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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 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 2019 m. buvo 99,1 etatas, dirbo 103 darbuotojai: 60 kultūros ir meno, 

26 pagalbinio personalo ir 17 sezoninių darbuotojų.  

Varėnos kultūros centrui 2019 m. iki liepos 31 d. vadovavo direktorė Jurgita Žukienė, nuo 2019 

m. rugpjūčio 1 d. laikinai direktorės pareigas eina 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; 

Kultūros ir meno 60

Pagalbinio
personalo 26

Sezoninių
darbuotojų 17

mailto:kulturos.centras@varena.lt
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• organizuoti profesionalaus meno sklaidą.  

2019 m. Kultūros centras savo veikla tikslingai siekė puoselėti rajone etninę kultūrą, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

FINANSAVIMAS, JO ŠALTINIAI 

 

 
Finansiniai šaltiniai 

2016 m. 

(tūkst. €) 

2017 m. 

(tūkst. €) 

2018 m. 

(tūkst. €) 

2019 m. 

(tūkst. €)  

1.  Savivaldybės biudžetas (2+3+4) 891.9 978.7 1147.7    1098,3 

2.  Savivaldybės biudžeto lėšos 806.2 925.1 1085.4 1027,7 

3.  Valstybės biudžeto lėšos 43.1 1.2    

4.  Biudžetinių įstaigų pajamos 42.6 52.4 62.3 70,6 

      

5.  Kiti finansavimo šaltiniai 

(6+7+8+9) 
36.1 44 140.4 168,6 

6.  ES paramos lėšos     83.8 99,4 

7.  Valstybės biudžeto lėšos 14.5 20 26.3 37,9 

8.  Paskolos lėšos        

9.  Kitų finansavimo šaltinių lėšos 

(parama) 
21.6 24 30.3       31,3 
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2019 m. Varėnos kultūros centro biudžetą sudarė 1098,3 tūkst. Eur lėšų gautų iš Savivaldybės 

biudžeto ir 168,6 tūkst. Eur lėšų gautų iš kitų finansavimo šaltinių: 99,4 tūkst. Eur ES paramos lėšos 

(neformalaus vaikų švietimo lėšos, Žilinų KC pastato remontas) 37,9 tūkst. Eur iš valstybės 

biudžeto (Lietuvos kultūros tarybos ir Nacionalinio kultūros centro finansuoti projektai) ir 31,3 

tūkst. Eur privačių rėmėjų lėšos. Visą VKC biudžetą 2019 m. sudarė 1 266 900 Eur, t. y. 21 200 

mažiau nei 2018 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS IR ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMAS 

 

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

nuolat prižiūri bei aptarnauja. 2019 m. buvo atliekami smulkūs remonto darbai VKC 

struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose: Panaros kultūros centre atliktas stogo remontas, 

Valkininkų kultūros centre atlikti santechnikos tvarkymo darbai, suremontuotas ir perdažytas lauko 

suoliukas, atnaujintame Žilinų padalinyje buvo sumontuoti ekspoziciniai bėgeliai, scenoje bei kieme 

sumontuotas papildomas apšvietimas, atliktas lauko laiptų remontas, Merkinės kultūros centre – 

salės, scenos apšvietimo remontas. Vyko visų turimų katilinių ir šildymo punktų paruošimo darbai 

šildymo sezonui ir kiti einamieji smulkūs struktūrinių padalinių patalpų remonto darbai perkant tik 

medžiagas. 

2019 m. buvo atlikti smulkūs Varėnos kultūros centro patalpų vidaus ir išorės 

remonto darbai: konferencijų salėje bei choro studijoje pastatyti ir pajungti oro kondicionieriai bei 

atliktas elektros apšvietimo remontas, choro studijai pagaminta dirigento pakyla, suremontuotos 
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konferencijų salės kėdės, viename iš kultūros centro garažų seni sulūžę vartai pakeisti į naujus – 

elektrinius vartus. 

