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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 2020 m. buvo 99,1 etatas, dirbo 100 darbuotojų: 58 kultūros ir meno, 

25 pagalbinio personalo ir 17 sezoninių darbuotojų.  

Varėnos kultūros centro direktoriaus pareigas nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. laikinai 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; 

•   organizuoti profesionalaus meno sklaidą.  

 

58 kultūros ir
meno darbuotojai

25 pagalbinio
personalo

17 sezoninių

mailto:kulturos.centras@varena.lt
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2020 m. Kultūros centrui buvo neeiliniai. 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 

kt. 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 
2017 m. 

(tūkst. €) 

2018 m. 

(tūkst. €) 

2019 m. 

(tūkst. €) 

2020 m. (tūkst. 

€) 

Savivaldybės biudžetas 

(2+3+4) 
978.7 1147.7 1098,3 1050,9 

Savivaldybės biudžeto lėšos 925.1 1085.4 1027,7 1013,7 

Valstybės biudžeto lėšos 1.2   2,6 

Biudžetinių įstaigų pajamos 52.4 62.3 70,6 34,6 

     

Kiti finansavimo šaltiniai 

(6+7+8+9) 
44 140.4 168,6 73,4 

ES paramos lėšos  83.8 99,4 6,7 

Valstybės biudžeto lėšos 20 26.3 37,9 64 

Paskolos lėšos     

Kitų finansavimo šaltinių 

lėšos (parama) 
24 30.3 31,3 2,7 
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2020 m. Varėnos kultūros centro biudžetą sudarė 1050,9 tūkst. Eur lėšų gautų iš Savivaldybės 

biudžeto (47,4 tūkst. mažiau nei 2019 m.) ir 73,4 tūkst. Eur lėšų gautų iš kitų finansavimo šaltinių: 6,7 

tūkst. Eur ES paramos lėšos (neformalaus vaikų švietimo lėšos) 64,0 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto 

(Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos respublikos 

Vyriausybės kanceliarijos finansuoti projektai, iš jų 12,9 tūkst. Eur grąžinta Kultūros tarybai, nes dėl 

pandemijos renginiai perkelti į 2021 metus) ir 2,7 tūkst. Eur privačių rėmėjų lėšos. Visą VKC biudžetą 

2020 m. sudarė 1 124 300 Eur, t. y. 142 600 Eur mažiau nei 2019 m.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl karantino VKC surinko dvigubai mažiau pajamų nei 2019 m. t. y. – 34,6 tūkst. Eur. 
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MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS IR ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMAS 

 

VKC visame rajone 2020 m. turėjo 20 pastatų (ar patalpų), kuriuose vykdo kultūrinę veiklą ir 

kuriuos nuolat prižiūri bei aptarnauja. 2020 m. buvo atlikti šie Varėnos kultūros centro patalpų vidaus ir 

išorės remonto darbai: diskotekų salės vidaus patalpų remontas, sumontuotos žaliuzės, pakeista elektros 

instaliacija, įrengtas naujas apšvietimas. Kultūros centro kino ir parodų salėse buvo atliktas vidaus 

patalpų vandentiekio remontas po įvykusio avarinio gedimo (pakeisti vandens tiekimo vamzdžiai). 

 

Varėnos kultūros centro diskotekų salė 

 

Marcinkonių kultūros centro veikla buvo perkelta į Marcinkonių daugiafunkcio centro patalpas, 

kur buvo atliktas patalpų perplanavimas ir remontas, sumontuotos žaliuzės, nepralaidžios šviesai 

ritininės užuolaidos, nupirktos naujos žiūrovų salės kėdės.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcinkonių kultūros centras 
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Vydenių kultūros centre atliktas kosmetinis vidaus patalpų remontas, pakeisti langai. Bene 

labiausiai džiugina baigta Matuizų bendruomenės pastato renovacija. 2021 m. į bendruomenės patalpas 

kelsis ir Matuizų kultūros centro darbuotojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. nebuvo pasiūtas nei vienas tautinio kostiumo komplektas, tačiau iš Lietuvos kultūros 

tarybos skirtų projektinių lėšų buvo įsigytas kostiumas ir dvi suknelės renginių vedėjams. 2020 m. 

lengvuoju automobiliu VW Crafter nuvažiuota 13345 km (2019 m. – 21 650 km), nuomotu transportu 

nuvažiuota 5 100 km (pernai – 17 000 km). 

Iš įstaigos pajamų buvo įsigyti 2 kompiuteriai VKC specialistams, žiūrovų salės kėdės 

atnaujintam Marcinkonių kultūros centrui, belaidė lauko kolonėlė kino ir parodų salei, mikrofonai kino 

ir parodų salės studijai, spausdintuvas, bubinas (būgnas). Iš NVŠ lėšų – 2 planšetiniai kompiuteriai, 

nešiojamas kompiuteris, iš kultūros projektų lėšų – 5 reklaminiai stendai, 5 lauko LED prožektoriai, 

režisierės Dalios Tamulevičiūtės atminimo lenta. 

            

 

PROBLEMOS IR POREIKIAI 

 

2021 m. VKC savo jėgomis, perkant tik medžiagas, planuojama atlikti šiuos darbus: sutvarkyti 

VKC konferencijų salę, I aukšto fojė (atlikti estetinį remontą), perdažyti scenos grindis ir užkulisius,  

įstiklinti antro aukšto lauko balkoną (nes drėgmė patenka į pirmo aukšto patalpas) ir  atlikti patalpų, 

katilinių, šilumos punktų avarinius remontus ir priežiūrą. Atnaujintam Marcinkonių kultūros centrui 

reikalinga scenos apšvietimo bei įgarsinimo įranga. 

