
 KINTŲ VYDŪNO KULTŪROS CENTRO  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

    

 

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Kintų Vydūno kultūros centras pagal veiklos pobūdį – įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjantis ir 

skleidžiantis daugiafunkcis centras, veiklos koordinavimą vykdantis Kintų ir Saugų seniūnijos teritorijoje. 

Kintų Vydūno kultūros centras nuo 2009-02-26 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1-869 

veiklą vykdo kaip biudžetinė įstaiga. 2009-04-30 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1-939 

įstaigos veikla akredituota, patvirtinta I kategorija. Centras turi paramos gavėjo statusą. Įstaiga veiklą vykdo 

vadovaudamasi 2016-06-30 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-388 (nauja redakcija 

2018-02-20 Nr. T1-916) patvirtintais nuostatais pagal numatytas pagrindines veiklos funkcijas:  

1. vykdo Vydūno muziejaus veiklą ir sklaidą visuomenėje, didina eksponatų rinkinių skaičių, užtikrina 

tinkamą jų apskaitą, apsaugą, restauravimą; 

2. įvairia kultūrine ir švietėjiška veikla skleidžia pamario krašto istorijos, etnokultūros, istorinių asmenybių 

humanistinį palikimą, organizuoja etninės kultūros ekspedicijas ir fiksuoja tradicinės kultūros vertybes; 

3. Kintų ir Saugų seniūnijose koordinuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpinasi jų rengiamų veiklos 

projektų administravimu, dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose ir projektuose; 

4. tenkina Kintų ir Saugų seniūnijos gyventojų sociokultūrinius poreikius, telkia kūrybines idėjas unikaliems, 

vietovės savitumą išryškinantiems kultūros renginiams ir projektams įgyvendinti, teikia juos Lietuvos ir ES 

programoms, fondams, organizuoja pramoginius, laisvalaikio, edukacinius ir kitus renginius, meno mėgėjų 

festivalius, įvairius konkursus, šventes ir koncertus. 

5. kuria modernias profesionalaus meno sklaidos ir kitas meninės veiklos formas, įsijungia į kultūrinių 

mainų ratą tarp panašaus profilio įstaigų ir organizacijų Lietuvoje ir užsienyje; 

6. pagal savo veiklos pobūdį dalyvauja kultūrinio bendradarbiavimo projektuose su švietimo įstaigomis, 

rengia ir įgyvendina neformalaus vaikų ir suaugusių švietimo programas, sudaro sąlygas atviram darbui su 

jaunimu, vaikų ir jaunimo užimtumui, meniniam ugdymui. 

7. rūpinasi rajono strateginių renginių, valstybinių švenčių, atmintinų datų, minėjimu Kintų ir Saugų 

seniūnijose. 

8. rengia mokymus, kvalifikacijos kėlimo seminarus, akcijas, kūrybines stovyklas, populiarina profesionalųjį 

meną įvairaus amžiaus bendruomenės grupėse. 

 

PASTATAI. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Kintų Vydūno kultūros centrui patikėjimo teise perduota 

valdyti: du pastatai, kurių bendras plotas 749,38 m
2 

Kintų miestelio centre, Kuršių g. 22,  dešimties vietų 900 

m
2
 ploto automobilių stovėjimo aikštelė ir 28 arų teritorija. Pagrindinis muziejaus pastatas įregistruotas 

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre Nr. S393. Pastatas registruotas kaip istorijos 

paminklas, statytas 1705 m. kaip  buvusi pradinė mokykla, kurioje gyveno ir dirbo Vilhelmas Storosta -

Vydūnas (1868-1953). Šio pastato bendras plotas 479,70 m
2
, ūkinio pastato plotas 269,68 m

2
. Pagrindiniame 

pastato pirmame aukšte 95 m
2
 bendro ploto užima Vydūno muziejaus ekspozicija. Antro aukšto 60 m