2019 m. Kultūros centro kino ir parodų salėse buvo atnaujintos ir perdažytos parodų 

salės sienos, atliktas kino salės apšvietimo sistemos remontas, kino salės tualete sumontuota 

kūdikių pervystymo lenta. Drožybos studijoje „Kadagys“ (vad. A. Juškevičius)  įrengta mokymo 

ir darbo vieta su istorinėmis staklėmis, įsigyta naujų įrankių, paremontuotos patalpos. 

Per 2019 metus su lengvuoju automobiliu VW Crafter nuvažiuota 21 650 km. Už rajono 

ribų vykta 63 kartus, nuomotu transportu nuvažiuota 17000 km. 

2019 m. buvo pasiūta 20 tautinių drabužių komplektų:  

• Žiūrų kaimo folkloro ansambliui 6 moteriški ir 2 vyriški. 

• Merkinės KC šokių kolektyvui „Versmė“ – 9 vaikinų kostiumai. 

• Kaniavos KC Panočių folkloro ansambliui – 2 moteriški ir 1 vyriškas kostiumas. 

2019 m. buvo įsigytas sintezatorius, kopijavimo aparatas, 2 nešiojamieji kompiuteriai su 

specialia programine įranga, belaidė radijo sistema, mobili garso kolonėlė, garso sistema 

atnaujintam Žilinų kultūros centrui. 2019 m. kartu su Varėnos rajono savivaldybės finansų bei 

investicijų skyriumi, bebaigiant įgyvendinti projektą „Kultūros įstaigų infrastruktūros 

modernizavimas Varėnos mieste“, Varėnos kultūros centras įsigijo ir sėkmingai visus metus 

naudojo: 

• Nešiojamą kompiuterį su programine įranga; 

• LED Projektorių; 

• Bevielę sistemą „Headset“ ir „In-ear“, įgarsinimo įrenginį; 

• Trifazį elektros generatorių; 

• 4 oro kondicionierius; 

• interaktyvų stendą su lietimui jautriu ekranu; 

• minkštasuolius; 

• elektrinį pianiną su dėklu; 

• būgnų komplektą; 

• akordeoną; 

• Profesionalią scenos dangą; 

• Surenkamą stogo konstrukciją; 

• Tentinį paviljoną; 

• Garo mašiną ir kt. 
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PROBLEMOS IR POREIKIAI 

 

2019 m. buvo baigtas Žilinių KC pastato paprastasis remontas, pakeistas pastato stogas, 

visiškai sutvarkytos vidaus patalpos. Savivaldybės administracija vykdo Matuizų KC pastato 

rekonstrukcijos projektą, tikimasi šiemet – 2020 m. turėti jau sutvarkytą ir veiklai pritaikytą 

Matuizų KC pastatą.  

 

 

 

 

Dar 3 iš 20 Varėnos kultūros centro pastatų (patalpų) reikalinga rekonstrukcija ar 

kapitalinis remontas: Kibyšių, Krivilių, Valkininkų kultūros centruose. 2020 m. VKC savo jėgomis, 

perkant tik medžiagas, planuojama atlikti šiuos darbus: sutvarkyti VKC diskotekų salę, įstiklinti 

antro aukšto lauko balkoną (nes drėgmė patenka į pirmo aukšto patalpas), atlikti šilumos punkto  

remontą, o Perlojos padalinyje suremontuoti arba pakeisti lauko duris. 

Svarstoma, kad būtų tikslinga Vydenių KC veiklą perkelti į Vydenių pagrindinės mokyklos 

patalpas, nes dabartinės sąlygos darbui 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).  

Technologijoms sparčiai žengiant į priekį išlieka nuolatinis poreikis atnaujinti 

kompiuterinę įrangą ir programas (poreikis – 5 kompiuteriai). Taip pat atnaujinti muzikos 
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instrumentus (poreikis – 16 vnt.), įsigyti reikiamą garso ir šviesos aparatūrą padaliniams. Reikia 

lėšų atnaujinti tautinius ir sceninius drabužius: vien tautinių kostiumų poreikis – 118 vnt. 