Galvojama kaip ekonomiškiau ir tinkamiau išspręsti Valkininkų kultūros centro pastato 

klausimą: viena pastato dalis avarinės būklės, tad ją tikslinga būtų nugriauti, o apytiksli remontui 
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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 – bent 2 kompiuteriai). Būtina atnaujinti interneto svetainę 

varenoskultura.lt, nes ji neatitinka naujausių reikalavimų ir yra visiškai nesaugi, nepatraukli vartotojui, 

sudėtinga naudoti. Taip pat būtina VKC kasoje įvesti kompiuterizuotą bilietų pardavimo kasą, kuri 

leistų bilietus įsigyti ir internetu, atsiskaityti banko kortelėmis. Labai reikalinga filmavimo kamera, bent 

iš dalies atnaujinti muzikos instrumentus (poreikis – 17 vnt.), įsigyti reikiamą garso ir šviesos aparatūrą 

padaliniams, atnaujinti tautinius ir sceninius drabužius (vien tautinių kostiumų poreikis – 85 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: susirašinėjimas su įvairiomis įstaigomis ir 

organizacijomis – parengta ir užregistruota 244 informaciniai siunčiamieji raštai (pernai  – 258, 

nepaisant kelis mėnesius trukusio karantino, veiklos apimtys nebuvo sumažėję), gauta ir užregistruota 

107 gaunamieji raštai. Parengta ir užregistruota 127 direktoriaus įsakymas personalo klausimais. 

Parengta ir užregistruota 47 (dešimčia daugiau nei 2019 m.) direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo 

klausimais, 110 direktoriaus įsakymų atostogų ir komandiruočių klausimais. Užtikrintas personalo 

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

fondo valdybos Varėnos skyriui 47 pranešimai apie darbuotojų priėmimą, atleidimą ir išmokų skyrimą. 

Parengta ir išsiųsta 204 registruoti laiškai.  

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

parengtas įstaigos 2021 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. 
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Planuota įstaigos veikla, nustatyti veiklos prioritetai. Parengta 20 renginių planų: 2021 m. 

VKC veiklos planas (2 kartus: 2020 m. pradžioje ir prasidėjus karantinui, kai suplanuotus renginius teko 

perplanuoti vėlesniam laikui); Etninės kultūros renginių; Teatro renginių; Mėgėjų meno kolektyvų 

renginių; Parodų; Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių planas; Įstaigos ketvirčių planai (4); Mėnesio 

renginių planai (dėl karantino – 9).  

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 2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita; kino teatro lankomumo, Lietuvos 

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 

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.  2020 

m. Varėnos kultūros centras turėjo akreditavęs ir įregistravęs septynias programas KTPRR registre. 

2020 m. pirmą pusmetį vykdė septynias programas, iš kurių gauta 3498,00 Eur lėšų, antrą pusmetį taip 

pat septynios programos, iš kurių gauta 3196,00 Eur lėšų. Iš viso per 2020 m. gauta 6694,00 Eur 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų, t. y. 3 346 Eur mažiau nei 2019 m. 
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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.   

2020 m. buvo siekta pritraukti papildomų finansavimo šaltinių įstaigos veiklai, tačiau dėl 

karantino tai padaryti sekėsi itin sunkiai. Iš viso veiklai gauta 108 000 Eur (dvigubai mažiau nei 2019 

m.): 2 700 Eur parama (10 kartų mažiau nei 2019 m., kadangi nevyko Grybų šventė, kurią rėmėjai 

labiausiai linkę remti), 6 700 Eur ES lėšos (NVŠ), 34 600 Eur įstaigos pajamos (dvigubai mažiau nei 

2019 m., kadangi buvo ribojama kino salės veikla, nevyko renginiai, sustojo patalpų, inventoriaus 

nuoma, įgarsinimo, apšvietimo paslaugų teikimas). Ypatingai geri metai buvo kultūros projektų srityje – 

Iš viso 2020 m. kultūros projektams įgyvendinti buvo gauta net 75 570 Eur (dvigubai daugiau nei 2019 

m.). 

Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą bei stiprinti žmogiškuosius išteklius 2020 m. 

kultūros darbuotojai dalyvavo kompleksiniuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, kuriuos organizavo 

Nacionalinis kultūros centras, taip pat didelė dalis darbuotojų dalyvavo kompiuterinio raštingumo 

mokymuose. Kvalifikaciją kėlė 34 kultūros ir meno darbuotojai (16 VKC, 18 padalinių) iš 58.  

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. Karantino metu pasitarimai organizuojami nuotoliniu būdu, tokius pasitarimus 

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1375
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1375
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1878
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organizuoti ypač lengva, įpratome juos organizuoti atskirose darbo grupėse analizuodami ir 

diskutuodami tik tai grupei aktualiais klausimais. 

 

 

PROJEKTINĖ IR KITA VEIKLA 

Iš viso per 2020 m. skirtingiems fondams buvo parengta ir pateikta 62 kultūros projektų 

paraiškos: 27 – Varėnos rajono savivaldybei, 1 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, 1 Lietuvos 

Respublikos Seimo kanceliarijai, 33 Lietuvos kultūros tarybai.  Finansavimą gavo 22 projektai, 12 – 

laukiama atsakymo.  

Lietuvos kultūros taryba 

finansavo 14 projektų: „XI Dalios 

Tamulevičiūtės profesionalių teatrų 

festivalis Varėnoje“, „Dzūkijos amatų 

mokykla: medinės šukos“, „Partizanų 

pagerbimo, kariuomenės ir 

visuomenės vienybės šventė, A. 

