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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 2018 m. buvo 99,1 etatas, dirbo 104 darbuotojai: 61 kultūros ir meno, 
26 pagalbinio personalo ir 17 sezoninių darbuotojų. 

Varėnos kultūros centrui 2019 m. vadovavo direktorė Jurgita Žukienė, o nuo 2019 m. rugpjūčio 
1 d. direktoriaus pareigas laikinai ėjo Miglita Kašėtienė.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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.  
 

2018 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 
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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. 

 

 

 

FINANSAVIMAS, JO ŠALTINIAI 

 

 
Finansiniai šaltiniai 2016 m. 

(tūkst. €) 
2017 m. 

(tūkst. €) 
2018 m. 

(tūkst. €)  

1.  Savivaldybės biudžetas (2+3+4) 891.9 978.7 1147.7 

2.  Savivaldybės biudžeto lėšos 806.2 925.1 1085.4 

3.  Valstybės biudžeto lėšos 43.1 1.2   

4.  Biudžetinių įstaigų pajamos 42.6 52.4 62.3 

     

5.  Kiti finansavimo šaltiniai 

(6+7+8+9) 
36.1 44 140.4 

6.  ES paramos lėšos     83.8 

7.  Valstybės biudžeto lėšos 14.5 20 26.3 
8.  Paskolos lėšos       
9.  Kitų finansavimo šaltinių lėšos 

(parama) 21.6 24 30.3 

 

2018 m. Varėnos kultūros centro biudžetą sudarė 1147,7 tūkst. Eur lėšų gautų iš Savivaldybės 
biudžeto ir 140,4 tūkst. Eur lėšų gautų iš kitų finansavimo šaltinių: 83,8 tūkst. Eur ES paramos 
lėšos, 26,3 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto (Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai, 

Neformalaus vaikų švietimo lėšos) ir 30,3 tūkst. Eur privačių rėmėjų lėšos. Visą VKC biudžetą 
2018 m. sudarė 1 288 100 Eur, t. y. 265 400 Eur daugiau nei 2017 metais. 

 

 

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. 2018 m. buvo atliekami smulkūs remonto darbai VKC 

struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose: Perlojos ir Merkinės padaliniuose sumontuoti parodų 
kabinimo mechanizmai, Merkinėje atliktas scenos apšvietimo remontas bei išardyta pianino pakyla, 

Marcinkonių padalinyje atliktas scenos ir operatorinės remontas, Panaros – pakeisti šildymo katilo 
kranai, Dubičiuose – elektros apšvietimo remontas bei buvo išvalyti lietaus latakai, Valkininkuose – 

katilinės skysto kuro degiklio remontas. Padidėjus Krivilių padalinio patalpoms (perimtos buvusio 

medicinos punkto patalpos) atlikti elektros instaliacijos ir vandentiekio remonto darbai (naujose 
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patalpose). Taip pat visų turimų katilinių ir šildymo punktų paruošimo darbai šildymo sezonui ir kiti 

einamieji smulkūs struktūrinių padalinių patalpų remonto darbai perkant tik medžiagas.  
2018 m. buvo atlikti smulkūs VKC patalpų vidaus ir išorės remonto darbai: choreografijos 

studijoje sutvarkyti veidrodžiai ir turėklai, suremontuotos visos pristatomosios kėdės, pervilkti fojė 
baldai, konferencijų salėje bei specialistų kabinete pastatyti ir pajungti radiatoriai, suremontuotas ir 

įrengtas svečių priėmimo kabinetas–virtuvėlė darbuotojams. Tvarkyti VKC fasadiniai laiptai, 

nudažytos fasado metalinės konstrukcijos, perklijuotos sukrypusios trinkelės, užtaisyta prie 

kanalizacijos šulinio atsiradusi duobė. VKC šilumos punkte buvo pakeisti ventiliai ir manometrai, 

taip pat atlikti kiti einamieji smulkaus remonto darbai. 

Per 2018 metus su lengvuoju automobiliu VW Crafter nuvažiuota 22 264 km, o autobusas 

MB0303 buvo nurašytas ir parduotas aukcione (iš trečio karto). Už rajono ribų vykta 41 kartą, iš jų 
3 kartus į kitas šalis (Lenkija ir Latvija).  

2018 m. pasiūti 9 pilni moteriški tautiniai kostiumai (Perlojos KC 1 ir folkloro ansambliui 

„Žeiria“ 8) ir 4 vaikiški kostiumai (Matuizų KC). Atnaujinti ar papildomai pasiūti sceniniai 

drabužiai šokių kolektyvui „Kadagys“, popchorui „Bruknelė“, mišriam chorui „Harmonija“, vaikų 
folkloro ansambliui „Kukucis“, Kaniavos, Merkinės bei Valkininkų folkloro kolektyvams. Lėšos 
sceninių drabužių siuvimui buvo skirtos iš Dainų švenčių programos, NVŠ programos lėšų ir 

biudžeto (viso už 8 806 Eur). 

 

 

 

2018 m. įsigyti muzikos instrumentai: cimbolai, bosinė gitara ir stiprintuvas bosinei gitarai, 

nenaujas elektrinis pianinas, 2 lūpinės armonikėlės, akordeonas ir būgnai (Valkininkų padaliniui). 

 

  

PROBLEMOS IR POREIKIAI 

 

2018 m. pradėtas Žilinių KC pastato paprastasis remontas, pakeistas pastato stogas, tvarkomos 

vidaus patalpos. Savivaldybės administracija vykdo Matuizų KC pastato rekonstrukcijos projektą, 

tikimasi po 2 metų (2021 m.) turėti jau sutvarkytą ir veiklai pritaikytą Matuizų KC pastatą.  
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Dar 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. Technologijoms sparčiai žengiant 
į priekį išlieka nuolatinis poreikis atnaujinti kompiuterinę įrangą ir programas. Taip pat atnaujinti 

muzikos instrumentus, įsigyti reikiamą garso ir šviesos aparatūrą padaliniams. Reikia lėšų atnaujinti 

tautinius ir sceninius drabužius: vien tautinių kostiumų poreikis – 124 vnt. 