 

 

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 258 informaciniai siunčiamieji raštai, gauta 

ir užregistruota 174 gaunamieji raštai. Parengta ir užregistruota 210 direktoriaus įsakymas personalo 

klausimais. Parengta ir užregistruota 37 direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais, 159 

direktoriaus įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais. Užtikrintas personalo veiklos 

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

valdybos Varėnos skyriui 124 pranešimai apie darbuotojų priėmimą, atleidimą ir išmokų skyrimą. 

Sudarytos ir užregistruotos 163 trumpalaikės patalpų nuomos sutartys. Parengta ir išsiųsta 164 

registruotų laiškų.  

Visus metus užtikrintas stabilus ir racionalus įstaigos finansinės ir ūkinės veiklos 

vykdymas. Visos lėšos 100% panaudotos pagal paskirtį. Parengtas įstaigos 2020 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: 2020 

m. VKC veiklos planas; Etninės kultūros renginių; Lietuvių kalbos dienų; Mėgėjų meno kolektyvų 

renginių; Parodų; Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių planas; 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 2019 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita; kino teatro lankomumo, Lietuvos 
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autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijai (LATGA) teikiamos ataskaitos ir kt.  

(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.  

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

VKC turi akreditavęs ir įregistravęs 20 programų KTPRR registre. 2019 m. pirmą pusmetį vykdė 10 

programų, iš kurių gauta 6 650 Eur lėšų,  II pusmetį – 8 programas, iš kurių gauta – 3 390 Eur lėšų. 

Iš viso per 2019 m. gauta 10 040 Eur Neformaliojo vaikų švietimo lėšų, t. y. 3 140 daugiau nei 2018 

m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2019 m. Varėnos kultūros centras vykdo 3 Kultūros paso programas: Lietuvių 

liaudies žaidimų ir ratelių pamokėlė „Jurgeli, meistreli“, Lietuvių liaudies šokių pamoka (vad. V. 

Naruševičiūtė) bei „Drožybos pamokėlė“ (vad. A. Juškevičius). Kultūros pasas – tai priemonė, 

skirta visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo 

įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.   
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2019 m. buvo siekta pritraukti papildomų finansavimo šaltinių įstaigos veiklai. Iš viso 

veiklai gauta 239 200 Eur: 31 300 Eur parama, 37 900 Eur iš valstybės biudžeto (Lietuvos kultūros 

tarybos ir Nacionalinio kultūros centro finansuoti projektai), 99 400 ES lėšos, 70 600 Eur įstaigos 

pajamos.   

 

 

Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą bei stiprinti žmogiškuosius išteklius 2019 m. 

kultūros darbuotojai 118 kartų buvo siunčiami į seminarus. Kvalifikaciją kėlė 29 kultūros ir meno 

darbuotojai (13 VKC, 16 padalinių) iš 60.  
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Kiekvieną mėnesį organizuojami struktūrinių padalinių darbuotojų pasitarimai, jų metu 

aptariamos iškilusios problemos, kiti organizaciniai bei ūkiniai klausimai. Kiekvieną savaitę 
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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. Ketvirtus metus organizuojami kolektyvų 

vadovų, kurių vadovaujami kolektyvai pasiekė įspūdingų rezultatų, apdovanojimai.  

 

 

 

 

 

PROJEKTINĖ IR KITA VEIKLA 

Iš viso per 2019 m. skirtingiems fondams buvo parengtos ir pateikta 51 projektų 

paraiška. Per metus įgyvendintas 31 finansavimą gavęs projektas. Lietuvos kultūros taryba 

finansavo šiuos 7 projektus: „Dzūkijos amatų mokykla: archajiškas tekinimas“, „X Dalios 

Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis Varėnoje“, respublikinė mėgėjų teatrų šventė 

„Tegyvuoja Giraitė“, Margionių klojimo teatro 90-mečiui skirta rajoninė kaimo teatrų šventė – 

konkursas „Citnaginė“ J. Gaidžio premijai laimėti, kompaktinė plokštelė „Tai Žiūrų slaunas 

kaimas“, tarptautinis folkloro festivali „Dzūkų godos“ (I etapas), tautinių ir šiuolaikinių šokių 

tarptautinis festivalis „Šokių pynė“ ir 24 Varėnos rajono savivaldybės administracijos finansuoti 

projektai VKC ir rajono kultūros centruose. Iš viso iš Lietuvos kultūros tarybos kultūros projektų 