2
 ploto 

palėpės holas naudojamas kaip parodų ir kamerinių renginių galerija. Šilutės meno mokyklos Kintų dailės ir 

muzikos skyriai naudojasi I-o aukšto klasių patalpomis iki 101 m
2
 bendro ploto.   
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ŽEMĖ 

2018-04-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 

17VĮ-760-(14.17.2.) Kintų Vydūno kultūros centrui perduota naudotis (panaudai) valstybinės žemės sklypas, 

kuriame yra kultūros centro pastatai. Su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta 

Valstybinės žemės panaudos sutartis, kuri galioja iki 2041-04-24.  Sutartis įregistruota Nekilnojamo turto 

registre. 

 

VEIKLA. 

 

ŠILUTĖS RAJONO STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos 2020 m. vykdymo ataskaita 

(05) Kintų Vydūno kultūros centras  

I. Programos vykdymas  

Rodiklis Rodiklio kodas ir pavadinimas Įvykdymo 

būklė 

Priežastys 

Uždavinys 05 Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno 

sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Kintų Vydūno 

kultūros centre 

  

05.02.05.01 Centro veiklos įgyvendinimas (darbo 

užmokestis, infrastruktūra ir kt.) 

Įvykdyta  

05.02.05.02 Projektų įgyvendinimas Įvykdyta  

05.02.05.04 Teikti lankytojams mokamas paslaugas Įvykdyta  

II. Uždavinių įgyvendinimas 

Uždavinio 

kodas 

Uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai Įgyvendinimo 

planas 

Įgyvendinimo 

būklė 

05.02.05.01 Paslaugų ir prekių apmokėjimo procentas 100 100 

05.02.05.01 Įrengtų vaizdo kamerų (e-apsaugos sistemos) 

skaičius, vnt. 

5 0 

05.02.05.01 Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis 2 2 

05.02.05.01 Menininkų, pasinaudojusių paslaugomis 

skaičius per metus, vnt. 

30 34 

05.02.05.01 Parengtų ir įgyvendintų neformalaus švietimo 

programų skaičius, vnt. 

4 8 

05.02.05.01 Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime 

skaičius, vnt. 

5 4 

05.02.05.01 Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis, 

vnt. 

1 1 

05.02.05.02 Įgyvendintų kultūros ir meno projektų skaičius, 

vnt. 

2 2 

05.02.05.02 Įgyvendintų muziejinių projektų skaičius, vnt. 1 1 

05.02.05.02 Modernizuotų ekspozicijų skaičius, vnt. 0 0 

05.02.05.02 Lankytojų skaičius, vnt. 5000 4467 

05.02.05.04 Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. 300 2031 

05.02.05.04 Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis 

skaičius, vnt. 

3000 3087 
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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS SAUGOS IR PRITAIKYMO 

TURIZMUI 2015-2020 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2020 METAIS 

Kintų Vydūno kultūros centras 

 
Veiksmas Įgyven

dinta 

(Taip/ 

Ne) 

Rezultato kriterijaus 

įgyvendinimas 2020 m. 

Įgyvendinim

o data  

Rezultatai  

(trumpai aprašyti) 

Rezultato 

kriterijus 
Įgyvendinim

as 
1.1.3. Pamario gyventojų 

buitis. 

Taip 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspedicijų 

skaičius 

 

1 

 

 

 

 

 

2020-09-22 

2020-09-25 

 

 

 

Ekspedicija vykdyta vykstant į 

Kintų sen. Prycmų km.  pas 

gyventoją Vernerį Gedaitį. 
Užfiksuoti  asmeninio gyvenimo 

faktai.  

Parengtas foto archyvas iš 

ekspedicijos: asmeninė 

sendaikčių kolekcija 

įrašyta į DVD laikmeną. 

Įfilmuotas V.Gedaičio 

pasakojimas. 

