įstaigos pajamų buvo įsigyta: kompiuteris VKC specialistams, spausdintuvas, monitorius, 

mikrofonas (iš viso už 1 000 Eur). 

Iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo įsigyta 2 nešiojamieji kompiuteriai (iš viso – 2 000 Eur). 

Iš NVŠ lėšų buvo įsigyta: skaitmeninis pianinas, 2 belaidės kolonėlės (iš viso – 1 120 

Eur).         

 

PROBLEMOS IR POREIKIAI 

 

2021 m. VKC planuojama įstiklinti antro aukšto lauko balkoną (nes drėgmė patenka į pirmo 

aukšto patalpas), suremontuoti pastato pamatus, kurie yra labai prastos būklės, VKC kasoje įrengti 

įrangą, leidžiančią klientams atsiskaityti banko kortelėmis. 

Planuojama, kaip ekonomiškiau ir tinkamiau išspręsti Valkininkų kultūros centro pastato 

klausimą – pastatui reikalingas kapitalinis remontas, viena jo dalis avarinės būklės, pagal preliminarią 

sąmatą išlaidos sudarytų 307 357 Eur. Taip pat reikia suremontuoti bei modernizuoti Kultūros centro 

WC patalpas bei įrangą, pagal preliminarią sąmatą WC patalpų remontas bei modernizavimas kainuotų 

48 000 Eur. 

Technologijoms sparčiai žengiant į priekį išlieka nuolatinis poreikis atnaujinti kompiuterinę 

įrangą ir programas, labai trūksta lėšų veikloms ir jų sklaidai: neturime kokybiško fotoaparato, 

filmavimo kameros. Būtina atnaujinti interneto svetainę varenoskultura.lt, nes ji neatitinka naujausių 

reikalavimų ir yra visiškai nesaugi, nepatraukli vartotojui, sudėtinga naudoti. Stipriai padidėjus elektros 

energijos įkainiams būtina didžiojoje salėje pakeisti paprastus apšvietimo prožektorius į LED, kurie 

sunaudoja daug mažiau elektros energijos. Kultūros centras nuolat aptarnauja kitų įstaigų, 

bendruomenių renginius, taip pat organizuoja renginius visame rajone, tad reikalingas krovininis 

transportas suolams, stalams, palapinėms, garso bei šviesos aparatūrai, kitai renginiams reikalingai 
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įrangai transportuoti. Būtina bent iš dalies atnaujinti muzikos instrumentus (poreikis – 27 vnt.), įsigyti 

reikiamą garso ir šviesos aparatūrą kultūros centrui ir padaliniams, atnaujinti tautinius ir sceninius 

drabužius (vien tautinių kostiumų poreikis – 76 vnt.). 

Bene svarbiausia problema – žanrinių specialistų – meno vadovų trūkumas tiek kultūros 

centre, tiek struktūriniuose padaliniuose. Esami kolektyvai skaičiuoja dešimtmečius, jų veikla bei 

dalyviai nusistovėję, sunku pritraukti naujų dalyvių, būtina žanrinė įvairovė. 

VADOVO INDĖLIS TOBULINANT ĮSTAIGOS ADMINISTRAVIMĄ 

 

Kultūros centro direktorius organizuoja ir koordinuoja VKC ir jo struktūrinių 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 pateikia steigėjui statistines ir 

veiklos ataskaitas, peržiūri ir tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą ir darbo užmokesčio pastoviosios 

dalies koeficientus, vertina darbuotojų veiklą ir skiria pareiginės algos kintamosios dalies dydį, 

neviršindamas steigėjo skirtų asiganvimų. 

Ištisus metus vyko administracinis darbas: susirašinėjimas su įvairiomis įstaigomis ir 

organizacijomis – parengti ir užregistruoti 258 informaciniai siunčiamieji raštai (pernai  – 244, nepaisant 

kelis mėnesius trukusio karantino, veiklos apimtys nebuvo sumažėję), gauti ir užregistruoti 174 

gaunamieji raštai. Parengti ir užregistruoti 137 direktoriaus įsakymai personalo klausimais. Parengti ir 

užregistruoti 37 direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais, 159 direktoriaus įsakymai 

atostogų ir komandiruočių klausimais. Užtikrintas personalo veiklos dokumentų tvarkymas ir 

archyvavimas. Parengti ir perduoti Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybos Varėnos skyriui 66 

pranešimai apie darbuotojų priėmimą, atleidimą ir išmokų skyrimą. Parengti ir išsiųsti 102 registruoti 

laiškai.  

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

parengtas įstaigos 2022 m. biudžeto projektas. Buvo atliekami viešieji pirkimai CPO ir CVP IS 

priemonėmis, tvarkoma viešųjų pirkimų, darbų saugos dokumentacija taip pat darbuotojų darbų saugos 

ir kt. instruktavimai. 

Planuota įstaigos veikla, nustatyti veiklos prioritetai. Parengti 17 renginių planų: 2022 m. 

didžiųjų renginių planas; Mėgėjų meno renginių; Teatro renginių; Parodų; Lietuvių kalbos dienoms 

skirtų renginių planas; Įstaigos ketvirčių planai (4); Mėnesio renginių planai (dėl karantino – 8).  

Rengtos ir teiktos ataskaitos: Kultūros ir sporto skyriui – statistinė kultūros centro ir jo 

struktūrinių padalinių ataskaita; Savivaldybės tarybai VKC metų veiklos ataskaita; Finansų ir investicijų 
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skyriui strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita; kino teatro lankomumo, Lietuvos autorių teisių 

kolektyvinio administravimo asociacijai (LATGA) teikiamos ataskaitos ir kitos  (buhalterinės, darbo 

užmokesčio ir pan.). 

Ieškant naujų veiklos įgyvendinimo formų nuolat tobulinta įstaigos veikla. Sėkmingai 

įgyvendintos Etninės kultūros plėtros, Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio, M. K. 

Čiurlionio gimtinės infrastuktūros plėtros ir menininko atminimui skirtų renginių organizavimo 

programos. Taip pat vykdyta edukacinė ir kultūros projektų veikla, skirta įvairioms socialinėms 

grupėms.  

Nuo 2015 m. Varėnos 

kultūros centras yra Neformaliojo 

vaikų švietimo (NVŠ) teikėju. 

2021 m. Varėnos kultūros centras 

turėjo akreditavęs ir įregistravęs 

aštuonias programas KTPRR 

registre. 2021 m. pirmą pusmetį 

vykdė penkias programas, iš kurių 

gauta 2 414 Eur lėšų, antrą 

pusmetį vykdė keturias programas, 

iš kurių gauta 3 944 Eur lėšų. Iš 

viso per 2021 m. gauta 6 358 Eur Neformaliojo vaikų švietimo lėšų, t. y. 336 Eur mažiau nei 2020 m.  