2019 m. VKC savo jėgomis, perkant tik medžiagas, planuojama atlikti šiuos darbus: sutvarkyti 

VKC diskotekų salę, įstiklinti II aukšto lauko balkoną (nes drėgmė patenka į I aukšto patalpas), 

konferencijų salėje bei choro studijoje sumontuoti oro kondicionavimo įrangą, o Perlojos KC 

suremontuoti arba pakeisti lauko duris. 

Svarstoma, kad būtų tikslinga Vydenių KC veiklą perkelti į Vydenių pagrindinės mokyklos 
patalpas, nes dabartinės sąlygos yra netinkamos (ypač žiemos metu). Taip pat galvojama kaip 

ekonomiškiau ir tinkamiau išspręsti Valkininkų KC pastato klausimą (viena pastato dalis avarinės 
būklės), o apytiksli remontui reikalinga suma 451 000 Eur. Galbūt būtų tikslingiau esamą pastatą 
nugriauti, o prie seniūnijos pastato pastatyti priestatą pritaikytą kultūrinei veiklai (su atskiru įėjimu, 
sale ir scena, sanitariniais mazgais ir darbo kabinetais). 

 

 

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 

pateikia steigėjui statistines ir veiklos ataskaitas, peržiūri ir tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą ir 
darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientus. 

Ištisus metus vyko administracinis darbas. Nuolat vyko susirašinėjimas su įvairiomis įstaigomis 
ir organizacijomis – parengta ir užregistruota 252 informaciniai siunčiamieji raštai, gauta ir 
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užregistruota 263 gaunamieji raštai. Parengta ir užregistruota 141 direktoriaus įsakymas personalo 

klausimais. Parengta ir užregistruota 62 direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais, 186 

direktoriaus įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais. Užtikrintas personalo veiklos 

dokumentų tvarkymas ir archyvavimas. Parengta ir perduota Valstybinei socialinio draudimo fondo 

valdybos Varėnos skyriui 93 pranešimai apie darbuotojų priėmimą, atleidimą ir išmokų skyrimą. 
Sudarytos ir užregistruotos 155 trumpalaikės patalpų nuomos sutartys. Parengta ir išsiųsta 270 

registruotų laiškų. Priimti, užregistruoti ir išnagrinėti 185 darbuotojų prašymai dėl 
priėmimo/atleidimo į/iš darbą/o, atostogų ir papildomų poilsio dienų suteikimo, dėl darbo sutarties 

sąlygų keitimo ir kt. 

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

Visos lėšos 100% panaudotos pagal paskirtį. Parengtas įstaigos 2019 m. biudžeto projektas. Buvo 

atliekami viešieji pirkimai CPO ir CVP IS priemonėmis, tvarkoma viešųjų pirkimų, darbų saugos 
dokumentacija, vykdomi konkursai dėl patalpų nuomos ir kt., taip pat darbuotojų darbų saugos ir kt. 

instruktavimai. 

Planuota įstaigos veikla, nustatyti veiklos prioritetai. Parengta daugiau nei 20 planų: 2019 m. 

VKC veiklos planas; 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 2018 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita; kino teatro lankomumo ir kitos 

ataskaitos (buhalterinės, darbo užmokesčio ir pan.). 

Nuolat ieškant naujų veiklos įgyvendinimo formų 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, 

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos. Taip pat vykdyta edukacinė ir kultūros projektų 
veikla, skirta įvairioms socialinėms ir amžiaus grupėms.  

Įgyvendinti 42 finansavimą gavę projektai (6 daugiau nei 2017 m.): 38 finansuoti iš 
savivaldybės ir 4 iš LKT. Taip pat vykdytas Neformalusis vaikų švietimas: I pusmetį – 7 

programos, II pusmetį – 6 programos.  

Siekta pritraukti papildomų finansavimo šaltinių įstaigos veiklai. Iš viso veiklai gauta 214 085 

Eur: 30 260 Eur parama, 115 529 Eur projektams skirtos lėšos (iš jų 91 663 Eur Žilinų pastato 
atnaujinimui ir 24 066 Eur konkretiems kultūros projektams), 6000 Eur NVŠ lėšos, 62 296 Eur 

įstaigos pajamos.  
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Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą bei stiprinti žmogiškuosius išteklius 2018 m. 

kultūros darbuotojai 115 kartų buvo siunčiami į seminarus. Kvalifikaciją kėlė 27 kultūros ir meno 

darbuotojai (12 VKC, 16 padalinių) iš 62. Kvalifikacija, atsižvelgiant į poreikį, buvo keliama nuo 1 

iki 9 kartų. 
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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. Trečius metus organizuojami kolektyvų 
vadovų, kurių vadovaujami kolektyvai pasiekė įspūdingų rezultatų, apdovanojimai.  
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Metų gale vykusio pasitarimo metu buvo pagerbti ir mero padėkomis už ilgametį darbą VKC 

apdovanoti darbuotojai, švenčiantys kūrybinio darbo 10 m., 15 m. ir daugiau metų. 
 