Surinktos 

medžiagos 

aprašų skaičius 

1 

Nuotraukų 

skaičius,  

152 

Filmuotos 

medžiagos 

1 

3.3.5. Mažųjų Velykėlių 

šventė 

Taip   

 

Ugdymo įstaigų, 

pasinaudojusių 

edukacine 

programa 

skaičius 

0 2020-04-10 

2020-04-18 

Parengta virtuali edukacija 

internete socialiniame tinkle: 

https://www.facebook.com/Vyd

%C5%ABno-muziejus-

458408194247350) 

Užgavėnės Taip 1 2020-02-25 Organizuota šventė įtraukta 

Kintų pagrindinės mokyklos 

bendruomenė ir tėveliai.  

https://www.facebook.com/Vyd

%C5%ABno-muziejus-

458408194247350) 

3.3.6. Parengti informaciją 

apie šias šventes ir ją 

patalpinti įstaigų 

internetinėse svetainėse, 

išsiųsti Šilutės TIC‘ui. 

Taip Skelbimai  

 

 

 

 

 

4 2020-02-25 

2020-12-20 

Aprašymai su nuotraukomis 

patalpinti soc. tinkle Facebook 

Vydūno muziejus 

https://www.facebook.com/Vyd

%C5%ABno-muziejus-

458408194247350) 

Straipsniai 1 2020 m. 

spalis 

“Šišioniškių daiktų istorijos“  

paskelbta internetiniame 

laikraštyje „Šilainės sodas“ 

Skaityti: 

https://www.silaineskrastas.lt/ku

ltura/kintu-vyduno-kulturos-

centre-paroda-sisioniskiu-

daiktu-istorijos/ 

3.1.2. į edukacines 

programas įtraukti kuo 

daugiau tautodailininkų, 

amatininkų, liaudies 

meistrų, tautosakos ir kitų 

tradicinės kultūros žanrų 

pateikėjų. 

 

 

Taip Pateikėjai  

 

 

 

Renginiai/ 

parodos 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-11-20 

2020-12-30 

 

 

 

 

 

 

 

Danos Narbutienės  karpinių 

paroda „Prisiminkime žiemą “. 

https://fb.watch/3s7NVpBw8z/ 

Edukacinė programa -Virtualios  

dirbtuvės: „Kalėdinis burbulas“ 

Facebook: 

https://fb.watch/3s4idVMapA/ 

 „Kalėdinis Vainikas“  

https://fb.watch/3s4M4VJMq9/ 

https://fb.watch/3s4ZCcXR_w/ 

https://fb.watch/3s52epgXPB/ 

https://fb.watch/3s54UXIYzS/ 

„Kalėdinis Atvirukas“  

https://fb.watch/3sb7smzc5Q/ 

3.4.3. rengti fotografijų, 

senųjų leidinių, liaudies 

meistrų darbų ir kitų 

etninės kultūros vertybių 

Taip  

Parodų ir 

pristatymų 

skaičius  

4 

 

 

2019 Organizuoti 3 edukaciniai 

renginiai:  

- Užgavėnių šventė  

- Kiaušinių marginimas -

https://www.facebook.com/Vyd%C5%ABno-muziejus-458408194247350
https://www.facebook.com/Vyd%C5%ABno-muziejus-458408194247350
https://www.facebook.com/Vyd%C5%ABno-muziejus-458408194247350
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parodas (ir virtualias), 

pristatymus, informaciją 

pateikti TIC‘ui. 

 Velykėlių šventei. 

- Kaledinė mugė 

- Folkloro šventė 

4.2.1. sudaryti sąlygas 

etninės medžiagos 

prieinamumui visuomenės 

poreikiams ir populiarinti 

surinktą etninę medžiagą. 

Taip Pasinaudojusių 

skaičius 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

Kintų vaikų dailės, Kintų 

pagrindinės mokyklos 

mokytojai naudojo pamokoms ir 

renginiui iš ekspedicijų gautus 

eksponatus (7 vnt.) ir 

nuotraukas (21 vnt.)  