Ramanausko Vanago premijos 

įteikimas“,  „Respublikinis mėgėjų 

teatrų festivalis „Tegyvuoja Giraitė“, 

skirtas Lietuvos tautos genijaus M. K. Čiurlionio 145 gimimo metams paminėti“, „Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio kelio monumentaliosios skulptūros „Žaltys Žilvinas“ konservavimo-

restauravimo programos parengimas ir konservavimo-restauravimo darbai“, „Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio kelio monumentaliosios skulptūros „Žaltys Žilvinas“ atkūrimas“, „Margi audimo raštai“, 

„Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba Ulba“, „Rajoninė kaimo teatrų šventė-konkursas „Citnaginė“ J. 

Gaidžio premijai laimėti“, „Chorų festivalis skirtas M. K. Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms“, 

„Knygos „Asmenybės šviesoje“ parengimas ir leidyba“, „Muzikos ir dailės ciklas J. S. Bach ir M. K. 

Čiurlionis“, „Priesaika“, „Mitologinė Merkinė“. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija finansavo 1 projektą, skirtą jubiliejinei kovo 11-

ajai paminėti „Kuriu, gyvenu, kvėpuoju laisve“, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 1 

projektą, skirtą Žydų kultūros dienai paminėti „Vietoje gėlių – akmenys“, Varėnos rajono 

savivaldybės administracija finansavo 7 projektus: „Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“, skirtas P. 

Zalansko 120-osioms metinėms“, „Kultūra Merkinėje 2020“, „Rajoninė kaimo teatrų šventė-konkursas 

„Citnaginė“ J. Gaidžio premijai laimėti“, „Didžiųjų renginių ciklas  Matuizose „Vardan savo krašto“, 

„Miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventė“, „Vasaros šventė. Joninės kitaip“, „VKC vaikų vasaros 

stovykla“. 
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Iš viso iš Lietuvos kultūros taryba kultūros projektų įgyvendinimui 2020 m. skyrė 57 970 Eur 

net 36 070 Eur daugiau nei 2019 m. LR Seimo kanceliarija skyrė 2000 Eur, LR kultūros ministerija – 

4000 Eur, Varėnos rajono savivaldybės administracija – 11600 Eur. Iš viso 2020 m. kultūros projektams 

įgyvendinti buvo gauta net 75 570 Eur.  

 

 

 

2020 M. REPREZENTACIJA, VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

Informacijai apie VKC renginius ir veiklą pateikti buvo naudojamos tradicinės komunikavimo 

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

t. t.  Visus metus veikė Kultūros centro tinklalapis www.varenoskultura.lt., kurį 2021 m. planuojama 

visiškai atnaujinti. Reklamos ir komunikacijos tikslais vis aktyviau pasitelkiami ir socialiniai tinklai, 

todėl šalia VKC puslapio Facebook‘e, paskyros Instagram‘e buvo sukurtas VKC YouTube kanalas 

vaizdo įrašams talpinti bei SoundCloud paskyra – garso įrašų sklaidai. Visi VKC padaliniai susikūrė ir 

sėkmingai administruoja savo padalinių puslapius Facebook‘e. 

Per 2020 m. VKC turimų 2 Facebook‘o puslapių sekėjų būrys auga, ir jau pasiekė 10 105. 

VKC Facebook‘o puslapyje yra 5892 žmonių, kuriems „patinka“ ir 6074 žmonių, kurie „seka“, O kino 

ir parodų salių Facebook‘o paskyroje yra 3991 žmonių, kuriems „Patinka“ ir 4031 žmonių, kurie „seka“. 

Atskiras puslapis Facebook‘e buvo sukurtas Dzūkų kultūros festivaliui „Čiulba ulba“, kurį per pusmetį 

pradėjo „sekti“ beveik 1000 vartotojų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karantino metu, ieškant naujų VKC reprezentavimo formų, buvo sukurtas Kultūros centro 

kanalas YouTube platformoje, kuriame ypač patogu talpinti video įrašus. Per 2020 m. VKC Youtube 

kanale buvo patalpinti 49 vaizdo įrašai, kurie sulaukė 23 600 žiūrovų, kanalą prenumeruoja ir nuolat 

stebi 81 žmogus. Varėnos kultūros centro Instagram paskyrą šiuo metu seka 143 žmonės.  
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2020 m. buvo sukurti logotipai VKC protmūšiui, Dzūkiškam festivaliui „Čiulba ulba“ bei 

tarptautiniam festivaliui „Dzūkų godos“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKTYVŲ VEIKLA, RYŠKIAUSI KOLEKTYVŲ PASIEKIMAI 2020 M. 

 

Nors 2020 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 119 koncertus, spektaklius, pasirodymus išvykose Lietuvoje 

ir 152 koncertus rajono kultūros įstaigose.  

2020 m. Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose veikė 83 mėgėjų meno kolektyvai, studijos 

būreliai, klubai, kuriuose dalyvavo 954 dalyviai.  