 

 

 

PROJEKTINĖ IR KITA VEIKLA 

 

Iš viso per 2018 m. skirtingiems fondams buvo parengtos ir pateiktos 59 projektų paraiškos. Iš 
jų 9 projektų paraiškos Lietuvos kultūros tarybai (LKT): X Dalios Tamulevičiūtės profesionalių 
teatrų festivalis, Kompaktinė plokštelė „Tai Žiūrų slaunas kaimas“, „Plastiką keičiame medžiu“, 

Etno edukacinė programa „Grajyk, muzikėla!“, Dzūkiškos polkos varžytuvės „Smagiausios polkos - 
smagiausia pora“, Folkloro ansamblio „Žeiria“ dalyvavimas tarptautiniame folkloro festivalyje 

„Sannio Mondial Folk 2018“ Italijoje, Audiovizualiniai labirintai savęs pažinimui, Žingsnis scenos 
link, „Citnaginė 2018 m.“. 10 projektų paraiškų regioninei Alytaus kultūros tarybai (ARKT): 

tautinių ir šiuolaikinių šokių tarptautinis festivalis „Šokių pynė“, „Audiovizualinės dirbtuvės“, 

tarptautinis jaunųjų talentų konkursas „Skambėk, Dzūkija“, Igorio Berino autorinių dainų rinkinys 
vaikams ir jaunimui „Prisėskim ant debesies“, Margionių klojimo teatro 90-mečiui skirta rajoninė 
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kaimo teatrų šventė – konkursas „Citnaginė“ J. Gaidžio premijai laimėti, „Chorų draugystė“, 

„Dainų raštu sujunk mus, Gimtine“, chorų festivalis „Širdžių kalba“, tarptautinis folkloro festivalis 

„Dzūkų godos“ bei Grybų šventė. Bei 40 projektų paraiškų Varėnos rajono savivaldybės Kultūros 
ir sporto skyriui. 2018 m. buvo ne tik rengti ir įgyvendinti projektai, bet ir pasirašomos 

bendradarbiavimo sutartys (49) su kitomis įstaigomis dėl skirtingų sričių projektų įgyvendinimo: 

kino, etnokultūros, teatro, kultūros paveldo, fotografijos ir parodų srities ir kitų kultūros sričių 
projektams. Gavus finansavimą VKC taptų projektų įgyvendinimo partneriu. 

Per metus įgyvendinti 42 finansavimą gavę projektai. 4 Lietuvos kultūros tarybos finansuoti 

projektai (15 200 Eur): „Šaukščiaus amato studija“, „IX Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų 
festivalis Varėnoje“, „Dzūkiškos polkos varžytuvės „Smagiausios polka – smagiausia pora“ ir 

„Respublikinė muzikantų šventė-varžytuvės „Armonikaicis 2018“. Ir 38 Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos finansuoti projektai VKC ir rajono kultūros centruose.  

 

 

 

 

Sėkmingai įgyvendinamas Žilinų pastato atnaujinimo projektas: atlikta techninio projekto 

ekspertizė, įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, nustatyti laimėtojai, su jais pasirašyta rangos 

darbų sutartis, techninės priežiūros paslaugų sutartis. Pradėti pastato paprastojo remonto darbai. 
Parengti ir pateikti 3 mokėjimo prašymai NMA, jau gautas dalinis finansavimas. 2018 m. projektui 

„Varėnos kultūros centro Žilinų filialo pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės 
poreikiams“ buvo gauta 91 663 Eur. Nuolat bendrauta su projektuotojais, konsultantais, rangovais, 

NMA prie ŽŪM ir kitomis reikalingomis institucijomis, rengiami ir teikiami dokumentai. 

Periodiškai iš rangovų priimami atlikti darbai, su jais atsiskaitoma. 
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Tęstas įstaigos modernizavimo projektų valdymas. Modernizacijos projektui pateikta visa 

reikalinga informacija dėl įrangos įsigijimo Finansų ir investicijų skyriui. Visus metus buvo 

vykdomi įrangos viešieji pirkimai, procedūros ir konkursai užsitęsė, nuolat buvo tikslinamos 

įrangos specifikacijos, atsakinėjama į klausimus. 2018 metais vykdant šį projektą Varėnos kultūros 
centras įsigijo:  

• Mobilią garso ir apšvietimo įrangą (profilinį prožektorių, garso kolonėlę, žemo dažnio 

kolonėlę, monitorinę kolonėlę, garso pultą su transportavimo dėže, judančią galvą 
(prožektorius), Led Bar tipo prožektorius, apšvietimo stovą T formos su dėklu, aliuminę 
konstrukciją mobiliam apšvietimui, kolonėlių stovą, komunikacinių laidų ir jungčių 
komplektą); 

• Baldus (sulankstomas lauko kėdes, lauko stalus ir suolus, minkštasuolius, molbertus 

parodoms, ekspozicines sekcijas parodoms); 

• Instrumentus (elektroninį pianiną (profesionalus), akordeoną, būgnų komplektą); 
• Kondicionierius su šildymo ir šaldymo funkcija; 
• Informacinį LED displėjų. Interaktyvų stendą; 

Iki 2019 m. balandžio mėnesio planuojama projektą užbaigti, dar ketinama įsigyti: 
• Nešiojamus kompiuterius su programine įranga; 
• LED Projektorių; 
• Bevielę sistemą „Headset“ ir „In-ear“, įgarsinimo įrenginį; 
• Trifazį elektros generatorių; 
• Profesionalią scenos dangą; 
• Surenkamą stogo konstrukciją; 
• Tentinį paviljoną; 
• Garo mašiną. 
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Nuo 2015 m. Varėnos kultūros centras yra Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėju. VKC 

turi akreditavęs ir įregistravęs 20 programų KTPRR registre. 2018 m. I pusmetį vykdė 7 programų 
užsiėmimus, II pusmetį 6 programų užsiėmimus. NVŠ veiklai vykdyti buvo gauti 6 000 Eur. 