5.1.2. kasmet rugpjūčio 

mėn. išplatinti informaciją 

švietimo įstaigoms, 

jaunimo reikalų 

koordinatoriui apie 

kultūros įstaigų edukacines 

veiklas. 

Taip Švietimo 

įstaigų, 

pasinaudojusių 

paslaugomis, 

skaičius 

6  

2020 06 13 

 

2020-10-22 

 

Švietimo įstaigos: 

Šilutės Vydūno gimnazija , 

Klaipėdos „Versmės“ 

gimnazija, Veiviržėnų Jurgio 

Šaulio gimnazija, Šilutės meno 

mokykla, Švėkšnos ,,Saulės" 

gimnazija, Šilutės r. Juknaičių 

pagrindinė mokykla, 

Viešinama soc. tinke: 

https://www.facebook.com/Vyd

%C5%ABno-muziejus-

458408194247350) 

5.2.2. organizuoti konkursą 

vietos bendruomenei, 

geriausiai atskleidžiančiai 

savo gyvenamosios 

vietovės etnines vertybes, 

išrinkti 

Ne Konkurse 

dalyvaujančių 

bendruomenių 

skaičius 

   - - - 

 

VYDŪNO MUZIEJUS 
 

Vydūno muziejaus rinkinių statistinė charakteristika už 2020 m. 

 
Muziejaus 

rinkiniuose 

saugomų 

eksponatų 

skaičius iš 

viso 

Per 

ataskaiti

nius 

metus 

įsigytų 

ekspona

tų 

skaičius 

Suinventori

ntų 

eksponatų 

skaičius iš 

viso 

 

 

Per 

ataskaiti

nius 

metus 

suinvent

orintų 

ekspona

tų 

skaičius 

Per 

ataskaitin 

ius metus 

nurašytų 

eksponatų 

skaičius 

Suskaitmeni

ntų 

eksponatų 

skaičius iš 

viso 

Per 

ataskaitinius 

metus 

suskaitmeni

ntų 

eksponatų 

skaičius 

Per 

ataskaitinius 

metus 

pervertintų 

tikrąja verte 

eksponatų 

skaičius 

Reikia 

restauruoti ir 

prevenciškaik

onservuoti 

muziejaus 

eksponatų 

Per 

ataskaitinius 

metus 

restauruota 

ir 

prevenciškai 

konservuota 

muziejaus 

eksponatų  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1049 

 

20 886 7 - 234 84 - 18 - 

 

Vydūno muziejaus lankytojai ir edukacinė veikla už 2020 m. 

 
Apsilankymų 

muziejuje 

skaičius per 

ataskaitinius 

metus 

Edukacinių 

užsiėmimų 

temų 

skaičius iš 

viso 

Per 

ataskaitini

us metus 

parengtų 

edukacinių 

užsiėmimų 

temų 

skaičius 

Per 

ataskaitinius 

metus 

surengtų 

edukacinių 

užsiėmimų 

skaičius 

Edukacinių 

užsiėmimų 

dalyvių skaičius 

per ataskaitinius 

metus 

Per 

ataskaitinius 

metus 

surengtų 

muziejaus 

renginių 

skaičius 

Fondų 

lankytojų 

skaičius per 

ataskaitinius 

metus 

Apsilankymų 

muziejaus 

interneto 

svetainėje 

skaičius per 

ataskaitinius 

metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2358 

 

14 2 38 665 2 15 97 000 
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Vydūno muziejaus nuolatinės ekspozicijos, parodų, leidybinė veikla už 2020 m. 