Varėnos kultūros centras vykdo 8 Kultūros paso programas: Lietuvių liaudies žaidimų ir 

ratelių pamokėlė „Jurgeli, meistreli“, Lietuvių liaudies šokių pamoka (vad. V. Naruševičiūtė), 

„Drožybos pamokėlė“ (vad. A. Juškevičius), „Baltas močiutės sūris“, „Lipdymas iš molio“, „Juostų 

rišimas“, „Šiaudinių žaisliukų gamyba“, „Pynimas iš vytelių“. Kultūros pasas – tai priemonė, skirta visų 

Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams 
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ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.  Buvo siekta 

pritraukti papildomų finansavimo šaltinių įstaigos veiklai. Iš viso veiklai gauta 121 858 Eur: 5 500 Eur 

parama (2 800 Eur daugiau nei 2020 m.), 6 358 Eur valstybės lėšos (NVŠ), 37 100 Eur įstaigos pajamos 

(2 500 daugiau nei 2020 m.). Ypatingai geri metai buvo kultūros projektų srityje – iš viso 2021 m. 

kultūros projektams įgyvendinti buvo gauta net 83 008 Eur. 

Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą bei stiprinti žmogiškuosius išteklius 2021 m. 

kvalifikaciją kėlė 33 kultūros ir meno darbuotojai (13 VKC, 20 padalinių) iš 59.  

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.  

 

PROJEKTINĖ IR KITA VEIKLA 

Iš viso 2021 m. skirtingiems fondams buvo parengtos ir pateiktos 32 kultūros projektų 
paraiškos: 20 – Varėnos rajono savivaldybei, 12 Lietuvos kultūros tarybai.  Finansavimą gavo 23 

projektai, 7 – laukiama atsakymo.  

Lietuvos kultūros taryba 2021 

m. finansavo 14 projektų. Beveik 36 500 

Eur buvo skirta dar 2020 m. IV ketv. 

teiktiems kultūros projektams: „XII Dalios 

Tamulevičiūtės profesionalių teatrų 

festivalis Varėnoje“ (8 000 Eur), „Chorinės 

muzikos festivalis „Čiurlionio keliu“ 

(5 600 Eur), „Dzūkų kultūros festivalis 

„Čiulba ulba“ 2021“ (12 292 Eur), 

„Kūrybinių edukacijų ciklas „Senųjų 

amatų integracija miesto bendruomenėje“ (1 500 Eur), „Respublikinė kaimo teatrų šventė-konkursas 

„Citnaginė“ J. Gaidžio premijai laimėti“  (1 600 Eur), „Daugiakultūrio sambūvio ženklai Valkininkų 

miestelyje“ (1 900 Eur), „Šiuolaikinio meno festivalis „ARiTmija“ (5 600 Eur). Dar 15 500 Eur buvo 

skirta 2021 m. I-ajame etape teiktiems projektams: „Sakralinės muzikos festivalis „Su Palaimintuoju 

Teofiliumi Matulioniu 2021“ (5 300 Eur), „Dzūkijos amatų mokykla: senieji žaislai“ (2 100 Eur), 

„Karalių Lietuva“ (4 700 Eur), „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinių edukacijų ciklas „Įjunk 

pozityvą“ (3 400 Eur). 

Dar 12 848 Eur buvo skirta ankstesnių metų projektų įgyvendinimui užbaigti ir 2 110 Eur 

LR Kultūros ministerijos lėšų tautiniams kostiumams įsigyti. 
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Varėnos rajono savivaldybės administracijai buvo pateikta 21 kultūros projektų paraiška 

daliniam finansavimui gauti, 19 iš jų gavo finansavimą, kurį sudarė 16 050 Eur. 

Iš viso 2021 m. kultūros projektams įgyvendinti buvo skirta 83 008 Eur.  

 

 

REPREZENTACIJA, VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

Informacijai apie VKC renginius ir veiklą pateikti buvo naudojamos tradicinės 

komunikavimo priemonės: spauda, televizija, radijas, skelbimai, kvietimai, internetiniai naujienų 

portalai ir t. t.  Visus metus veikė Kultūros centro tinklalapis www.varenoskultura.lt. Reklamos ir 

komunikacijos tikslais vis aktyviau pasitelkiami ir socialiniai tinklai, todėl šalia VKC puslapio 

Facebook‘e, paskyros Instagram‘e, YouTube kanalo, SoundCloud paskyros buvo sukurta interneto 

svetainė Dalios Tamulevičiūtės festivaliui www.daliatamuleviciute.lt, kurioje skelbiama ne tik festivalio 

programa, apžvalginiai straipsniai, vaizdo medžiaga, kita su festivaliu susijusi informacija, bet ir 

talpinamas visas festivalio archyvas nuo 2010-ųjų. Svetainei sukurti skirti 2 100 Eur. Lietuvos kultūros 

tarybos lėšų (2020 m. – 1 400 Eur., 2021 m. – 700 Eur.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 2021 m. VKC Facebook‘o puslapių sekėjų būrys augo ir jau pasiekė 11 058 (953 

daugiau nei 2020 m.). VKC Facebook‘o puslapyje yra 6 484 žmonių, kuriems „patinka“ ir 6 925 

žmonių, kurie „seka“, o kino ir parodų salių Facebook‘o paskyroje yra 4 089 žmonių, kuriems „Patinka“ 

ir 4 133 žmonių, kurie „seka“.  

 

 

http://www.daliatamuleviciute.lt/
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Dar 2020 m., ieškant naujų VKC reprezentavimo formų, buvo sukurtas kultūros centro 

kanalas YouTube platformoje, kuriame ypač patogu talpinti video įrašus. 2021 m. VKC Youtube kanale 

buvo patalpinti 47 vaizdo įrašai, kurie sulaukė net 26 455 peržiūrų, kanalą prenumeruoja ir nuolat stebi 

204 prenumeratoriai (123 daugiau nei 2020 m.). Varėnos kultūros centro Instagram paskyrą šiuo metu 

seka 231 žmogus (88 daugiau nei 2020 m.). 

2021 m. buvo sukurtas logotipas kultūros centro mišriam chorui „Harmonija“. 

 

 

 

 

 

KOLEKTYVŲ VEIKLA, RYŠKIAUSI KOLEKTYVŲ PASIEKIMAI  

 

Nors 2021 m. dėl karantino renginiai buvo ribojami, visi Varėnos kultūros centro ir jo 

padalinių kolektyvai aktyviai vykdė kūrybinę ir koncertinę veiklą dalyvaudami pasirodymuose visoje 

Lietuvoje. Kolektyvai per metus dalyvavo ir surengė 154 koncertus, spektaklius, pasirodymus išvykose 

Lietuvoje ir 100 koncertų rajono kultūros įstaigose.  