įgyvendinimui 2019 m. buvo skirta 21 900 Eur – 6 700 Eur daugiau nei 2018 m. 
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Sėkmingai baigtas įgyvendinti Žilinų pastato atnaujinimo projektas: 2019 m. projektui 

„Varėnos kultūros centro Žilinų filialo pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės 

poreikiams“ buvo gauta 90 700 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“.  
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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“), 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 pasiekė 9 205.  

VKC „Facebook“ paskyroje (https://www.facebook.com/varenoskultura.lt/) yra 5220 

žmonių, kuriems „Patinka“ ir 5305 žmonių, kurie „Seka“. Per metus beveik 1000 žmonių pamėgo 

VKC puslapį: 2019 metų pradžioje buvo daugiau kaip 4000 „sekėjų“, o pabaigoje – daugiau kaip 

5000.  O VKC kino ir parodų salių „Facebook“ paskyroje 

(https://www.facebook.com/kinas.varenoje/) yra 3888 žmonių, kuriems „Patinka“ ir 3900 žmonių, 

kurie „Seka“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ir plačiai pasklinda. Trečius metus iš eilės VKC FB rekordinio peržiūrų skaičius buvo pasiektas 

reklamuojant „Grybų šventę“: 2019 m. renginio programos plakatas sulaukė 30 100 peržiūrų, 

Renginių anonsus, fotoalbumus pamato nuo 4000 iki 11 000 žmonių. Didesniesiems VKC 

renginiams buvo sukurti 58 įvykiai („event“), jų statistika: 
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Per metus užfiksuota daugiau kaip 40 renginių Varėnoje ir rajone, sukurti ir paviešinti 

fotoalbumai, kurie sulaukė itin puikių įvertinimų. Vaizdo įrašų, nuotraukų, nuorodų statistika: 

 

 

2019 m. pabaigoje buvo sukurta Varėnos kultūros centro „Instagram“ paskyra, leidžianti 

paprastai ir greitai skleisti vaidinę bei tekstinę medžiagą apie VKC veiklą ir, kurioje šiuo metu 

„auginamas“ sekėjų skaičius.  

 

 

 

KOLEKTYVŲ VEIKLA, RYŠKIAUSI KOLEKTYVŲ PASIEKIMAI 2019 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 316 koncertus, spektaklius, pasirodymus išvykose Lietuvoje ir 250 rajono 

kultūros įstaigose. Mėgėjų meno kolektyvai 7 kartus atstovavo Varėnai užsienyje: Lenkijoje, 

Maltoje, Gruzijoje, Baltarusijoje, Latvijoje. 

2019 m. Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose veikė 99 mėgėjų meno kolektyvai, 

studijos būreliai, klubai, kuriuose dalyvavo 1085 dalyviai.  
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Mėgėjų meno kolektyvai 2017/2018/2019 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 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Kultūros 

centras 

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

Kultūros 

centro 

padaliniai 

68 64 60 23 21 19 21 23 22 11 16 14 89 87 82 34 37 34 

Viso: 86 81 76 31 25 22 24 25 23 13 16 14 110 106 99 44 41 37 

 

Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai 2017/2018/2019 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 

 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Kultūros 

centras 

311 317 301 96 94 84 25 16 8 19 0 0 336 333 309 115 94 84 

Kultūros centro 

padaliniai 

632 627 601 254 211 175 186 228 175 120 159 110 818 855 776 358 370 299 

Viso: 943 944 902 350 305 259 211 244 183 139 159 110 1154 1188 1085 473 464 383 
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Varėnos kultūros centro kolektyvams 2019 m. buvo aktyvūs ir sėkmingi. Dailės studijos 

„Kadagys“ vadovas Algirdas Juškevičius išleido ir pristatė Varėnos visuomenei knygą „Drožyba 

paprastai“, surengė net 4 edukacijas, savo veiklą pristatė festivaliuose: „Jotvos vartai“, „Gyvosios 

archeologijos dienos“, „Senovės amatų dienos“, „Vidur girių“, „Baltramiejaus mugėje“ bei  įgyvendino 

tarptautinį projektą „Dzūkijos amatų mokykla: archajiškas tekinimas“ (16 dalyvių, 2 iš jų – 

užsieniečiai).  