2020 m. Varėnos kultūros centre susikūrė 5 nauji kolektyvai: Varėnos kultūros centro teatras 

(vad. A. Gluskinas), Varėnos kultūros centro darbuotojų teatras (vad. A. Gluskinas), instrumentinis 

varinių pučiamųjų ansamblis (vad. A. Tiškus) bei jaunimo grupė „Six feet apart“ (vad. I. Čepaitis), 

vokalinis vyrų ansamblis „Da capo“ (vad. T. Kizelis). Kartu su režisieriumi Antanu Gluskinu vokalinis 

vyrų ansamblis „Da capo“ išleido 3 video klipus šioms dainoms: „Lopšinė“, „Paskutinį kartą“, 

„Partizanai“. Visus klipus galima peržiūrėti VKC YouTube kanale. 
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Mėgėjų meno kolektyvai 2018/2019/2020 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 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Kultūros 

centras 
17 16 18 4 3 3 2 1 1 0 0 0 19 17 19 4 3 3 

Kultūros 

centro 

padaliniai 

64 60 53 21 19 20 23 22 11 16 14 8 87 82 64 37 34 28 

Viso: 81 76 71 25 22 23 25 23 12 16 14 8 106 99 83 41 37 31 

 

 

 

Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai 2018/2019/2020 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 

 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Kultūros 

centras 

317 301 318 94 84 85 16 8 7 0 0 0 333 309 325 94 84 85 

Kultūros centro 

padaliniai 

627 601 529 211 175 192 228 175 100 159 110 67 855 776 629 370 299 259 

Viso: 944 902 847 305 259 277 244 183 107 159 110 67 1188 1085 954 464 383 344 
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2020 m. dailės studijos „Kadagys“ vadovas Algirdas Juškevičius įgyvendino tarptautinį 

projektą „Dzūkijos amatų mokykla: medinės šukos“ (16 dalyvių, 1 iš jų – užsienietis), dalyvavo dvejose  

televizijos laidose: laidai „Saulė soda sodino“ pasakojo apie medinių kaukių drožimo tradiciją, o laidoje 

„Kiek kainuoja Lietuva?“ pasakojo apie iš rankų paleidžiamo propelerio gamybą. A. Juškevičius 

dalyvavo Viduramžių dienoje Trakų pilyje, Senovinių amatų šventėje Nidoje, Šv. Baltramiejaus mugėje 

Vilniuje, festivalyje Mėnuo Juodaragis Kaukynės Dūburio ežero saloje.  

 

 

 

 

 

 

  Projekto „Dzūkijos amatų mokykla: medinės šukos“ uždarymas 

 

Varėnos rajono tautodailininkai dalyvavo 1 regioninėje parodoje-konkurse: Dzūkijos regiono 

tautodailininkų darbų konkursinėje parodoje „Aukso vainiko link“ (Alytuje), šioje parodoje dalyvavo 

Stasys Morkūnas, Rūta Indrašiūtė, Džiugas Petraitis, Danutė Blažulionienė, Algirdas Juškevičius, 

Andrius Kaziukionis, Saulė Lazarevičienė, Rima Pušinksienė. Visi Varėnos rajono meistrai už 

dalyvavimą gavo padėkas. Regioniniame „Aukso vainiko link“ ture tarp trijų geriausių Alytaus 

apskrities meistrų yra žymi Varėnos krašto keramikė Rūta Indrašiūtė. II vietos nominaciją gavo 

keramikas Džiugas Petraitis, III vietos nominacija įteikta Algirdui Juškevičiui, kuris dalyvavo su 

medinėmis šukomis ir medžio drožėjui Andriui Kaziukoniui. Specialųjį diplomą už sėkmingą debiutą 

gavo Stasys Morkūnas, kuris taip pat pristatė apeigines medines šukas. Respublikinėje parodoje „Aukos 
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vainikas“ Raudondvaryje  – mūsų rajonui atstovavo keramikė Rūta Indrašiūtė ir pelnė II-ąją vietą 

vaizdinės dailės kategorijoje. 

VKC mišrus choras „Harmonija“ (vad. I. Zalanskienė) dėl karantino neturėjo galimybės 

sudalyvauti 9 planuotuose renginiuose, tačiau spėjo 8 kartus pakoncertuoti Varėnos rajone ir 3 kartus 

įvairiose Lietuvos vietose bei nusifilmavo Kultūros centro režisieriaus Antano Gluskino režisuotame 

Varėnos himno vaizdo klipe. Choro vadovė Ilona Zalanskienė Lietuvos kultūros tarybai pateikė projekto 

„Chorų festivalis skirtas M. K. Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms“ paraišką ir gavo finansavimą 

projekto įgyvendinimui. Dėl karantino projektas buvo įgyvendintas tik dalinai, jo pabaiga numatoma 

2021 m. Ilona Zalanskienė tapo 2020 m. Lietuvos chorų sąjungos kūrybinės premijos laureate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

respublikiniame konkurse „Skambėk Dzūkija“ (choras „Bruknelė“ užėmė III vietą savo amžiaus 

kategorijoje, solistai pelnė II vietą, II laipsnio diplomą). 

Įsimintini metai buvo ir 

Varėnos kultūros centro folkloro 

ansambliui „Žeiria“ (vad. V. 

Naruševičiūtė), kuris 2020 m. 

paminėjo kūrybinės veiklos 10-

metį ir visus gerbėjus sukvietė į 

Varėnos miesto legendų ir 

padavimų parke vykusį koncertą 

„Mūs pradzių pradzia“. 2020 m. 
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ansamblis sudalyvavo 13-oje įvairių renginių Varėnos r. bei įvairiose Lietuvos vietovėse. Ansamblio 

vadovė Vaida Naruševičiūtė pravedė 6 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminarą Dzūkijos regiono 

ugdymo įstaigų pedagogams „Patrepsynė 2020“, bei skaitė pranešimą „Tradicinių šokių judėjimas 

Varėnoje“ Alytaus švietimo darbuotojų tobulinimosi padalinio organizuotoje nuotolinėje konferencijoje 

„Etninės kultūros integravimas į ugdymo procesą“. 