 

 

REPREZENTACIJA, VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

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

atnaujinamas, pildomas, tobulinama struktūra. VKC puslapyje buvo sukonfigūruoti skelbiamų afišų 
parametrai, patobulinti kai kurie moduliai, kad būtų paprasčiau sukelti plakatus ar reklaminius 

„banerius“. 2018 m. sukurtos naujos Google pašto paskyros visiems kultūros centro padaliniams. 

 

Informacijai apie VKC renginius ir veiklą pateikti buvo naudojamos tradicinės komunikavimo 

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

portalai ir t.t. Reklamos ir komunikacijos tikslais vis aktyviau pasitelkiami 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, nes VKC 

turimų 2 FB puslapių sekėjų būrys auga, ir jau perkopė 8 000. VKC „Facebook“ paskyroje 

(https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/) yra 4333 žmonių, kuriems „Patinka“ ir 4334 

žmonių, kurie „Seka“. Per metus daugiau nei 1000 žmonių pamėgo VKC puslapį: 2018 metų 
pradžioje buvo 3093 „sekėjų“, o pabaigoje daugiau kaip 4000 „sekėjų“. O VKC kino ir parodų salių 

https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/
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„Facebook“ paskyroje (https://www.facebook.com/kinas.varenoje/) yra 3687 žmonių, kuriems 
„Patinka“ ir 3680 žmonių, kurie „Seka“. 
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FB tampa vis populiaresne veiklos ir renginių reklamos vieta, nes informacija labai greitai ir 

plačiai pasklinda. Antrus metus iš eilės VKC FB rekordinio peržiūrų skaičius buvo pasiektas 
reklamuojant „Grybų šventę“: 2018 m. renginio programos plakatas sulaukė 35 300 peržiūrų, o 

reklaminis filmukas sulaukė net 37 400 peržiūrų. Renginių anonsus, fotoalbumus pamato nuo 4000 

iki 11 000 žmonių. VKC FB oficiali statistika: 
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Didesniesiems VKC renginiams buvo sukurti 55 įvykiai („event“), jų statistika: 

 

 

Per metus užfiksuota daugiau kaip 40 renginių Varėnoje ir rajone, sukurti ir paviešinti 
fotoalbumai, kurie sulaukė itin puikių įvertinimų. Vaizdo įrašų, nuotraukų, nuorodų statistika: 

 

2017 m. buvo sukurtas įstaigos logotipas. 2018 metų pradžioje jis buvo užpatentuotas 

Valstybiniame patentų biure ir gautas prekių ženklo registracijos liudijimas. Reprezentacijos tikslais 

buvo sukurti naujo dizaino ir stiliaus aplankai diplomams, padėkoms bei medžiaginiai maišeliai 
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dovanėlėms su VKC logotipu. Visus metus visiems VKC ir didesniems struktūrinių padalinių 

renginiams ir toliau sėkmingai buvo kuriamos originalios padėkos, diplomai, skrajutės, 
lankstinukai, plakatai, afišos ir t.t. 

 

 

 

KOLEKTYVŲ VEIKLA, RYŠKIAUSI KOLEKTYVŲ PASIEKIMAI 2018 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 322 koncertus, spektaklius, pasirodymus išvykose Lietuvoje ir 310 rajono kultūros 

įstaigose. Mėgėjų meno kolektyvai 9 kartus atstovavo Varėnai užsienyje: Lenkijoje, Latvijoje, 

Italijoje, Ispanijoje. 

2018 m. Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose veikė 106 mėgėjų meno kolektyvai, studijos 

būreliai, klubai, kuriuose dalyvavo 1188 dalyviai. Lyginant su 2017 metais sumažėjo 4 kolektyvais, 

bet dalyvių skaičius padidėjo 34 žmonėmis (2017 m. 110 mėgėjų meno kolektyvų, 1154 dalyviai). 

Praėjus Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“ paaiškėjo mėgėjų meno kolektyvų 
kategorijos, nurodančios kolektyvų meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus. Iš 25 Lietuvos 
šimtmečio dainų šventėje dalyvavusių Varėnos rajono kolektyvų 8 yra antros kategorijos, 14 – 

trečios ir net trys buvo įvertinti aukščiausia – pirma kategorija: Varėnos kultūros centro 

folkloro ansamblis „Žeiria“ (vad. Vaida Naruševičiūtė), Varėnos kultūros centro Žiūrų kaimo 
folkloro ansamblis (vad. Lina Būdienė ir Marcelė Paulauskienė) bei Matuizų kultūros centro 
suaugusių žmonių teatras „Giraitė“ (vad. Irena Čeplikienė). Ketvirta – žemiausia kategorija – 

nebuvo įvertintas nei vienas kolektyvas. Kultūros centras džiaugiasi ir didžiuojasi pasiektais 

rezultatais, kolektyvų vadovais bei nariais už jų atsidavimą darbui, Varėnos vardo garsinimą ir 
nepamatuojamą indėlį į Varėnos krašto kultūrą. 
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Mėgėjų meno kolektyvai 2016/2017/2018 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 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Kultūros 

centras 

15 18 17 5 8 4 1 3 2 1 2 0 16 21 19 6 10 4 

Kultūros 
centro 

padaliniai 

76 68 64 28 23 21 23 21 23 13 11 16 99 89 87 41 34 37 

Viso: 91 86 81 33 31 25 29 24 25 14 13 16 115 110 106 47 44 41 

 

Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai 2016/2017/2018 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 

 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Kultūros 
centras 

258 311 317 81 96 94 8 25 16 8 19 0 266 336 333 89 115 94 

Kultūros 
centro 

padaliniai 

697 632 627 269 254 211 200 186 228 121 120 159 897 818 855 390 358 370 

Viso: 955 943 944 350 350 305 208 211 244 129 139 159 1163 1154 1188 479 473 464 
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Varėnos kultūros centro kolektyvams 2018 m. buvo aktyvūs ir sėkmingi. Jaunimo dailės 
studijos „Kadagys“ vadovas Algirdas Juškevičius išleido knygą „Drožyba paprastai“, o jo parengtas 

mokinys Domas Malašauskas tapo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ 
respublikinio turo II vietos laimėtoju. Kiti kūrėjai taip pat pelnė prizines vietas svarbiose parodose-

konkursuose: respublikinėje „Aukso vainiko“ parodoje Širvintose dalyvavo Rūta Indrašiūtė ir pelnė 
III vietą; Joniškyje respublikinėje konkursinėje parodoje Adomo Varno premijai laimėti Vytautas 
Baublys laimėjo meno mylėtojų įsteigtą piniginį prizą. 