 
Per 

ataskaitinius 

metus 

eksponuota 

muziejaus 

eksponatų 

Per 

ataskaitini

us metus 

paskolinta 

muziejaus 

eksponatų 

Per 

ataskaitin

ius metus 

pasiskoli

nta 

kultūros 

vertybių 

Per 

ataskaitini

us metus 

atnaujintų 

muziejaus 

ekspozicijų 

skaičius  

Per ataskaitinius metus 

surengta muziejaus 

parodų 

Per ataskaitinius 

metus muziejaus 

surengtų 

virtualių parodų 

skaičius 

Per ataskaitinius metus 

išleista leidinių 

Iš viso Iš jų 

tarptautinių 

Rinkinį 

populiarinantys 

leidiniai 

Kiti 

leidiniai  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

511 

 

29 114 1 1 - 1 - - 

 

Vydūno muziejaus rinkinį prižiūri ir ekspozicijos atnaujinimu rūpinasi muziejininkė, pagal Lietuvos 

muziejinių vertybių apsaugos ir apskaitos tvarką, kaip vyriausiasis fondų saugotojas yra atsakingas įstaigos 

vadovas. Vydūno muziejuje saugomi 1049 eksponatai susiję su Vydūno gyvenimu ir kūryba. Vertingiausi 

eksponatai: Vydūno arfa, Vydūno ranka taisytas knygos egzempliorius, atvirlaiškiai, knygos su Vydūno 

inicialais ir laiškai. Ekspozicijoje eksponuojami Vydūno knygų originalai  ir rankraščių kopijos.  
Dėl šalyje paskelbto karantino, KVKC direktoriaus įsakymu Vydūno muziejaus ekspozicija uždaryta  kovo- 

balandžio ir spalio - gruodžio mėnesiais, todėl  aptarnauta mažiau lankytojų - 2214 ir suteikta 50 gido 

paslaugų. 

Bet suspėta aptarnauti  15 interesantų, kuriems iš muziejaus ir KVKC archyvo reikėjo surinkti 68 vnt. 

Vydūno muziejaus fondo bei bibliotekos medžiagos. 
Dėl šalyje paskelbto karantino uždarius ekspoziciją netekome itin daug moksleiviško amžiaus lankytojų 

kovo- balandžio ir spalio lapkričio mėnesiais, kurie ankstesniais metais pasižymėdavo moksleiviško amžiaus 

lankytojų gausa,  todėl atlikta mažiau edukacinių programų. Iki 20 proc. užsakymų atšaukta. Muziejuje  

pravestos iš viso 42 edukacinės programos.  

Aktyvinant edukacinių programų reklamą, organizuotos 5 virtualios parodos soc. tinkluose Facebook ir 

Instagram „Vydūno muziejus“:  1. „Vydūno portretai“ (2020-03-22) 2. „Kalėdinis atvirukas“ (2020-12-09) 

3. „Kalėdinis vainikas“ (202012-03) 4. „Kalėdinis žaisliukas“ (2020-12-10) 5. Kintiškės Danos karpiniai 

(2020-12-04). Virtualiai matė edukacines pamokėles - 31599; spaudė „patinka“ - 1522; "Instagram“ 

platformos Vydūno muziejus sekėjai - 145. 

Dėl karantino KVKC reklama skelbiama socialiniuose tinkluose. Paskelbta 27 vnt. edukacinių reklamų,  

pasiekta virtualių lankytojų apie 10 000. 
Vyko viešinimas soc. tinkle Facebook Vydūno muziejus Sulaukta apie 99 806 virtualių lankytojų Vydūno 

muziejaus socialinio tinklo platformose „facebook“ ir „Instagram“. Įkelta į soc. tinklus viso: 110 

informacinių pranešimų,  40 filmuotos medžiagos 

Dalyvauta „JORKŠYRO MUZIEJAUS (Yorkshire Museum) SAVAITINIS IŠŠŪKIS PASAULIO 

MUZIEJININKAMS“ Tarptautiniame socialiniame muziejų tinkle paviešinti  8 vnt. Vydūno muziejaus 

eksponatai. 

Per 2020 m. suskaitmeninta 84 Vydūno muziejaus pagrindiniai eksponatai: knygų viršeliai su aprašais, 

paviešinti LIMIS (Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema). Įkelta Vydūno arfos foto su aprašu. 