2021 m. Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose veikė 66 mėgėjų meno kolektyvai, 

studijos būreliai, klubai, kuriuose dalyvavo 804 dalyviai.  

2021 m. dailės studijos „Kadagys“ vadovui Algirdui Juškevičiui buvo įteikta Žemės ūkio 
ministerijos sėkmingiausiai dirbančio tradicinio amatininko premija. Algirdas įgyvendino projektą 

„Dzūkijos amatų mokykla: senieji žaislai“, surengė projekto pristatymą Alytaus kraštotyros muziejuje, 

reportažą Alytaus regioninei televizijai ir laikraščiui „Alytaus naujienos“. Leidiniui „Tautodailės 

metraštis“ parašė straipsnį apie medines šukas ir 2020 metais vykdyto projekto „Dzūkijos amatų 

mokykla: medinės šukos“ rezultatus bei straipsnį apie mokymąsi pas meistrą Ipolitą Užkurnį „Ipolito 

pamokos“.  
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www.varenoskultura.lt    

 

 

 

 

Mėgėjų meno kolektyvai 2019/2020/2021 m. 

 Mėgėjų meno kolektyvai Iš jų vaikų ir jaunimo Studijos, būreliai, klubai Iš jų vaikų ir jaunimo Iš viso kolektyvų Iš jų vaikų ir jaunimo 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Kultūros 

centras 
16 18 16 3 3 2 1 1 2 0 0 1 17 19 18 3 3 3 

Kultūros 

centro 

padaliniai 

60 53 39 19 20 9 22 11 9 14 8 5 82 64 48 34 28 14 

Viso: 76 71 55 22 23 11 23 12 11 14 8 6 99 83 66 37 31 17 

 

 

 

Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai 2019/2020/2021 m. 

 Kolektyvų dalyviai Iš jų vaikų ir jaunimo Studijų, būrelių, klubų 

dalyviai 

Iš jų vaikų ir jaunimo Iš viso dalyvių  Iš jų vaikų ir jaunimo 

 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Kultūros 

centras 

301 318 236 84 85 44 8 7 42 0 0 30 309 325 278 84 85 74 

Kultūros centro 

padaliniai 

601 529 409 175 192 87 175 100 117 110 67 76 776 629 526 299 259 163 

Viso: 902 847 645 259 277 131 183 107 159 110 67 106 1085 954 804 383 344 237 



www.varenoskultura.lt    

 

 

 

 

A. Juškevičius dalyvavo Gyvosios 

archeologijos dienose Kernavėje, kur pristatė edukaciją 

vaikams „Laivelių iš pušies žievės drožyba“ ir edukaciją 

suaugusiems „Kaušelių skobimas“, festivalyje „Kilkim 

žaibu“ parengta ir vesta edukacija „Kaušo skobimas“, 

festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ Švenčionių rajone 

pagaminti mediniai ragai, jais muzikuota, vesti mokymai. 

2021 m. suorganizavo 2 parodas: virtuali 

paroda „40 kaušelių“ bei jubiliejinė paroda  „40 metų drožybai, 40 metų Varėnai“. 

Varėnos rajono tautodailininkai dalyvavo 1 regioninėje parodoje-konkurse: Dzūkijos 

regiono tautodailininkų darbų konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“ (Alytuje), šioje parodoje 

dalyvavo ir Varėnos rajono liaudies meistrai: Rūta Indrašiūtė, Albertas Lisovskis, Algirdas Juškevičius. 

Visi Varėnos rajono meistrai už dalyvavimą gavo padėkas. Algirdas Juškevičius gavo specialųjį 

diplomą už išskirtinę medžio drožybą.  

VKC mišrus choras „Harmonija“ (vad. I. Zalanskienė) dalyvavo IX tarptautiniame chorinės 

muzikos konkurse ,,Auksinė Šalčios juosta“ ir laimėjo sidabro diplomą. Choro vadovė įgyvendino dar 

2020 m. pradėtą projektą ,,Chorų festivalis, skirtas M. K. Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms“, 

kurio metu įvyko 5 koncertai penkiuose miestuose – atidarymo koncertas Senojoje Varėnoje, koncertai 

Vievyje, Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose. Taip pat buvo dalinai įgyvendintas I. Zalanskienės 

projektas „Chorų festivalis „Čiurlionio keliu“, buvo surengti du koncertai: Senojoje Varėnoje Šv. 

arkangelo Mykolo bažnyčioje ir Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje.  Projekto tikslas – aktualizuoti 

menininko kultūrinio kelio palikimą, giliau susipažinti su  chorinės muzikos žanru. Pasiekti platesnį 

kultūros vartotojų ratą, siekiant užtikrinti krašto kultūrinį išskirtinumą bei siekti glaudaus 

0

200

400

600

800

1000

1200

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Dalyvių
skaičius

0

20

40

60

80

100

120

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Kolektyvų
skaičius



14 

 

bendradarbiavimo tarp kultūros įstaigų. 2022 m. projektas bus užbaigiamas koncertais Rietave, 

Plungėje, Palangoje, Kaune bei Druskininkuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respublikiniame konkurse „Skambėk Dzūkija“ Astos Kašėtienės vadovaujamas pramoginės 

dainos choras „Bruknelė“ užėmė II vietą, o solistas Dominykas Barčiukas taip pat II vietą. Virtualiame 

konkurse „Talentų šou „Vakaro žvaigždės“ solistas Dominykas Barčiukas pelnė žiūrovų simpatijos 

prizą. 

Įsimintini metai buvo ir Varėnos kultūros centro folkloro ansambliui „Žeiria“ (vad. V. 

Naruševičiūtė): dalyvauta 9 renginiuose: 3 koncertai išvykose (Veisiejuose, Birštone, Alytaus r.), 4 

koncertai Varėnos r. (Marcinkonyse, Gudžiuose, Žiūruose), 1 koncertas Varėnoje, 1 respublikinis 

virtualus konkursas.  Ansamblio vadovės Vaidos Naruševičiūtės paruoštos solistės pelnė 3 

apdovanojimus įvairiuose konkursuose: 

1. Saulė Miškinytė: Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – 

konkurso „Tramtatulis“ nacionalinio turo laureatė; X respublikinio vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos 

atlikėjų konkurso „Tradicijų paveldėtojai“ laureatė. 

2. Julija Navickaitė: Lietuvių 

dainuojamojo folkloro atlikėjų festivalis-konkursas 

„Grįžulai“ (III vieta). 