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. KLŠA reitinginėse 

linedance šokių varžybose „Ukmergė inline 2020“ showdance junior kategorijoje laimėta II vieta, ir  III 

vieta. Tarptautinėse linijinių šokių varžybose „Linedance LT Open 2020“, vykusiose Palangoje, 

showdance junior kategorijoje laimėta II vieta, modern b kategorijoje III vieta.  

Itin sėkmingi metai buvo  Matuizų kultūros centro teatrui „Giraitė“ (vad. Irena Čeplikienė). 

2020 m. dienos šviesą išvydo naujausias „Giraitės“ spektaklis „Dzūkų gyvascis“, kurį pastatė režisierė 

Irena Čeplikienė pagal Onutės Drobelienės užrašytus Dzūkijos žmonių porinimus, Genovaitės 

Švabienės kūrybą ir Matuizų kaimo žmonių atsiminimus. Šis spektaklis svarbiausioje mėgėjų teatrų 

šventėje-apžiūroje „Atspindžiai“ miestelių ir kaimų teatrų kategorijoje buvo pripažintas geriausiu 

šalyje. Tas pats spektaklis pripažintas geriausiu rajoninėje kaimų teatrų šventėje-konkurse „Citnaginė“, 

o Sūduvos teatrų šventėje-konkurse iš penkių kolektyvų tapo antri, o Irena Čeplikienė buvo pripažinta 

geriausia aktore. 
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Merkinės kultūros centro skaitovų kolektyvo vadovės Laimutės Jakštienės ugdytinė Ugnė 

Vitkauskaitė respublikinėse varžytuvėse „Tarmių lobynai“, skirtose mokiniams, gebantiems kalbėti 

tarmiškai, laimėjo III  vietą.  

 

 

RENGINIAI VARĖNOS KULTŪROS CENTRE IR PADALINIUOSE 

 

2020 m. Varėnos kultūros centre ir jo padaliniuose įvyko 1 105 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 131 tūkst. dalyvių ir lankytojų. 

 

Visi renginiai 2018/2019/2020 m. 

 2018 m.  2019 m.  2020 m.  

Kultūros centras 1334 1185 663 

Kultūros centro padaliniai 1022 799 442 

Viso: 2356 1984 1105 

 

2020 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 lankytojai. 

Ypač sunkūs metai buvo kino teatrams. Net ir sušvelninus karantino sąlygas vietų užimtumas 

salėse buvo griežtai ribojamas, todėl Varėnos kultūros centro kino salėje apsilankė beveik tris kartus 

mažiau žiūrovų nei 2019 m. 2020 m. buvo rodyta 473 kino seansai (2019 m. – 948), iš jų 45 seansai 3D 

ir 428 2D kino seansai. 2020 m. parodyti 93  pilnametražiai kino filmai iš jų 14 lietuviški filmai ir 79 

užsienio kino kūrėjų sukurti filmai: 63 vaidybiniai, 26 animaciniai ir 4 pilnametražių dokumentinių 

filmų. Kine apsilankė 5860 žiūrovų (2019 m. – 14654). Už kino seansų bilietus surinkta  14 926,00 Eur 

(2019 m. – 37 146 Eur). Dirbta su 23 kino platintojais.  

2020 metais vyko kino klasikos dienos, kurių metu buvo pristatyti nemokami filmai: 

„Neatmenu tavo veido“, „Skrydis per Atlantą“, „Herkus Mantas“. Taip pat vyko nemokamos filmų 

„Vanago portretas“, „Kapas 27/36. Vanago sugrįžimas“ peržiūros. 
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2020 m. garso įrašų studijoje atlikta 26 įrašai, 11 įrašo suvedimų, suskaitmeninta 1 kasetė, 

perdaryta 1 fonograma, sudėliotas 1 vaizdo klipo garso takelis, pakoreguotas 1 vaizdo įrašo garso 

takelis, sukurtos 4 fonogramos bei 6 dalinės fonogramos. 

 

 

Profesionalaus meno renginiai 2020 m. 

 

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

profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai ir kt. renginiai, skirti suaugusiems bei vaikams. 41 renginyje 

apsilankė beveik 7 tūkst. lankytojų. 

 

 Parodos Koncertai Spektakliai Iš viso 

renginių 

Visi 

lankytojai 

Kultūros centre 5 6 21 32 4607 

Kultūros centro padaliniuose 2 6 1 9 2130 

Viso 7 12 22 41 6737 
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XI D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis Varėnoje 

 

Gana  sudėtingomis koronaviruso pandemijos sąlygomis 

Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis pradėjo  antrą 

gyvavimo dešimtmetį Varėnoje. Festivalis buvo skirtas žymios 

kraštietės, teatro režisierės pedagogės gimimo 80-mečiui.  Teatro 

išsiilgę  žiūrovai turėjo išskirtinę progą per spalio mėnesį pamatyti 

naujausius ir jau publikos pamiltus įvairių Lietuvos teatrų 

pastatymus.  

Festivalio atidarymo renginiai tradiciškai prasidėjo jautria 

gaida nuskambėjusiu minėjimu Dalios Tamulevičiūtės gimtojoje 

Senojoje Varėnoje. Festivalio organizatoriai ir svečiai aplankė  

režisierės kapą Senosios Varėnos kapinėse, o po vyko iškilmingas D. 