VKC mišrus choras „Harmonija“ (vadovė Ilona Zalanskienė) garsino Varėnos krašto vardą 
užsienyje ir pelnė sidabro diplomą tarptautiniame F. Nowowejskio konkurse-festivalyje Lenkijoje bei 

sidabro diplomą tarptautiniame konkurse-festivalyje „Canta al mar“ Ispanijoje.  

 

 

 

Astos Kašėtienės vadovaujamas pramoginės dainos choras „Bruknelė“ tarptautiniame 
konkurse „Baltic wave“, vykusiame Švedijoje, pelnė II vietą, taip pat užėmė prizines vietas 
tarptautiniame konkurse „Skambėk Dzūkija“.  

Puikūs metai buvo ir Varėnos kultūros centro folkloro ansambliams. Ansamblis „Žeiria“, 
vadovaujamas Vaidos Naruševičiūtės, Varėnos krašto vardą garsino gausybėje tarptautinių bei 

respublikinių festivalių, tarp kurių – tarptautinis folkloro festivalis „Sannio Mondial Folk 2018“, 
vykęs Italijoje. Taip pat, 2018 m. ansambliui „Žeiria“ buvo suteikta I (aukščiausia) kategorija. O 

folklorinio dainavimo solistė Saulė Miškinytė (vadovė Vaida Naruševičiūtė) VII respublikiniame 

vaikų ir jaunimo konkurse „Tradicijų paveldėtojai“ tapo laureate ir gavo teisę dalyvauti XIII 
tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije Kolokola“. 
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Neprasčiau sekėsi ir Linos Būdienės vadovaujamam Žiūrų folkloro ansambliui, kuriam taip 

pat buvo suteikta I (aukščiausia) kategorija. Žiūrų folkloro ansamblis dalyvavo svarbiausiuose šalies 

folkloro renginiuose, atstovavo Varėnai LRT laidoje „Duokim garo“. 

 

 

 

 Varėnos kultūros centro šokių studijos „Fantazija“ (vadovė Janina Oszustowicz) šokėjai 
puikiai pasirodė tarptautinėse bei respublikinėse varžybose, konkursuose bei festivaliuose. Tarp 

gausybės įvertinimų ir apdovanojimų šokių studija „Fantazija“ reitinginėse varžybose „Lithuanian 
Open 2018“ showdance kids kategorijoje pelnė I vietą. Lietuvos KLŠA linijinių šokių čempionate 

social kids kategorijoje Eimantas Andriukonis ir Patricija Malinovska tapo Lietuvos čempionais, 

showdance kids kategorijoje čempionais tapo mažieji „Fantazijos“ šokėjai. 
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Irmantui Čepaičiui šie metai taip pat buvo sėkmingi, jis subūrė dar vieną kolektyvą – 

„Varėniai“, o su kitais dviem kolektyvais („Grūda“ ir „Periferija“) sėkmingai koncertavo visus 

metus. Jaunimo grupė „Grūda“ pelnė II vietą konkurse-festivalyje „Skambėk Dzūkija“, taip pat 

puikiai atstovavo Varėnos kraštui Mikolaikų miesto šventėje Lenkijoje. 

 

 

 

 

Kaip įprasta, itin aktyvia veikla pasižymėjo VKC Matuizų padalinio kolektyvai, 

vadovaujami Irenos Čeplikienės. Respublikinėse Lietuvos folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė 
2018“ Matuizų šokių kolektyvo 2 poros buvo įvertintos diplomais. O XXI respublikinėje šventėje-

konkurse Valentino Kirlio premijai laimėti, MTV humoro grupė laimėjo piniginį prizą. 2018 m. 

Matuizų KC teatras „Giraitė“ dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje. Teatras „Giraitė“ buvo 

atrinktas iš 86 teatrų ir papuolė tarp 7 Lietuvos mėgėjų teatrų, kurie turėjo galimybę pasirodyti 
Katedros aikštės didžiojoje scenoje. Taip pat buvo įvertintas I (aukščiausia) kategorija, o teatro 

įkūrėja ir vadovė Irena Čeplikienė apdovanota LNKC premija. Dar 2018 m. teatras „Giraitė“ tapo 
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diplomantais ir XXIV Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“ 
Ignalinoje. 

 

 

 

Matuizų KC moterų ansamblis „Atgaiva“ (vadovė Daiva Kielienė) Lietuvos neįgaliųjų meno 

mėgėjų kolektyvų šventėje-konkurse ,,Vilties paukštė 2018“ finaliniame koncerte laimėjo III vietą.  

 

 

 

Jungtinis Merkinės ir Matuizų merginų šokių kolektyvas (vadovės Jurgita Keršienė ir Irena 

Čeplikienė) dalyvavo VII respublikiniame šokio festivalyje-konkurse „Pavasarinė šokių pynė“ 
Vilkaviškyje ir už šokį „Girnelės“ pelnė I vietą. 
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Perlojos liaudiškos muzikos kapela visus metus garbingai atstovavo Varėnos kraštą: kelis 

kartus dalyvavo LRT laidoje „Duokim garo“, koncertavo Ožyšo mieste ir Punsko „Duonos, medaus 
ir pieno“ šventėje (Lenkija). 