V. Naruševičiūtė suorganizavo 

tarptautinį folkloro festivalį „Dzūkų godos“, 

pravedė 5 kankliavimo užsiėmimus Varėnos 

Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos etnokultūros 

klasei, pravedė 2 kultūros paso edukacijas – 

„Lietuvių liaudies žaidimų ir ratelių pamokėlė „Jurgeli, meistreli“.  
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Kapelos „Pakulikės“ vadovė Violeta Stylianopoulou Lazdijuose vykusiame respublikiniame 

liaudiško smuikavimo konkurse „Griežkit, skripkos“ užėmė III vietą suaugusiųjų solo kategorijoje. 

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

puikiai pasirodė tarptautinėse bei respublikinėse varžybose, konkursuose bei festivaliuose: Kantri ir 

linijinių šokių asociacijos (toliau – KLŠA) reitinginėse linedance šokių varžybose „Linedance širdis 

Vilnius 2021“ „showdance junior“ kategorijoje laimėta I vieta, „modern b teen“ kategorijoje laimėta III 

vieta (varžybos online);  Tarptautinėse linijinių šokių varžybose „Linedance LT Open 2021“ 

„showdance junior“ kategorijoje laimėta I vieta; KLŠA reitinginėse linijinių šokių varžybose „Rudens 

šokio spalvos 2021“ Telšiuose laimėta II vieta;  čempionate 

„Šokio pūga“ „Social youth“ kategorijoje II vieta, „modern b 

teen“ kategorijoje I vieta, „showdance junior“ kategorijoje I 

vieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mišrus vokalinis kvartetas, 

vadovaujamas Kęstučio Breidoko, dalyvavo 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro 

organizuojamame kamerinio vokalinio žanro 

konkurse „Sidabriniai balsai“ ir pelnė II laipsnio 

diplomą, o respublikiniame konkurse ,,Šilų aidai“ 

užėmė III vietą. 

   Vokalinis ansamblis „Rūta“ (vad. Daiva 

Selevičienė) tarptautiniame konkurse „Vox Maris“ 

pelnė III laipsnio diplomą ir choro bendrijos 

„Aukuras“ prizą už geriausią folkloro stiliaus 
kūrinio atlikimą, o respublikiniame konkurse 

„Sidabriniai balsai“ pelnė I laipsnio diplomą. 
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  Matuizų kultūros centro teatro „Giraitė“ 

vadovė Irena Čeplikienė XIV-oje didžiausioje 

mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja Teatras“ 

Joniškyje pelnė Kazimieros Kymantaitės vardo 

diplomą, o teatras „Giraitė“ pelnė net tris diplomus: 

„Ryškiausias režisieriaus darbas“, „Ryškiausias 
aktorių ansamblis“, „Ryškiausias spektaklio 

scenarijus“. Teatras „Giraitė“ dalyvavo mėgėjų 

teatrų šventėje „Dobilėlis penkialapis“ ir už 

spektaklį „Dzūkų gyvascis“ pelnė žiūrovų simpatijų prizą, o Daiva Kielienė ir Irena Čeplikienė buvo 

pripažintos geriausiomis aktorėmis.  

Merkinės kultūros centro 

skaitovų kolektyvo vadovės 

Laimutės Jakštienės ugdytinės 

Emilija Bliūdžiūtė ir Ugnė 

Vitkauskaitė pelnė II laipsnio 

diplomus už dalyvavimą Varėnos 

švietimo centro talentų konkurse 

„Vakaro žvaigždės 2021“. 

Marcinkonių kultūros 

centro direktorė Rimutė 

Avižinienė buvo apdovanota LR 

Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą. 

 

RENGINIAI VARĖNOS KULTŪROS CENTRE IR PADALINIUOSE 

 

2021 m. Varėnos kultūros centre, jo padaliniuose bei virtualioje erdvėje įvyko 1 136 

prasmingi kultūriniai renginiai: valstybinių, kalendorinių švenčių minėjimai, įvairūs tarptautiniai, 

respublikiniai, regioniniai, rajoniniai festivaliai, konkursai, kaimo šventės, edukaciniai renginiai, 

profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai ir kt., kuriuose dalyvavo beveik 143 tūkst. dalyvių ir 

lankytojų (12 tūks. daugiau nei 2020 m.) 
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Visi renginiai 2019/2020/2021 m. 

 2019 m.  2020 m.  2021 m. 

Kultūros centras 1185 663 681 

Kultūros centro padaliniai 799 442 455 

Viso: 1984 1105 1136 

 

2021 m. Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėse, Varėnos kultūros centro fojė 

surengta 11 parodų: fotografijų – 3, tapybos – 3, tautodailės – 5 (iš jų 4 profesionalaus meno, 6 

tautodailės parodos). Parodų atidarymuose apsilankė 227 lankytojai. Varėnos kultūros centro 

padaliniuose buvo eksponuojamos 47 parodos: 30 – tautodailės, 13 – profesionalaus meno: 8 

fotografijų, 3 – tapybos, 2 – grafikos, 5 – karpinių, 29 – vaikų kūrybos ir su sezono šventėmis susijusios 

parodos bei mišrios mėgėjų kūrybos parodos. 

Varėnos kultūros centro kino salėje  buvo parodyta 546 2D kino seansai. Viso 2021 m. 

buvo parodyta 100 pilnametražinių kino filmų iš jų 7 lietuviški filmai ir 93 užsienio kino kūrėjų 

sukurti filmai: 68 vaidybiniai, 31 animacinis ir 1 pilnametražinis dokumentinis filmas. Kine apsilankė 4 

993 žiūrovai. Už kino seansų bilietus surinkta 14 817 Eur. Dirbta su 21 kino platintoju.  
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2021 m. dalyvauta projekte JAV kino diplomatijos programa  „America Film Showcase“, 

kurio metu vyko nemokama dokumentinio filmo „Džiazo ambasadoriai“ peržiūra. Žiūrovai nemokamai 

galėjo išvysti ir Ričardo Anusausko bei Rūtos Žemaitienės dokumentinį filmą „Keturi metų laikai – 2”,  

Lietuvos kino centro restauruotą ir šiuolaikiniam kino ekranui pritaikytą lietuvių kino klasikos filmą 

„Amžinoji šviesa“, projekto „Kino karavanas“ filmus „Vampyriukas“ ir „Quo Vadis, Aida?“. Jau 

tradicija tapo ir „Lietuviškos kino klasikos dienos“, kurių metų rodyti du filmai – „Velnio sėkla“ ir  

„Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“. 