 

 

2019 m. Varėnos rajono tautodailininkai dalyvavo 2 regioninėse parodose-konkursuose: 

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

parodoje tautodailininkei Saulei Lazarevičienei buvo įteikta speciali Alytaus miesto savivaldybės 

mero N. Cesiulio padėka už ilgametę kūrybinę veiklą, etninės kultūros pažinimo skatinimą bei 

tradicijų puoselėjimą. Regioniniame „Aukso vainiko“ ture Rūta Indrašiūtė pelnė 2-ąją vietą, Saulė 

Lazarevičienė – 3-ąją vietą.. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ 

respublikinėje parodoje Kėdainiuose mūsų rajonui atstovavo tekstilininkė Aistė Blėdaitė (mokyt. G. Z. 

Petrauskienė) ir pelnė aukščiausią apdovanojimą – Sidabro vainikėlį. 

VKC mišrus choras „Harmonija“ (vadovė Ilona Zalanskienė) garsino Varėnos krašto vardą 

užsienyje ir pelnė sidabro diplomą tarptautiniame F. Nowowejskio konkurse-festivalyje Barczewo 

mieste Lenkijoje, dalyvavo tarptautiniame kalėdiniame chorų festivalyje Maltoje, dalyvavo projekte 

„Dainuoju Naujalį su maestro“, kurio metu savo koncertinę programą pristatė net 6 Lietuvos 

miestuose. 
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Astos Kašėtienės vadovaujamas pramoginės dainos choras „Bruknelė“ užėmė prizines vietas 

tarptautiniame konkurse „Skambėk Dzūkija“ (kolektyvas laimėjo II vietą savo amžiaus kategorijoje, 

duetas – II vietą, solistas – I vietą). A. Kašėtienė kartu su koncertmeisteriu I. Berinu pastatė miuziklą 

„Paskutiniai Brėmeno muzikantai“ ir pristatė jį Varėnos visuomenei. 

Puikūs metai buvo ir Varėnos kultūros centro folkloro ansambliams. Ansamblis „Žeiria“, 

vadovaujamas Vaidos Naruševičiūtės, Varėnos krašto vardą garsino ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

Dzūkiškąją dainavimo tradiciją ansamblis pristatė Lenkijoje vykusioje derliaus šventėje bei XIV 

tarptautiniame folkloro ir sakralinės muzikos festivalyje Sakartvele. V. Naruševičiūtės tradicinio 

dainavimo mokinių duetas – Kamilė Andrijauskaitė bei Augustė Bernatavičiūtė VIII respublikiniame 

vaikų ir jaunimo konkurse „Tradicijų paveldėtojai“ tapo laureatėmis ir gavo teisę dalyvauti XIV 

tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije Kolokola“, o folklorinio dainavimo solistė Saulė 

Miškinytė ne tik tapo konkurso „Tradicijų paveldėtojai“ laureate, iškovo teisę dalyvauti XIV 

tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije Kolokola“, bet ir tapo 2019 m. Lietuvos vaikų ir 

moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkurso laureate. 
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 Varėnos kultūros centro šokių studijos „Fantazija“ (vad. J. Oszustowicz) šokėjai puikiai 

pasirodė tarptautinėse bei respublikinėse varžybose, konkursuose bei festivaliuose. Tarp gausybės 

įvertinimų ir apdovanojimų šokių studija „Fantazija“ KLŠA reitinginėse linijinių šokių varžybose 

„Linedance LT Open 2019“ 3 kategorijose laimėjo 1-ąsias vietas, reitinginėse varžybose „Lithuanian 

Open 2019“ 2 kategorijose pelnė 1-ąsias vietas, o Lietuvos KLŠA linijinių šokių čempionate 

„Fantazijos“ šokėjas Eimantas Andriukonis  tapo Lietuvos čempionu, o Showdance kids kategorijoje 

laimėjo mažieji „Fantazijos“ šokėjai ir tapo Lietuvos čempionais. 