 

 

 

Ypatingai Lietuvos valstybės šimtmetį paminėjo Kibyšių kultūros centras. Tautvydo 

Prieskienio iniciatyva ir pastangomis buvo sukurtas ir pastatytas kryžius Kibyšių kaime (kryždirbys 

Vidmantas Kaminskas). 

 

 

 

Sėkmingi metai buvo ir Varėnos krašto tautodailininkams. Jiems buvo suteikti tautinio 

paveldo gaminių sertifikatai: Danutei Blažulionienei ir Zojai Gavėnienei – už riešines, o 

Mindaugui Vyšniauskui – už kryždirbystę. 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.  
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RENGINIAI VARĖNOS KULTŪROS CENTRE IR PADALINIUOSE 

 

2018 m. Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose įvyko 1 493 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 250 tūkst. dalyvių ir lankytojų. 

 

Visi renginiai 2017/2018 m. 

 2017 2018 

Kultūros centras 1040 1334 

Kultūros centro padaliniai 958 1022 

Viso: 1998 2356 

 

Sėkmingai veikla plėtota Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėse. Čia surengta 14 

parodų: fotografijų – 3, tapybos – 1, skulptūros – 2, tautodailės – 3, mišrios – 4, instaliacijų – 1. Iš jų 
7 profesionalaus meno. Parodų atidarymuose apsilankė per 1000 lankytojų. 

Varėnos rajono tautodailininkai dalyvavo 2 regioninėse parodose-konkursuose: Dzūkijos 
regiono tautodailininkų darbų konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“ (Varėnoje), Lietuvos 

moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ regioninėje parodoje (Alytuje). Ir 4 

respublikinėse: Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ respublikinėje 
parodoje Kretingoje; respublikinėje „Aukso vainiko“ parodoje Širvintose; Joniškyje respublikinėje 
konkursinėje parodoje Adomo Varno premijai laimėti; keleto stipriausių rajono tautodailininkų 
darbai buvo atrinkti ir į respublikinę Dainų šventės parodą „Gyvos jungtys“. 

Varėnos kultūros centro padaliniuose buvo eksponuojamos 39 parodos: 7 – tautodailės, 8 

fotografijų, 3 – tapybos, 1 – grafikos, 1 – skulptūros, likusios – vaikų kūrybos bei su sezono 

šventėmis susijusios mišrios mėgėjų meno kūrybos parodos. 
2018 m. surengtas respublikinis fotografijos konkursas „Kai grybais lietus lis“, kuriame 

dalyvavo 10 dalyvių iš visos Lietuvos. Konkurso nugalėtojos darbas šiuo metu varžosi tarptautiniame 
fotografijos konkurse „The wildlife photographer of the year“. 
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Per 2018 metus parodyti 1028 kino seansai, iš jų 219 3D ir 809 2D kino seansai. Kine 

apsilankė 14335 žiūrovai. Viso 2018 m. parodyti 165 kino filmai iš jų 15 lietuviškų filmų ir 150 

užsienio kino kūrėjų sukurtų filmų: 120 vaidybinių, 33 animaciniai ir 12 dokumentinių. Už kino 
seansų bilietus surinkta 39457,00 Eur. Dirbta su 22 kino platintojais.  

Per 2018 metus surengti 4 kino festivaliai: Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino 
pavasaris“, Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“, Europos šalių kino 
forumas „Scanorama“ bei prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“. Vyko nemokamos filmų 
peržiūros: „Vaikai iš Amerikos viešbučio“, „Niekas nenorėjo mirti“, „Jausmai“, „Nulis 

motyvacijos“, „Kapo Jeruzalėje“, „Vestuvių lėlės“, „Pavėluotos mintys“, „Betliejus“. 46 papildomi 

užsakomieji seansai mokykloms.  

Merkinės kultūros centre per 2018 metus rodyta 3 kino filmai (apsilankė 260 žiūrovų): 
„Poilsiautojai. Pavydo žaidynės“, „Berniukai sugrįžta. Klasės susitikimas“ bei dokumentinis filmas 

„Nepaprasta auka“. 
 Kita VKC kino ir parodų salių veikla: 1 mugė „Vai, atvažiuoja šventa Kalėda“, 4 

konferencijos, seminarai, vyko 2 nemokamos visuomenės sveikatos biuro inicijuojamos mankštos, 9 

įvairūs visuomeniniai susitikimai, 3 „Caritas“ renginiai, 4 sveikatinimo seminarai, 4 šokių vakarai, 7 

spektakliai, 5 koncertai, 5 šventiniai renginiai, 4-ios kino peržiūros ir diskusija, bei pristatymas su 

režisieriumi, 3 dainų vakarai ir kt. 

 

Profesionalaus meno renginiai 2018 m. 

 

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

profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai ir kt. renginiai, skirti suaugusiems bei vaikams. 86 

renginiuose apsilankė beveik 20 000 lankytojų. 
 

 Parodos Koncertai Spektak

liai 

Iš viso 
renginių 

Visi 

lankytojai 

Kultūros centre 7 11 35 53 13177 

Kultūros centro padaliniuose 13 19 1 33 5849 

Viso 20 30 36 86 19026 
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Visą spalio mėnesį vyko regione išsiskiriantis IX Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų 
festivalis. Festivalio metu 24 spektaklius aplankė 6819 žiūrovų iš jų 1026 vaikai – tai įrodo festivalio 

svarbą bendruomenei, bei tęstinumo poreikį. Viso festivalio metu Varėnos kultūros centro fojė buvo 
eksponuojamos fotografijos, kuriose atsispindėjo režisierės Dalios Tamulevičiūtės gyvenimo ir 
kūrybos laikotarpiai, jos spektaklių afišos ir darbo akimirkos. Žiūrovai ir komisija peržiūrėjo, aptarė 
ir įvertino 22 spektaklius (17 skirtų suaugusiems ir 5 vaikams). Festivalio uždarymo programos metu 

buvo paskelbti festivalio nominacijų laimėtojai.  
 