Garso įrašų studijoje atlikti 25 muzikos kūrinių garso įrašai mišriam chorui „Harmonija“, 

moterų vokaliniam ansambliui „Rūta“, folkloro ansambliui „Žeiria“, vyrų ansambliui „Da capo“, grupei 
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„Six feet apart“ ir kitiems VKC kolektyvams. Atlikti 3 komerciniai garso įrašai, sukurtos 9 fonogramos, 

ansamblio „Da capo“ vaizdo klipams „Paskutinį kartą“ ir „Partizanai“ paruoštas garso takelis. 

 

Dargužių amatų centro veikla 

 

Nuo 2021 m. spalio 1 d. prie Varėnos kultūros centro buvo prijungtas struktūrinis padalinys 

– Dargužių amatų centras. Amatų centre organizuojama: edukacinės ir pažintinės programos, 

kalendorinės šventės, šeimos, įmonės, įstaigos šventės, parodos, ekspozicijos, veikiančioje krautuvėlėje 

siūloma įsigyti ar užsisakyti rankų darbo vienetinių darbų. Nuo spalio 1 d. Dargužių amatų centre 

suorganizuota 4 edukacijos 

suaugusiesiems, 1 neįgaliesiems, 17 

vaikams, vyko sūrio gamybos mokymai 

(lektorius Valdas Kavaliauskas). 

Siekiant suvienyti ir pagerbti Dzūkijos 

krašto amatininkus, buvo 

organizuojama „Amatininkų šventė“. 

Amatų centre nuo spalio mėnesio 

apsilankė 654 lankytojai (iš jų – 418 

vaikų ir 236 suaugusieji).  

 

Profesionalaus meno renginiai  

 

Ištisus metus Varėnos kultūros centre 

ir rajone vyko profesionalaus meno sklaida: 

profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai ir 

kiti renginiai, skirti suaugusiems bei vaikams. 

41 renginyje apsilankė beveik 7 tūkst. 

lankytojų. 
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 Parodos Koncertai Spektakliai Iš viso 
renginių 

Visi 

lankytojai 

Kultūros centre 4 4 25 33 4 592 

Kultūros centro padaliniuose 10 9 8 27 5 578 

Viso 14 13 33 60 10 170 

 

XII D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis Varėnoje 

Siekiant išsaugoti ir puoselėti iškilios 

teatro meno pedagogės ir režisierės Dalios 

Tamulevičiūtės atminimą rugsėjo 30 d. – spalio 

29 d. suorganizuotas XII Dalios Tamulevičiūtės 

profesionalių teatrų festivalis ir jo metu parodyti 

23 aktualiausi ir žiūrovų jau pamėgti Lietuvos 

teatrų spektakliai. Festivalio atidarymo metu 

atminimo ženklu ir diplomu, kurį įteikė kultūros 

viceministrė Daina Urbanavičienė, apdovanotas 

2021 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos „Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos 

meno kūrinių konkurso“ laimėtojas – Klaipėdos jaunimo teatro pateiktas eskizas pagal dramaturgo 

Mindaugo Nastaravičiaus pjesę „Miškelis“ (režisierius Valentinas Masalskis) . 

Bendradarbiaujant su Lietuvos teatro ir 

kino muziejumi, kultūros centro fojė veikė 

fotografijų paroda iš ciklo „Dalios Tamulevičiūtės 

mokiniai. Arūnas Storpirštis“, vyko atminimo 

vakaras, kuriame dalyvavo aktoriaus brolis 

Gediminas Storpirštis, dukra Evelina Storpirštytė, 

sūnėnas Ainis Storpirštis, vakarą vedė žymus 

aktorius ir teatro pedagogas Remigijus Vilkaitis 

(vyko tiesioginė transliacija Varėnos kultūros centro feisbuko profilyje, tiesioginio eterio metu 

prisijungę dalyvavo virš 110 asmenų).  
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Moksleiviams, lankantiems teatrinio meno pamokas, surengtos aktorinio meistriškumo 

dirbtuvės su aktoriumi Dariumi Meškausku. Jose dalyvavo 20 moksleivių iš Varėnos „Ąžuolo“ 

gimnazijos, Varėnos r. Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos. 

Jaunimui surengta aktoriaus Mariaus Repšio knygos „Heraklis Nr. 4“ pristatymas bei atvira 

diskusija, kurioje buvo galima dalyvauti tiek gyvai, tiek virtualiai ir užduoti klausimus M. Repšiui sms 

žinute (vyko tiesioginė transliacija Varėnos kultūros centro feisbuko profilyje, tiesioginio eterio metu 

prisijungę dalyvavo virš 90 asmenų). 

Pirmą kartą festivalio istorijoje spektaklius vertino dvi specialiosios festivalio komisijos 

(suaugusiųjų ir jaunimo) aptarė ir įvertino 

22 spektaklius, iš jų 17 skirtų suaugusiems 

bei 5 vaikams ir jaunimui. 

Spalio 29 d. festivalio 

uždarymo metu vyko iškilminga 

apdovanojimų ceremonija ir atlikėjų 

grupės „Folk trio“ koncertas, taip pat vyko 

tiesioginė transliacija VKC facebooko 

puslapyje, tiesioginio eterio metu renginį 

stebėjo 160 žmonių. Festivalio laureatams 

buvo įteikti apdovanojimai – įspūdingos talentingų menininkių Elvyros Petraitienės ir Rūtos Indrašiūtės 

kurtos skulptūros, „Giminės prizą“ įsteigė ir sukūrė Onutė ir Algirdas Guntulioniai, paskelbta 15 

festivalio nominacijų ir laureatų. 
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Vyko aktyvus festivalio veiklos viešinimas per socialinę mediją. Buvo parengtas ir 

išplatintas straipsnis „Spalio mėnesį Varėną apgaubs teatro dvasia“, Varėnos kultūros centro facebooko 
profilyje įvyko 3 tiesioginės transliacijos: 

1. Vakaras, skirtas Arūnui Storpirščiui atminti: 
https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/videos/1040354916506083  

https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/videos/4169569139838370  

https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/videos/396971431806780  

2. Knygos pristatymas ir atvira diskusija: 

https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/videos/4490591127630979 

3. Festivalio uždarymas: 
https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/videos/360830362505742 

 

Pagrindinių festivalio nominacijų laimėtojai 

Nominacija „Geriausia pagrindinio vaidmens 

aktorė“, skirta aktorei Aldonai Bendoriūtei už Volumnijos 

vaidmenį teatro „Meno fortas“ ir Meno ir mokslo 

laboratorijos spektaklyje pagal Viljamą Šekspyrą 

„Koriolanas“ (rež. Paulius Markevičius). 