 

 

 

Moterų vokalinis ansamblis „Rūta“ (vad. D. Selevičienė) 2019 m. dalyvavo respublikiniame 

vokalinių ansamblių  konkurse „Kur aukštas klevas“, vykusiame Linkuvoje ir pelnė 2 vietą.  

Kaip įprasta, labai aktyviai savo kraštui atstovavo mišrus choras „Varpilė“ (vad. R. E. 

Velžienė), be gausybės koncertų Lietuvoje, choras savo koncertinę programą pristatė ir užsienyje – 

Baltarusijoje. Na, o pagyvenusiųjų šokių kolektyvas „Kadagys“ (vad. R. Butkienė) 2019 m. Varėnai 

užsienyje atstovavo net tris kartus: 2 kartus Lenkijoje ir 1 kartą Latvijoje, kur konkurse „Baltik Amber 

Jūrmala 2019“ pelnė 1-ąją vietą. 

Itin aktyvia veikla pasižymėjo VKC Matuizų padalinio kolektyvai, vadovaujami Irenos 

Čeplikienės. Suaugusiųjų teatras „Giraitė“ 2019 m. pelnė net 7 diplomus, tarp kurių – respublikiniame 

mėgėjų teatrų festivalyje-konkurse „Kazimiera Kymantaitė – nacionalinės dramaturgijos puoselėtoja“ 

nominacija – „Ryškiausia nacionalinės literatūros interpretacija“,  XXIV Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų 

teatrų-šventėje pelnyta nomicija – „Ryškiausias aktorių ansamblis“. bei 21-ojoje respublikinėje 

šventėje-konkurse Valentino Kirlio premijai laimėti pelnyta 300 eurų  premija. 
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Merkinės kultūros centro jaunimo šokių kolektyvas „Versmė“ (vad. J. Keršienė) VIII-jame 

respublikiniame šokio festivalyje-konkurse „Pavasarinė šokių pynė“, vykusiame Vilkaviškyje, pelnė 2 

vietą, o Varėnos kultūros centre vykusiame Talentų šou „Vakaro žvaigždės“ buvo apdovanotas III 

laipsnio diplomu. Na, o Margionių teatro kolektyvas (vad. R. Avižinienė) 2019 m. už spektaklį 

„Amerika pirtyje“ laimėjo J. Gaidžio premiją jubiliejinėje kaimo teatrų šventėje „Citnaginė“. 
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RENGINIAI VARĖNOS KULTŪROS CENTRE IR PADALINIUOSE 

 

2019 m. Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose įvyko 1 984 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 212 tūkst. dalyvių ir lankytojų. 

 

Visi renginiai 2017/2018/2019 m. 

 2017 2018 2019 

Kultūros centras 1040 1334 1185 

Kultūros centro padaliniai 958 1022 799 

Viso: 1998 2356 1984 

 

Sėkmingai veikla plėtota Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėse. 2019 m. Varėnos 

kultūros centro kino ir parodų salėse, Varėnos kultūros centro fojė bei Varėnos rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje surengta 15 parodų: fotografijų – 3, tapybos – 5, karikatūrų – 1, tautodailės – 3, 

mišrios – 1, tekstilės – 2 (iš jų 9 profesionalaus meno, 5 tautodailės parodos, 1 moksleivių kūrybos). 

Parodų atidarymuose apsilankė 855 lankytojų. 

Per 2019 metus rodyta 948 kino seansai, iš jų – 231 3D ir 717 2D kino seansai. Viso 2019 

m. parodyti 179 pilnametražiai kino filmai iš jų 24 lietuviški filmai ir 155 užsienio kino kūrėjų 

sukurti filmai: 136 vaidybiniai, 35 animaciniai ir 8 dokumentiniai. Kine apsilankė 14 654 žiūrovai, už 

kino seansų bilietus surinkta  37 146 Eur, dirbta su 26 kino platintojais. Per 2019 m. surengti 3 kino 

festivaliai: Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, Europos šalių kino forumas 

„Scanorama“ bei prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“.  