 

 

Atidarymo metu buvo apdovanotas 2018 m. Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos 
meno kūrinių konkurso laimėtojas – J. Miltinio dramos teatro eskizas „Zygfridas“ (Vaidotas Žitkus, 
rež. Gildas Aleksa) ir parodytas 2017 m. konkurso laimėtojo spektaklis „Virimo temperatūra 5425“. 
Tai Artūro Areimos teatro spektaklis, pirmasis teatro serialas Lietuvoje, pagal Virginijos Rimkaitės 
pjesę (rež. Artūras Areima). Festivalio uždarymą vainikavo festivalio laureatų apdovanojimai. IX 
Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio laureatų kraitis: 6 specialūs komisijos diplomai, 

giminių prizas bei 12 išskirtinių menininkės Violetos Ganusauskienės prizų. 
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Pirmą kartą Varėnoje buvo surengtos parodos miesto centre po atviru dangumi. Pirmoji – 

„Pastatyk istorijai namus!“, pristatanti 20 Lietuvos istorijai nusipelniusių asmenybių. Antroji – 

šviesaus atminimo rašytojos, keliautojos ir Tibeto rėmėjos Jurgos Ivanauskaitės fotografijų paroda 
„Tibetas – kita realybė“. Taip pat buvo pristatyta lietuvių autorių knyga „Tibetas: tolimas ir artimas. 

Laisvės byla“ bei Vytauto V. Landsbergio dokumentinis filmas „Nuo pasaulio stogo“. 

 

 

 

Minint Lietuvos valstybės šimtmetį Varėnos kultūros centro parodų salėje vyko neeilinė skulptūrų 
paroda „Skulptoriai atkurtos valstybės 100-mečiui“, kurioje visų laikų Lietuvos ir net Latvijos 

skulptoriai išreiškė savo santykį su tėvyne, su laisve gyventi, laisve kurti, laisve būti.Taip pat vyko 

Armėnijos ambasados kuruojama fotografijų paroda „Gyvenimas Arcache. Kalnų Karabachas“. 
Renginyje dalyvavo Armėnijos Respublikos ambasadorius Tigran Mkrtchyan, renginio metu 

koncertavo muzikantai iš Armėnijos Levon Sardaryan ir Hakob Khalatyan. 

 

 

 

 

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje paminėtos Senojoje Varėnoje gimusio 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 143-iosios gimimo metinės ir dvidešimt antrąjį kartą įteikti 
garbingi apdovanojimai kultūrai nusipelniusiems žmonėms. Renginio metu vyko sakralinės muzikos 
koncertas „Čiurlionio kelias“, dalyvavo Julia Stupnianek (sopranas), Vytautas Oškinis (fleita), Jūratė 



www.varenoskultura.lt  24 

 

Landsbergytė (vargonai). Varėnos rajono Sidabrinių bitučių spiečių papildė Joana Grigaitienė ir 
Eitaras Krupovičius. 

 

 

 

 

Kiti renginiai (neprofesionaliojo meno) Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose 2018 m. 

 

Paminėti Varėnos kultūros centro kolektyvų jubiliejai: liaudiškos muzikos kapelos „Paparcis“ 10 
metų jubiliejus, Marcinkonių kultūros centro humoro grupės „Spanguolė“ 20 metų. 
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 Matuizų kultūros centro suaugusiųjų teatras „Giraitė“ atšventė 20 metų jubiliejų, o Krivilių 

kultūros centro folkloro ansamblis –  net 45 metų. 

  

 

 

2018 m. jubiliejinę savo darbų parodą surengė tautodailininkas Artūras Matonis. 

 

 

 

 

 

 

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 
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amatai, verslai ir kulinarinis paveldas. Didžiojoje scenoje vyko mėgėjų ir profesionalių atlikėjų 
pasirodymai. 

 

  

  

2018 m. suorganizuoti 4 tradicinių šokių renginiai: naktišokiai „Kumeluko krikščynos“, 
Atvelykio naktišokiai, akcija „Visa Varėna šoka“, šv. Andriejaus naktišokiai. Suorganizuoti 2 

tradicinio dainavimo renginiai: tradicinių dainų vakaras „Kas po mano sodelį vaikščiojo?“, advento 

dainų vakaras „Atbėga elnias devyniaragis“. Vyko grojimo armonika mokymai. Mokymus vedė 
profesionalus muzikantas, armonikos ir bandonijos mokytojas Vilius Marma. Patirtimi dalijosi ir kiti 

muzikantai. Užsiėmimuose dalyvavo dešimt varėniškių, kurie stengėsi iš mokytojo pasisemti visų 
grojimo armonika ypatybių. Tikimasi, kad šie mokymai paskatins varėniškius groti ir išaugins naują 
armonikierių būrį. Taip pat 4 kartus buvo surengti dzūkiškos polkos (drabnukės) mokymai. 
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Įgyvendinant projektą „Šaukščiaus amato studijos“ buvo pristatytas drožybos menas plačiajai 

visuomenei. Jame dalyvavo žmonės iš Varėnos, Jonavos, Vilniaus, Alytaus, Anglijos, Švedijos ir net 

Japonijos.  