Tamulevičiūtės atminimo lentos atidengimas prie jos gimtojo namo Senojoje Varėnoje. Šv. Mišias už 

šviesų  D. Tamulevičiūtės atminimą aukojo klebonas Pranciškus Čivilis. Po Šv. Mišių apdovanotas 2020 

m. Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso laimėtojas – Kauno miesto 

kamerinis teatras – už eskizą „Apie ką visa tai“, kurį režisavo Balys Ivanauskas 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras A. Kašėta sveikina konkurso laimėtojus 

 

XI D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis pažymėtas dar vienu nauju akcentu –  

atidaryta fotografijų paroda iš ciklo „Dalios Tamulevičiūtės mokiniai. Eimuntas Nekrošius“. Tai 

pirmasis tęstinio projekto „Dalios Tamulevičiūtės mokiniai“ renginys, skirtas supažindinti Lietuvos 

teatrui neabejingą visuomenę su tikrąja D. Tamulevičiūtės inspiracijų Lietuvos teatrui apimtimi.  
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D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio Varėnoje  buvo išleistas ir  metu pristatytas 

solidus albumas „Asmenybės šviesoje“, skirtas festivalio 

dešimtmečiui. Albume, kurį inicijavo ir finansavo 

Varėnos rajono savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba, o 

sudarė Joana Grigaitienė, gausu režisierės gyvenimo 

akimirkų, dešimties festivalio renginių aprašymų, 

interviu, festivalio organizatorių ir laureatų nuomonių, 

akimirkų, jis iliustruotas puikiomis fotografijomis.  Apie 

albumo vertę bei paties festivalio svarbą kalbėjo albumo 

sutiktuvių renginyje dalyvavę D. Tamulevičiūtės kolegos, buvę studentai bei knygos sudarytojai. 

Planuotas festivalio uždarymo renginys, kurio metu turėjo vykti iškilminga geriausių scenos 

kūrėjų apdovanojimo ceremonija, dėl pandemijos buvo atšauktas. XI-ame festivalyje buvo parodyta 17  

ir suaugusiems, ir mažiesiems žiūrovams skirtų įvairių Lietuvos teatrų spektaklių, juos stebėjo 2235  

žiūrovai. Dėl karantino ribojimų žiūrovų skaičius sumažėjo beveik 60 proc.  

Festivalio komisija išrinko laureatus, įsteigė  festivalio komisijos prizą režisieriui ir pjesės 

autoriui Gyčiui Padegimui  už išsamią Lietuvos profesionalaus teatro pradžios istoriją Nacionalinio 

Kauno dramos teatro spektaklyje „Pirmeiviai“. Taip pat du kūrėjai apdovanojami specialiais festivalio 

komisijos diplomais. 13 festivalio nominacijų laureatų apdovanojami talentingų Varėnos krašto 

menininkių Elvyros Petraitienės ir Rūtos Indrašiūtės  kurtomis  skulptūromis.  

 

Pagrindinių festivalio nominacijų laimėtojai 

 

„Geriausiu pagrindinio vaidmens aktoriumi“ nominuotas 

Valentinas Masalskis  už Marko Rothko vaidmenį Valstybinio 

jaunimo teatro spektaklyje „Raudona“ pagal Johno Logano pjesę 

(režisierius Valentinas Masalskis). 

 

 

 

Nominacija „Geriausia pagrindinio vaidmens aktorė“ 

įvertinta Indrė Patkauskaitė už Gitelos Moskos vaidmenį 

Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje „Dviese 

sūpuoklėse“ pagal Williamo Gibsono pjesę (režisierius Ulanbek 

Baialiev). 
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„Geriausio spektaklio vaikams“ nominacija įvertintas 

Keistuolių teatro muzikinis spektaklis visai šeimai „HOP!“ 

pagal D. Bisseto pasakas (rež. Aidas Giniotis). 

 

 

 

 

„Geriausiu režisieriumi“ pripažintas Aleksandr Špilevoj už 

spektaklio „Irano konferencija“ režisūrą Juozo Miltinio dramos 

teatre. 

 

 

 

 

„Žiūrovų spektaklio“ nominacija atiteko Valstybinio jaunimo 

teatro spektakliui „Raudona“ pagal Johno Logano pjesę 

(režisierius Valentinas Masalskis). 

 

 

 

 

 

Paroda „Keliaujantys muzikantai ir meninė programa „Štai Čiurlionis“ 

 Netradicinėje erdvėje Varėnos geležinkelio stotyje vyko paroda „Keliaujantys muzikantai“, 

kurioje atsispindėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Claros Schumann ir Edvardo Griego kelionių 

maršrutai. Parodos metu buvo atlikta meninė programa „Štai 

Čiurlionis“ kurios metu keliaujančių muzikų ir M.K. Čiurlionio 

amžininkų kūrinius atliko pianistai Sonata ir Rokas Zubovai,  

aktorius Ridas Jasiulionis dalinosi pačių menininkų ir jų 

artimųjų prisiminimais apie kelionių kasdienybę.  

Tai vienas iš M. K. Čiurlionio kelio projektų, kuris 

prasidėjo Čiurlionio gimtinėje.  
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M. K. Čiurlionio 145-ųjų gimimo metinių minėjimas ir „Sidabrinės bitės“ apdovanojimai  

 

Rugsėjo 20 d.  Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko M. K. Čiurlionio 

gimimo 145-ųjų metinių minėjimas. Už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai  „Sidabrinės bitės“ ženklu ir 

savivaldybės premija apdovanoti du iškilūs kultūros puoselėtojai – Varėnos rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Naujųjų Valkininkų padalinio bibliotekininkė Danutė Blažulionienė ir architektas 

Brunonas Bakaitis. Renginio metu koncertavo Vytautas, Eglė Juozapaičiai ir Ieva Barbora Juozapaitytė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. „Sidabrinės bitės“ laureatai: D. Blažulionienė ir B. Bakaitis 

 

Chorų festivalis, skirtas M. K. Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms 

 

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 

pradėtas įgyvendinti projektas – chorų festivalis, skirtas M. K. 