 

 

 

Nominacija „Geriausias pagrindinio vaidmens 

aktorius“, skirta aktoriui Valentinui Masalskiui už 

Batmano vaidmenį Klaipėdos jaunimo teatro spektaklyje 

„Įstrigę“ (rež. Arpadas Šilingas). 

 

https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/videos/1040354916506083
https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/videos/4169569139838370
https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/videos/396971431806780
https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/videos/4490591127630979
https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/videos/360830362505742
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Nominacija „Geriausias spektaklis 
vaikams“, skirta Valstybiniam Kauno lėlių teatrui 
už interaktyvų muzikinį spektaklį vaikams 
„Baldis ir Vivaldis“, skambant Antonijaus 
Vivaldžio muzikai (rež. Darius Krapikas, Rasa 

Bartninkaitė). 

 

 

Nominacija „Geriausias spektaklis“, skirta 

Alytaus miesto teatro spektakliui „Marytė“ pagal 

Alvydo Šlepiko pjesę ir kūrybinės komandos 

tekstus (rež. Stasas Žirkovas). 

 

 

 

 

 

Nominacija „Žiūrovų spektaklis“, skirta 

Juozo Miltinio dramos teatro spektakliui 

„VOLPONĖ“ pagal Beno Džonsono pjesę (rež. 

Aidas Giniotis). 

 

 

 

 

M. K.  Čiurlionio infrastuktūros plėtra ir renginių organizavimas 

 

Įgyvendinant nacionalinį projektą „M. K. Čiurlionio kelias“, 2021 m. gegužės 24 d. trečią 

kartą organizuotos topografinės savaitės „Čiurlionio Lietuva“ metu buvo pristatyta M. K. Čiurlionio 

gimtinė Varėna. Pristatymui  sukurtas  video pasakojimas „Čiurlionio gimtinė Varėna“, kuriame   

pasakojama apie meninius akcentus, skirtus didžiajam menininkui Senojoje Varėnoje, Senosios Varėnos 

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. M. K. Čiurlionio kūrinius atliko Lietuvos muzikantas-pianistas, M. 

K. Čiurlionio proanūkis, Rokas Zubovas, buvo eksponuojami Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų 
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mokyklos moksleivių dailės darbai M.  K. Čiurlionio kūrybos tema,  menų mokyklos teatro klasės 

moksleiviai atliko programą pagal sesers Jadvygos  Čiurlionytės  „Prisiminimus apie Čiurlionį“  

mokytojos D.  Dūdėnaitės  parengtus „Etiudus-prisiminimus apie Čiurlionį be remarkų“. Video 

pasakojimą galima išvysti:  

https://www.youtube.com/watch?v=AY6cP2chOXY&t=4s 

https://varenoskultura.lt/renginiai/1789-vaizdo-pasakojimas-ciurlionio-gimtine-varena.html  

Taip pat galima pasižiūrėti pasiruošimo filmavimui momentus: 
https://www.youtube.com/watch?v=VKdewQ8RYCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. K. Čiurlionio gimimo vietos įamžinimo paminklas Senojoje Varėnoje Šv. arkangelo Mykolo 
bažnyčios šventoriuje 

 

2021 m. rugsėjo 19 d. Senosios Varėnos 

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje 

pastatytas paminklas, įamžinantis M. K. Čiurlionio 

gimimo vietą. Paminklo autoriai – skulptorius 

Gediminas Piekuras, architektas prof. Gintaras 

Čaikauskas. 

 Paminklas sukurtas pagal vieną 

žinomiausių, dažniausiai reprodukuojamą M. K. 

Čiurlionio paveikslą „Karalių pasaka“, kuriame du 

karaliai laiko delnuose saulę, kurios fone – kaimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=AY6cP2chOXY&t=4s
https://varenoskultura.lt/renginiai/1789-vaizdo-pasakojimas-ciurlionio-gimtine-varena.html
https://www.youtube.com/watch?v=VKdewQ8RYCE
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Paminklas pritaikytas konkrečiai Senosios Varėnos bažnyčios šventoriaus vietai, derantis su bažnyčios 

architektūra.  Tai tikslus skulptūrinis maketas, paremtas moksliniais tyrimais pagrįsta ikonografine 

medžiaga, tiksliai perteikiančia šiuo metu turimas istorines žinias apie M. K. Čiurlionio gimimo vietą. 
 

    

 

 

 

Pastačius paminklą, įamžinantį M. K. Čiurlionio gimimo vietą, sukurtos ir pagamintos 

meninės rodyklės, kurios lankytojams padeda surasti Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo 

bažnyčios šventoriuje esantį paminklą. 
 

Sakralinės muzikos festivalis „Su Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu 2021“ 

 

Savivaldybės iniciatyva parengtas projektas ir organizuotas Sakralinės muzikos festivalis 

„Su Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu 2021“.  Palaimintasis Arkivyskupas Teofilius Matulionis per 

visą dvasininko kelią turėjo tik vieną parapiją, kuri buvo Babriškės.  Festivalio idėja ir buvo renginius 

skirti  Palaimintojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimui ir jo tarnystei, o taip pat  paminėti  

Bažnyčios  paskelbtus  2021 metus – Šeimos metais  „Amoris laetitia – Meilės džiaugsmas“. 
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Festivalio koncertai buvo organizuojami bažnyčiose 

Šv. atlaidų metu kai, tęsdami susiklosčiusią tradiciją pabūti kartu, 

į atlaidus susirenka kelios šeimų kartos.   Festivalio renginiai 

vyko Babriškių Šv. arkangelo Mykolo (gegužės 23 d. Sekminių 

atlaidų metu), Akmens k. Nukryžiuotojo  Jėzaus (birželio 13 d. 

Jėzaus širdies atlaidų metu), Senosios Varėnos Šv. arkangelo 

Mykolo (birželio 23 d. Šv. Jonų atlaidų metu) bažnyčiose. 

Festivalio metu buvo atliktos keturios skirtingos muzikinės 

programos.  

Babriškėse – „Nubudimas“,  Akmens k. – „Didingieji 

garsai“, Senojoje Varėnoje – „Antonio Vivaldi 

muzikos ekspresijos“. Festivalio kulminacija – 

gruodžio 10 d. parodytas  miuziklas visai šeimai  

„Sidabrinis Ežerinis“ Varėnos kultūros centre.  

Festivalio programą atliko orkestras  „Musica 

humana“  (meno vadovas ir dirigentas prof. dr. 