 

 

 

 

Nemažai dėmesio sulaukė 21 kartą organizuojamas jaunimo konkursas „Maišatynė“ 2018 m. 

tema „Cirkas - tai aš!“ 
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Dėmesio sulaukė ir šokėjams skirti renginiai: tautinių ir šiuolaikinių šokių šventė „Šokių pynė“ 

bei tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Fantazija“, kuriame dalyvavo šokėjai iš 
Vilniaus, Nemenčinės, Trakų, Alytaus, Prienų ir Lenkijos.  

 

 
 

 

Daug dėmesio buvo skirta ir etnokultūros paveldo puoselėjimui. Vyko VI regioninis vaikų ir 
jaunimo folkloro ansamblių festivalis „Ėglynaicis“. Jame dalyvavo Lazdijų, Kaišiadorių ir Varėnos 
rajonų, Kauno, Alytaus ir Druskininkų miestų vaikų ir jaunimo folkloro ansambliai. 

 

 

 

Šurmuliavo nuotaikinga šventė – dzūkiškos polkos varžytuvės „Smagiausios polkos – 

smagiausia pora“, kur varžėsi poros iš Kaišiadorių ir Varėnos rajonų, bei Vilniaus ir Kauno miestų. 
2018 metais į varžytuves trypti „drabnukės polkaitės“ susirinko dešimt šokėjų porų. 
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Nuskambėjo respublikinė muzikantų šventė-varžytuvės „Armonikaicis 2018“. Ši šventė turi 

gilias tradicijas, vyko jau 16 kartą, tačiau pirmą kartą ji tapo respublikine. Į šventę suvažiavo 19 

muzikantų iš Jonavos, Lazdijų, Širvintų, Utenos ir Varėnos rajonų, Druskininkų savivaldybės ir 
Vilniaus miesto. Šventėje muzikantai varžėsi dėl I, II ir III vietos suaugusiųjų kategorijoje ir Mažojo 
Armonikaicio prizo vaikų ir jaunimo kategorijoje, o žiūrovai rinko jiems labiausiai patikusį 
muzikantą. 

 

 

 

Ypatingi metai VKC ir padalinių kolektyvams buvo ir dėl šimtmečio Dainų šventės „Vardan 
tos...“. Pirmiausia kolektyvai turėjo parengti specialias programas ir sudalyvauti atrankose. Tada 

atrinktieji kolektyvai ir pavieniai atlikėjai turėjo laimę dalyvauti Dainų šventėje. Varėnos rajonui 
atstovavo 25 kolektyvai bei pavieniai atlikėjai ir tautodailininkai – iš viso daugiau kaip 450 dalyvių.  
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Neeiliniai metai buvo Perlojos kultūriniame gyvenime. Švenčiant Perlojos Respublikos šimtmetį 
buvo sudarytas Perlojos Respublikos šimtmečio organizacinis komitetas, kuris parengė ir įgyvendino 
minėjimo programą. Kultūrinė programa „Už Perloją ir visą Lietuvą“ – buvo didžiosios programos 
sudedamoji dalis: vyko Perlojos istorijos muziejaus Draugų klubo diskusijos, buvo vedamos istorijos 

pamokos moksleiviams Perlojoje „Perloja nepriklausomybės kovose ir dabar“, vyko tradicinė 

Perlojos kaimo šventė „Pabūkim kartu“, „Škaplierinės“ atlaidai, Jaunimo diena Perlojoje, fotografijų 
paroda „Perloja. Šimtmečio veidas“, Paroda Lietuvos Respublikos Seime „Už Perloją ir visą Lietuvą“ 

ir kiti renginiai. Ypatingus metus vainikavo Perlojos Respublikos šimtmečio minėjimas „Už Perloją 
ir visą Lietuvą“. 

 

 

 

Dalyvių iš visos respublikos pritraukė IX respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Skambėk, 
Dzūkija“, akcija „Visa Lietuva šoka“. Smagiai šurmuliavo prieškalėdinė mugė „Vai, atvažiuoja 

šventa Kalėda“, kurioje dalyvavo nagingi Dzūkijos krašto žmonės. Švęsdami Lietuvos valstybės 
šimtmetį daug Varėnos žmonių dalyvavo gražioje akcijoje ir kartu su viso pasaulio lietuviais liepos 6 

d. giedojo „Tautišką giesmę“ . 
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Be jau minėtų didesniųjų renginių 2018 metais buvo surengti 124 edukaciniai renginiai-

kūrybinės dirbtuvės. Viso edukaciniuose renginiuose sudalyvavo virš 5000 dalyvių. Buvo 

suorganizuota 15 ekspedicijų rajone, fiksuojant vaizdo ir garso įrašus. Nematerialaus kultūros 

paveldo vertybių sąvadui buvo toliau ruošiama „Margionių Vėlinių laužų“ byla: suorganizuota 

išvyka į Margionis – byla papildyta vertingomis nuotraukomis. Buvo papildytas folkloro archyvas – 

surinkta informacija apie folkloro pateikėją Oną Naujūnienę-Naujalytę: skaitmeniniai garso įrašai iš 
LLTI ir LMTA archyvų; etnografinė medžiaga užrašyta iš pateikėjos dukrų ir kaimynės; surinkta ir 

suskaitmeninta ikonografinė medžiaga. 
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Varėnos kultūros centras ir jo struktūriniai teritoriniai padaliniai 2018 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, visuomenės sveikatos biuru, socialinių paslaugų centru, Dzūkijos nacionaliniu 

parku, su pasieniečiais, gaisrininkais, policininkais, žemdirbiais ir kt. Siekė sudaryti sąlygas įvairaus 

amžiaus ir socialinių grupių žmonėms dalyvauti kultūriniame gyvenime. 

 

 

Direktorė      Jurgita Žukienė 