2019 m. dalyvauta Izraelio ambasados inicijuotame kino projekte „Izraelio kinas tavo 

mieste“, kurio metu vyko nemokamos filmų peržiūros: „Buvau kadaise“, „Obuoliai iš dykumos“, 

„Testamentas“, „Kalnas“, „Raudoni lapai“. Vyko ir Ukrainos ambasados inicijuojamos nemokamos 

kino dienos, kurių metu buvo parodyti du nemokami filmai: „Talka“ ir „Balta paukštė su juoda žyme“. 

2019 m. tarptautinei trumpametražių filmų dienai minėti buvo pristatyta programa 

mažiausiems kino mylėtojams – „Trumpos istorijos mažiesiems“. Vyko nemokamos filmų peržiūros: 

„Tarp pilkų debesų“, „Purpurinis rūkas“, „Sengirė“, „Širdys“, „Riešutų duona“, „Snieguotos 

lenktynės“, „Spec. Žvėrynas“, „Dviračiais per Tadžikiją“. Buvo rodoma net 50 papildomų užsakomųjų 

seansų mokykloms.  
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2019 m. antroje pusėje pradėjo veikti garso įrašų studija. Per tą laiką padaryti 7 vnt. pilnų 

įrašų, 4 vnt. fonogramų ir 1 instrumentinis įrašas Grybų šventei. 

 

 

Profesionalaus meno renginiai 2019 m. 

 

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

profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai ir kt. renginiai, skirti suaugusiems bei vaikams. 64 

renginiuose apsilankė beveik 18 000 lankytojų. 

 

 Parodos Koncertai Spektak

liai 

Iš viso 

renginių 

Visi 

lankytojai 

Kultūros centre 6 6 29 41 11282 

Kultūros centro padaliniuose 11 11 1 26 6406 

Viso 17 17 30 67 17488 
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Visą spalio mėnesį vyko regione išsiskiriantis X Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų 

festivalis. Festivalio metu 21 spektaklį aplankė 5795 žiūrovai iš jų 1250 vaikų ir jaunimo – tai įrodo 

festivalio svarbą bendruomenei, bei tęstinumo poreikį. Viso festivalio metu Varėnos kultūros centro 

fojė buvo eksponuojama paroda, kurioje atsispindėjo režisierės Dalios Tamulevičiūtės gyvenimo ir 

kūrybos laikotarpiai, festivalio dešimtmečio istorija. 

Festivalyje lankėsi garbingas svečias – teatro ekspertė prof. Dr. Liuda Popenhagen, dirbanti 

Kalifornijos universitete. Ji kartu su D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio komisija stebėjo 

spektaklius ir savo įžvalgomis prisidėjo prie spektaklių vertinimo. Taip pat organizavo susitikimą-

diskusiją apie tarptautines teatro perspektyvas Varėnos jaunimui bei rajono kultūros centrų 

darbuotojams. 
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Žiūrovai ir komisija peržiūrėjo, aptarė bei įvertino 20 spektaklių (16 skirtų suaugusiems ir 4 

vaikams ir jaunimui). Festivalio uždarymo programos metu buvo paskelbti festivalio nominacijų 

laimėtojai.   

Atidarymo metu buvo apdovanotas 2019 m. Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos 

meno kūrinių konkurso laimėtojas – režisierius Paulius Markevičius (asociacija „Meno ir mokslo 

laboratorija“) už eskizą „Albinosai“ pagal Zigmo Stankaus atsiminimų romaną „Kaip tampama 

albinosais“. Vėliau buvo parodytas 2018 m. šio konkurso laimėtojo – Juozo Miltinio dramos teatro – 

spektaklis pagal Vasilijaus Šukšino apsakymus „Pašnekėsiai mėnesėtą naktį“ (rež. Kotryna 

Siaurusaitytė). Festivalio uždarymą vainikavo festivalio laureatų apdovanojimai ir įspūdingas naujų 

idėjų kamerinio orkestro „NIKO“ (meno vadovas ir dirigentas Gediminas Gelgotas) koncertas. X 

Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio laureatų kraitis: 3 specialūs komisijos diplomai, 

giminių prizas bei 12 išskirtinių menininkės Violetos Ganusauskienės prizų. 