Robertas  Beinaris), solistai, Balio  Dvariono 

muzikos mokyklos choras, kolektyvas „Vilniaus klarnetai“ ir 

kiti žinomi šalyje atlikėjai. Festivalio programoje dalyvavo per 

70 atlikėjų , kurie sulaukė palankaus festivalio lankytojų 

įvertinimo. Festivalio organizatoriai ir rėmėjai: Lietuvos 

kultūros taryba, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Varėnos 

rajono  savivaldybė, Varėnos kultūros centras.  Festivalio 

globėjas – klebonas Pranciškus Čivilis. 
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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PREMIJOS 

 

„Sidabrinės bitės“ 

 

Minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 146–ąsias gimimo metines, Senosios Varėnos  

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje už žymųjį kraštietį bei visus Varėnos krašto kūrėjus buvo aukojamos 

Šv. Mišios, po jų 25-ąjį kartą įteikti garbingi apdovanojimai Varėnos krašto kultūrai ir menui 

nusipelniusiems žmonėms. ,,Sidabrinės bitės“ ženklai įsegti ir savivaldybės kultūros premijomis 

apdovanoti šių metų laureatai – Merkinės krašto muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas ir šio 

muziejaus mokslinis darbuotojas 

Žygimantas Buržinskas  už kūrybines 

iniciatyvas, aktyvią veiklą bei reikšmingų 

projektų įgyvendinimą atkuriant Merkinės 

miestelio istorinį paveldą, už prasmingus 

darbus, kurie prisideda prie Merkinės 

miestelio istorinės atminties bei kultūros 

puoselėjimo, jos turtinimo ir kūrimo.  
 

 

Adolfo Ramanausko–Vanago premija 

 

Minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, vyko iškilmingas 

renginys, kurio metu buvo įteiktos Adolfo Ramanausko–Vanago premijos 2021 m. laureatui partizanui 

Juozui Jakavoniui–Tigrui už resistencinės (partizaninės) veiklos, jos viešinimo ir patriotinio ugdymo 

nuopelnus ir 2020 m. 

laureatui profesoriui dr. 

Kęstučiui Kazimierui 

Girniui už kūrinius, 

skatinančius visuomenės 

pilietiškumą, istorinę 

atmintį, skiepijančius meilę 

ir ištikimybę Lietuvai.  

Laisvės gynėjams, prieš 

trisdešimt metų budėjusiems 
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Lietuvos Respublikos Parlamente ir neramiomis sausio dienomis buvo įteikti ženkliukai „Lietuvos 

laisvės gynimui – 30“ ir Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos padėkos. 

 

Juozo Gaidžio premija 

 

Respublikinėje kaimo teatrų šventėje-

konkurse „Citnaginė“ Juozo Gaidžio premijai laimėti 

vaidino šeši teatrai iš visos Lietuvos: Margionių klojimo 

teatras vaidino Rimutės Avižinienės režisuotą Emilijos 

Liegutės spektaklį „Marceliukės klėtis“ , Žilinų kultūros 

centro teatras „Vijūnė“ – Jono Skinkio spektaklį „Moters 

kerštas“, režisuotą Dalios Šmigelskienės, Liudvinavo 

mėgėjų teatras „Žalias sodas“  – Vitos Gvazdaitienės 

režisuotą spektaklį „Pažiūrėk į mane“ pagal Daivos 

Čepauskaitės pjesę „Pupos“, Krekenavos kultūros centro 

mėgėjų teatras „Avilys“ –  Ritos Venskūnienės spektaklį „Baltakojė“, režisuotą Mirandos 

Vaitkevičienės, Nevarėnų kultūros centro mėgėjų teatras „Žibintas“ – Edmundo Untulio spektaklį 

 „Dobėlts išmėginėms“, režisuotą  Alvydos Kniurienės, Rūdiškių kultūros centro  „Bajorų“ teatras – 

Vytauto Mikalausko režisuotą spektaklį „Trijų velnių valsas“ pagal Žemaitę. Laureatu tapo Liudvinavo 

mėgėjų teatras „Žalias sodas“. Nugalėtojams buvo įteiktas garbingas apdovanojimas –  500 eurų vertės 

Margionių kaimo režisieriaus Juozo Gaidžio premija. Klojimo kieme buvo eksponuojama 

fotomenininko Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda apie vieną iškiliausių Marcinkonių kaimo 

asmenybių – šviesuolį, tautosakos pateikėją ir rinkėją, knygnešį, lietuvybės skleidėją ir dzūkų 

dainavimo tradicijos puoselėtoją Juozą Averką. Visi norintys su margioniške etnografe Onute 

Drobeliene galėjo leistis į ekskursiją po Margionių kaimą ir „Bobos Daržą“. 

 

KITI RENGINIAI (NEPROFESIONALIOJO MENO)  

 

2021 m. buvo paminėti šių kolektyvų jubiliejai: 

Varėnos kultūros centro mišraus choro „Varpilė“ (vad. L. Petruškevičienė) 70-ies metų 

kūrybinės veiklos jubiliejus; 

Matuizų kultūros centro folkloro ansamblio „Verbena“ (vad. D. Kielienė) 55-erių metų 

kūrybinės veiklos jubiliejus; 

Marcinkonių folkloro ansamblio 50 metų metų veiklos jubiliejus (vad. Rimutė Avižinienė); 
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Gudžių kultūros centro folkloro ansamblio „Nasturtė“ (vad. I. Paleckienė) 45-erių metų 

kūrybinės veiklos jubiliejus; 

Kibyšių kultūros centro liaudiškos kapelos „Senas sodžius“ 25 metų veiklos jubiliejus (vad. 

T. Prieskienis). 

 

Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“ 

 

Dzūkų kultūros festivalis vyko 

Marcinkonyse (birželio 24–27 d.).  ir buvo 

skirtas 110-osioms Marcinkonių šviesuolio 

Juozo Averkos metinėms paminėti. Festivalyje 

vyko Rasų šventimas pagal pietų-rytų Lietuvos 

tradicijas, vyko 29 amatų edukacijos (jas vedė 

15 meistrų), buvo skaityta 15 paskaitų apie 

dzūkų etnokultūrą, istoriją ir gamtą, vyko 

diskusija apie regioninę (dzūko) tapatybę, surengti 5 žygiai/ekskursijos pažinti krašto istoriją, tradicinę 

architektūrą ir gamtą, atidarytos 3 parodos  (tautodailės, fotografijos ir šiuolaikinio meno), vyko dzūkų 

skaitymai, pristatyta Šiaulių dramos teatro aktorių kompozicija „Sãva“, įvyko R. Kašėtos dzūkodelikos 

koncertas „Alternadzyva“. Viena  iš Dzūkų kultūros festivalio programos dalių –  koplytstulpio Juozui 

Averkai drožimas – Algimantas Sakalauskas, remdamasis šilų dzūkų senųjų kryžių pavyzdžiais, sukūrė 

paminklą J. Averkai, ant kurio liemens visi norintys galėjo įrėžti savo ženklą tarsi padėką J. Averkai už 

jo darbus. Paskutinę festivalio dieną kryžius buvo pastatytas Marcinkonių kapinėse greta svirno, po 

kuriuo J. Averka slėpdavo lietuviškas knygas. Jį palaimino Marcinkonių bažnyčios klebonas. 