Čiurlionio 145-osios gimimo metinėms, kuriame  skambėjo jo 

harmonizuotos liaudies dainos ir čiurlioniška muzika. Lietuvių 

liaudies dainas „Sėjau rūtą“, „Bėkit bareliai“, „Šaltyšius“, „Šėriau 

žirgelį“ ir kitas, harmonizuotas Čiurlionio, atliko Druskininkų M. 

K. Čiurlionio meno mokyklos mišrus choras „Druskininkai“, 

Lazdijų kultūros centro kamerinis choras „Gaustas“,  Vievio 

kultūros centro kamerinis choras „Con Moto“, Varėnos kultūros 

centro mišrus choras „Harmonija“.  Festivalio programą papildė 

žymiausio menininko provaikaičio, profesoriaus, pianisto Roko 

Zubovo atliekamos, prosenelio harmonizuotos dainos.   
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Kiti renginiai (neprofesionaliojo meno) Kultūros centre ir jo padaliniuose 2020 m. 

 

2020 m. buvo paminėti šių kolektyvų jubiliejai: 

Varėnos kultūros centro folkloro ansamblio „Žeiria“ (vad. V. Naruševičiūtė) 10-ies metų 

kūrybinės veiklos jubiliejus; 

Merkinės kultūros centro folkloro ansamblio „Kukalis“ (vad. L. Jakštienė) 20-ies metų 

kūrybinės veiklos jubiliejus; 

Dubičių folkloro ansamblio „Lakštucis“ (vad. F. Kapočienė) 55-erių metų kūrybinės veiklos 

jubiliejus; 

Kibyšių folkloro ansamblio (vad. T. Prieskienis) 50-ies metų kūrybinės veiklos jubiliejus. 

Išskirtinis 2020 m. renginys – Dzūkų kultūros festivalis. Rugsėjį miškingame Mardasavo 

kaime nuskambėjęs trijų dienų Dzūkų kultūros 

festivalis „Čiulba ulba“ sulaukė didelio 

visuomenės susidomėjimo. Šio festivalio 

sumanytoja – Varėnos kultūros centro vyr. 

specialistė etnografė Eglė Kašėtienė. Renginys 

buvo skirtas paminėti garsaus liaudies 

dainininko Petro Zalansko 120-ąsias gimimo 

metines, bet Eglė šiam jubiliejui suteikė platesnį 

kultūrinį kontekstą, ir iš jubiliejinio renginio 

išaugo trijų dienų festivalis su kruopščiai parengta reklama. Festivalis ne tik įprasmino šio garsaus 

kaimo pasakoriaus ir dainininko 120-ąsias gimimo metines, bet priminė ir apie paprastus žmones, 

garsinusius ir iki šiol tautosakos palikimu garsinančius gimtąjį kraštą.  

Festivalyje derėjo įprastinės veiklos (amatų 

mugė, teminės paskaitos, filmų demonstravimas) ir 

nauji tarminio žodžio sklaidos būdai (alternatyviosios 

muzikos atlikėjų pasirodymas, šiuolaikinės dzūkiškos 

poezijos skaitymas). Festivalis sulaukė didelio 

atgarsio ir jau Lietuvos kultūros tarybai yra pateikta 

paraiška 2021 m. Dzūkų kultūros festivaliui 

įgyvendinti, kuris vyks Marcinkonyse ir kurio apimtis 

planuojama bus dar didesnė. 

 



www.varenoskultura.lt  23 

 

Režisieriaus Antano Gluskino iniciatyva buvo suorganizuotos 2 kūrybinės dienos stovyklos 

vaikams. Prie edukacinių stovyklos veiklų prisidėjo tokios asmenybės kaip dailininkė Aušra Kiudulaitė, 

aktorius Vaidotas Žitkus, dainininkė Aistė Smilgevičiūtė, muzikantas Rokas Radzevičius, baleto artistas 

Donatas Bakėjus.  Prisidėjo ir VKC darbuotojai – Daiva Pelėdaitė, Tomas Kizelis, Ilona Zalanskienė, 

Adomas Žilinskas, Irmantas Čepaitis. Stovyklose dalyvavo po 25 vaikus, buvo įrašyta daina, nufilmuoti 

trumpametražiai pačių vaikų režisuoti filmai ir kt. 

Dėl pandemijos 2020 m. įvyko tik vienas XI-ojo respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso 

„Skambėk, Dzūkija“ etapas (II etapas nukeltas į 2021 m.). Vasarą, trumpam atsitraukus koronavirusui, 

renginių išsiilgę žmonės sugužėjo į akciją „Visa Lietuva šoka“, vėliau – į Varėnos vasaros šventę. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio koncertas Varėnoje 

 

2020-aisiais iškilmingai paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Koncerte 

dalyvavo tik Varėnos krašto mėgėjų meno kolektyvai ir atliko tik lietuviškas, iki skausmo visiems 

žinomas dainas. Renginį pradėjo beveik 100 bėgikų, kurie nepabijojo stipraus vėjo ir dalyvavo akcijoje 

„Aš bėgu už laisvę“. Varėnos rajono gyventojai šią dieną turėjo išskirtinę progą nemokamai pamatyti 

dokumentinį filmą „Vanago portretas“ Varėnos kultūros centro kino salėje. Vėliau jų laukė Varėnos 

pasienio rinktinės parodomoji programa Vasario 16-osios gatvėje ir Šv. Mišios Varėnos Šv. arkangelo 

Mykolo bažnyčioje.  