 

 

 

 

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje paminėtos Senojoje Varėnoje gimusio 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 144-iosios gimimo metinės ir dvidešimt trečiąjį kartą įteikti 

garbingi apdovanojimai kultūrai nusipelniusiems žmonėms. Renginio metu vyko sakralinės muzikos 

koncertas „Čiurlionio kelias“, dalyvavo Vladimiras Prudnikovas (bosas), Stephan Loetzke (mandolina, 

Danija), Robertas Beinaris (obojus), Gediminas Kviklys (obojus). Varėnos rajono Sidabrinių bitučių 

spiečių papildė tautodailininkė Rūta Indrašiūtė bei Jonas Bajoriūnas. 

Antrą kartą įteikta A. Ramanausko-Vanago premija, skirta skatinti Lietuvos visuomenę 

puoselėti Lietuvos laisvės idėją, branginti ir įamžinti  kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, reikšti ir 

įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjančias ir ugdančias visuomenės pilietiškumą. 2019 m. premija 

įteikta Vytautui Kaziulioniui. 
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Kiti renginiai (neprofesionaliojo meno) Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose 2019 m. 

 

2019 m. net trys folkloro ansambliai atšventė jubiliejus: Nedzingės ansambliui „Nedzingė“ 

sukako 35-eri, Valkininkų folkloro ansambliui „Santaka“ – 20 m., o Panaros folkloro ansambliui net 

50 metų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. buvo suorganizuotas Varėnos kultūros centro kolektyvų koncertas „Šokio, muzikos ir 

dainos margi raštai“, kur  buvo galima išvysti didelę dalį geriausių kolektyvų rajone. 
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2019-aisiais, kaip įprasta, vyko vienintelė Lietuvoje ir visoje Europoje Grybų šventė, kuri 

pritraukė minias žiūrovų iš visos Lietuvos, buvo ir svečių iš užsienio. Nors visą dieną pliaupė lietus, 

kiemeliuose, nepaisant to, buvo demonstruojami senieji dzūkų amatai, verslai ir kulinarinis paveldas. 

Didžiojoje scenoje vyko mėgėjų ir profesionalių atlikėjų pasirodymai. 

 

  

2019 m. suorganizuoti 4 tradicinių šokių renginiai: naktišokiai „Kumeluko krikščynos“, Atvelykio 

naktišokiai, akcija „Visa Varėna šoka“, šv. Andriejaus naktišokiai. Nemažai dėmesio sulaukė 22 kartą 

organizuojamas jaunimo konkursas „Maišatynė“. 
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Didelio dėmesio sulaukė ir šokėjams skirti renginiai: tautinių ir šiuolaikinių šokių šventė 

„Šokių pynė“ bei tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Fantazija“, tarptautinis chorų 

festivalis „Širdžių kalba“ ir kt. 

Daug dalyvių iš visos respublikos pritraukė X 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“ , abejingų nepaliko projekto „Kompaktinė plokštelė „Tai Žiūrų 

slaunas kaimas“ pristatymas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be jau minėtų didesniųjų renginių 2019 metais buvo surengti 98 edukaciniai renginiai-

kūrybinės dirbtuvės. Viso edukaciniuose renginiuose sudalyvavo virš 4630 dalyvių. Buvo 

suorganizuota 12 ekspedicijų rajone, fiksuojant vaizdo ir garso įrašus. Per metus kitoms rajono 
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įstaigoms padėjome organizuoti renginius 50 kartų (40 kartų kitų įstaigų renginiai, generalinės 

repeticijos vyko Varėnos kultūros centre, 10 kartų – kitose vietose). 

 

 

Varėnos kultūros centras ir jo struktūriniai teritoriniai padaliniai 2019 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. 

 

 

L. e. p. direktorė     Miglita Kašėtienė 