Festivalyje kiekvieną vakarą vyko neformalūs dzūkų pasidainavimai prie laužo bei 

naktišokiai, o dienos metu – tradicinio dzūkų dainavimo ir polkos šokimo praktiniai seminarai.  

Pasibaigus festivaliui, surengti dar 6 Vytauto Daraškevičiaus fotografijų parodos „Atmenanc 

dėdį Juozų“ pristatymai su skirtingomis programomis Merkinėje, Perlojoje, Varėnoje, Valkininkuose, 

Žilinuose ir Vilniuje. Festivalį finansavo Lietuvos kultūros taryba, Varėnos rajono savivaldybė, privatūs 

rėmėjai 
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Tarptautinis folkloro festivalis „Dzūkų godos“ 

 

Tarptautinio folkloro festivalio „Dzūkų 

godos“ metu vyko virtuali konferencija 

„Modernumas ir tradicija dzūkų pasaulėvaizdyje“, 

tautodailės mugė ir 2 koncertai: svečių koncertas „Iš 

kur, iš kur svecai atvažavo“ ir didysis festivalio 

koncertas. Koncertų metu žiūrovams buvo pristatyta 

rusų (folkloro ansamblis „Vėrėja“), latvių (Vilumų 

šeima) ir lenkų (Gustaw Juzala-Deprati) folkloro 

tradicijos, pasirodė vieni geriausių Dzūkijos ir Lietuvos folkloro ansamblių (Biržų kultūros centro 

folkloro ansamblis „Siaudela“, Lazdijų kultūros centro tradicinė kapela „Dziedukai“, Druskininkų 

kultūros centro Leipalingio folkloro ansamblis „Serbenta“, Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo 

folkloro ansamblis „Žilvita“, Gudžių kultūros centro folkloro ansamblis „Nasturtė“, Varėnos kultūros 

centro instrumentinės muzikos kapela „Pakulikės“) bei pavieniai atlikėjai (Algirdas Klova, Kęstutis 

Tareila, Darius Bachovas bei respublikinio konkurso „Tramtatulis“ laureatai iš Varėnos r. – Saulė 

Miškinytė, Ugnė Sereičikaitė, Gija ir Joris Jarmalavičiai). 

 

Grybavimo čempionatas 

 

Po metų pertraukos vėl buvo 

organizuojamas Lietuvos grybavimo čempionatas. 

Kitaip nei įprastai, jis vyko Margionyse. Dėl 

Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos 

įsteigtos taurės pasivaržyti suvažiavo septyniolika 

komandų iš įvairių Lietuvos regionų. Kas nėjo 

grybauti, galėjo dalyvauti įdomioje ekskursijoje 

po kaimą (ją vedė etnografė Onutė Drobelienė), 

taip pat pasiklausyti Dzūkijos nacionalinio parko 

ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcijos etnografės Dalios Blažulionytės paskaitos „Šilinių dzūkų 

grybavimo tradicija“, kuri populiarina šiais metais į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą 

įrašytą šilinių dzūkų grybavimo tradiciją. Čia taip pat vyko edukacijos: „Balaninių kašelių pynimas“, 

„Peiliuko grybavimui gaminimas“, „Juostų kašelėms audimas“. Per dvi valandas grybautojai surinko 

102,21 kg grybų. Baravykų derlius nebuvo gausus – tik 31. Daugiausia grybų – 22,643 kilogramus, iš jų 

5 baravykus – rado „Dzūkucių“ komanda iš Varėnos. Antrąją vietą laimėjo „Kremblių“ komanda iš 
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Paluknio, pririnkusi 18,357 kg grybų ir radusi 12 baravykų. Ši komanda rado ir didžiausią 596 gramų 

baravyką. Trečią vietą užėmė „Margionių marcos“ iš Margionių. 

 Vakare varėniškių ir miesto svečių Varėnos miesto stadione laukė puikus koncertas, 

kuriame dalyvavo jaunieji Varėnos atlikėjai bei grupė „69 danguje“. Dideliame lauko ekrane buvo 

pristatytas naujai sukurtas Varėnos himno vaizdo klipas, renginį papuošė įspūdingi fejerverkai.  

 

 

VIRTUALŪS RENGINIAI 

 

2021 m. tapo įprasta renginius transliuoti gyvai Varėnos kultūros centro feisbuko puslapyje, 

kad juose negalintys dalyvauti žiūrovai, turėtų galimybę stebėti renginį ar jo epizodus. Internete vyko 

šių renginių tiesioginės transliacijos: 

 Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“; 

 XII Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio uždarymas; 

 Kalėdų eglutės įžiebimo koncertas Varėnoje; 

 Mariaus Repšio knygos pristatymas ir diskusija su jaunimu; 

 Vakaras, skirtas aktoriui Arūnui Storpirščiui atminti; 

 Grybavimo čempionatas ir Grybų šventės koncertas; 

 Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusių  žmonių apdovanojimai  ,,Sidabrinės bitės“ 

ženklu; 

 M. K. Čiurlionio gimimo vietos įamžinimo paminklo atidengimo ceremonija; 

 Kiti. 

 

 Varėnos kultūros centro YouTube kanale paskelbti šie edukaciniai video, pasakos: 

 Margučių marginimo tradicijos Marcinkonių krašte; 

 Verbos rišimas; 

 Kaip pasidaryti švirkšlį; 

 Verpimas Merkinės seniūnijoje; 

 Salomėja Nėris „Senelės pasaka“; 

 Kad pirkia pyragais kvepėtų ir dainos skambėtų; 

 Užgavėnių kaukių gamyba; 

 Pasaka apie draugystę; 

 Kiti. 
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2021 m. Varėnos kultūros centras įgyvendino 150 virtualių renginių, kuriuose dalyvavo net 

61 169 žiūrovai. 

 

Varėnos kultūros centras ir struktūriniai padaliniai 2021 m. aktyviai vykdė kultūrinę veiklą, 

bendradarbiavo su Lietuvos ir rajono įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, mokyklomis, 

bibliotekomis, bažnyčiomis, jaunimo organizacijomis, M. K. Čiurlionio draugija, Varėnos sporto centru, 

Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, Socialinių paslaugų centru, Dzūkijos nacionaliniu parku, su 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Policijos komisariatu ir kitais. 

Buvo siekiama sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms dalyvauti kultūriniame 

gyvenime. 

 

L. e. direktoriaus pareigas    Regina Svirskienė 
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