 

Virtualūs renginiai 

 

2020 m. pirmoje pusėje paskelbus karantiną teko staigiai persiorientuoti ir Varėnos kultūros 

centro veiklą perkelti į elektroninę erdvę. VKC kultūros darbuotojams buvo pravesti filmavimo kursai, 

supažindinta su kino gramatikos pagrindais, vis dėlto iškilo pagrindinė problema – filmavimo įrangos 

trūkumas (VKC turi tik vieną 6 metų senumo filmavimo kamerą), tad didžioji dalis video buvo 
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filmuojama išmaniaisiais telefonais. Nepaisant to, pavyko įgyvendinti daug puikių virtualių projektų: 

suorganizuota 10 virtualių protmūšių kultūros temomis, video sveikinimai kultūros dienos, Šv. Velykų, 

Naujųjų metų ir kitomis progomis. VKC Facobook’o puslapyje buvo tiesiogiai transliuojamas Motinos 

dienos koncertas, vykęs prie Varėnos rajono savivaldybės; respublikinės akcijos „Ačiū, Lietuva“, skirtos 

atsidėkoti visiems, prisidėjusiems prie sėkmingo pirmosios koronaviruso bangos įveikimo, koncertas; 

tiesioginė transliacija iš VKC salėje vykusio Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno 

kūrinių konkurso rezultatų paskelbimo; tiesioginė transliacija iš himno giedojimo Merkinėje VKC 

Facebook’o puslapyje; tiesioginė transliacija iš XI Dalios Tamulevičiūtės teatro festivalio atidarymo 

šventės. Didelio dėmesio sulaukė tiesiogiai transliuojamas pokalbis su Matuizų kultūros centro teatro 

„Giraitė“ aktoriais bei režisiere Irena Čeplikiene, taip pat – tradicinių pasidainavimų vakarai, kuriuose 

nuotoliniu būdu dalyvaudavo net apie 300 žmonių iš visos Lietuvos.  

 Buvo paskelbta nemažai iš anksto nufilmuotų ir sumontuotų renginių/renginių 

reportažų: 

• Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“; 

• Keramiko Petro Pretkelio kūryba; 

• Parodos „Dalios Tamulevičiūtės mokiniai. Eimuntas Nekrošius“ atidarymas; 

• VKC folklore ansamblio „Žeiria“ kūrybinės veiklos dešimtmečio koncertas „Mūs pradzių 

pradzia“; 

• Dubičių folkloro ansamblio „Lakštucis“ 55-erių kūrybinės veiklos metų koncertas; 

• Matuizų kultūros centro teatro „Giraitė“ spektaklis „Dzūkų gyvascis“; 

• Projekto „Muzikos ir dailės ciklas J. S. Bach ir M. K. Čiurlionis“ koncertas;  

• Varėnos miesto eglės įžiebimas ir kt.  

 

 Edukaciniai video, pasakos: 

• Edukacija „Senos spintos istorijos” (3 dalys); 

• Daina apie Grigą ir medelį; 

• Pasaka apie Velykų bobutę; 

• Edukacija „Kaip pasigaminti pirštukinę lėlę“; 

• Pasakojimas  apie Joną ir Marį; 
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• Pasaka „Pagrandukas“; 

• Pasaka „Vieną kartą gyveno...“; 

• Marcinkoniškių senovinis linksmas nutikimas; 

• Edukacija „Kaip pasigaminti eglutės žaisliuką“; 

• Pasaka apie kiškį smaližį; 

• Pasaka apie vištytę ir gaidelį; 

• Edukacija „Kaip pasigaminti atviruką“; 

• Pasaka ,,Grybų karas“; 

• Dzūkų kulinarinio paveldo receptas „Grikinė babka“; 

• Pasakojimai apie adventą ir Kūčias. 

Net ir Varėnos miesto eglę teko įžiebti neskelbiant tikslaus laiko ir šventinę nuotaiką kuriant 

virtualioje erdvėje. Įstaigos bei įmonės buvo kviečiamos šventiškai dekoruoti langus, vitrinas, balkonus, 

vaikai kviečiami dalyvauti 

kalėdinio atviruko konkurse, o 

suaugusieji – paremti vietinius 

menininkus, tautodailininkus, 

amatininkus, kulinarinio 

paveldo puoselėtojus ir 

kalėdines dovanas įsigyti 

Varėnos kultūros centro 

organizuojamoje virtualioje 

mugėje „Vai, atvažiuoja šventa 

Kalėda!“, kurioje  dalyvavo 30 

Varėnos krašto kūrėjų. 

Kalėdinio atviruko konkurse dalyvavo net 160 vaikų, o Varėnos miesto eglės įžiebimo video, paskelbtą 

VKC Facebook‘e ir YouTube paskyroje  peržiūrėjo daugiau nei 3000 žmonių, daugiau nei 300 paspaudė 

„patinka“. Nors kalėdinio koncerto organizuoti nebuvo galima, mieste visą mėnesį buvo juntama 

šventinė nuotaika, kurią kūrė natūrali žaliaskarė, ryškiaspalvė Kalėdų eglučių alėja bei pirmą kartą 

profesionaliai apšviestas Varėnos rajono savivaldybės pastatas. 
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2020 m. Varėnos kultūros centras įgyvendino 88 virtualius renginius, kuriuose dalyvavo 9971 

žiūrovai. 

 

Varėnos kultūros centras ir struktūriniai teritoriniai padaliniai 2020 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 centu, 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 
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