 

2020 m. Vydūno muziejuje organizuotų edukacinių programų temos: 

1. „E.V. Berbomas ir žvejybos istorija“, 

2. „Vėtrungės –Vėlukai“ , „Vėtrungė - magnetukas“,  

3. „Žuvys ir žuvininkai. Magnetukas - žuvelė“,   

4.  „Vydūnas. Žmogus ir tėvynė“, 

5.  „Vydūno biografija ir kūryba“,  

6. „Vydūno rašyba“;  

7. „Pojūčiai pagal Vydūną“;   

8. „Kalėdinis atvirukas“,  

9. „Kalėdinis vainikas ir jo reikšmė“,  

10. „Kalėdinis žaisliukas“. 
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SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ STATISTIKA UŽ 2020 METUS 

 

Teikiant mokamas paslaugas surinkta 14 020,25 eurų. Surenkamų lėšų už teikiamas paslaugas biudžeto 

planas 2020 m. buvo 13 000 eurų. Planas įgyvendintas daigiau nei 100 proc.  

 
Eil. 

Nr.  

KVKC paslaugos  

 

Suteiktų paslaugų 

skaičius vnt. 

Pasinaudojo 

paslauga  

vnt. 

Gautos 

lėšos 

Eur 

1 EKSPOZICIJŲ LANKYMAS    

1.2 Lankytojo bilietas 698 698 1396,00 

1.3 Bilietas 50 proc. nuolaida  40 40 40,00 

1.4 Bilietas senjorams 242 242 242,00 

1.5 Bilietas vaikams, studentams 402 402 402,00 

 Ekspozicijų lankymas iš viso: 1382 982 2080,00 
2 GIDO PASLAUGOS    

2.1 Gidas KVKC ekspozicijose 47 654 470,00 

2.2 Gido paslaugos seniūnijoje              1 50 30,00 

 Gido paslaugos iš viso: 48 704 500,00 

3 EDUKACIJOS    

3.1 Edukacija muziejuje  7 90 180,00 

3.2 Vydūno rašyba 4 38 76,00 

                       Edukacija muziejuje iš viso : 11 128 256,00 

4 KULTŪROS PASAS:   

4.1 „Susikurk ir nuspalvink vėtrungėlę“   1 16 32,00 

4.2 „Žuvininkai ir žuvys“ 3 47 188,00 

4.3 „Emalio meno technika Bizantinio emalio 

tradicijose“ 

2 27 162,00 

4.4 „Kuršmarių vėtrungė -vėlukai“ 2 29 145,00 

 Kultūros pasas iš viso: 8 119 527,00 

5 AMATAI:   

5.1 „Pasidaryk sau Vėtrungę“ 14 198 990,00 

5.2 „Žuvininkai ir žuvys“ 1 15 60,00 

5.3 „Vėtrungėlės gamyba“ 2 21 189.00 

5.4 Išvažiuojamoji edukacija 2 184 1840,00 

 Amatai  iš viso: 19 418 3079,00 

6 EMALIO MENO EDUKACIJOS:   

6.1 Dovana draugui  10 66 528,00 

6.2 Individualūs mokymai  6 23 230,00 

6.3 Emalio technika 11 114 684.00 

                                     Emalio edukacijos iš  viso:  27 203 1442,00 

 EDUKACIJOS  IŠ VISO: 65 868 5304,00 

7 KVKC SUVENYRŲ PARDAVIMAI    

7.1 Emalio meno suvenyrai  71 71  

7.2 Vėtrungių suvenyrai 43 43  

7.3 Vydūno knygos 216 216  

7.4 Kiti suvenyrai 42 42  

                  Suvenyrų pardavimai iš viso: 372 372 3017,25 

8 PATALPŲ NUOMA     

8.1 Patalpų nuomos ir rezidavimo paslaugos iš viso: 164 161 3119,00 

     

  

MOKAMOS PASLAUGOS IŠ VISO: 
 

2031 
 

3087 
 

14020,25 
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9 NEMOKAMOS PASLAUGOS  

9.1  KVKC organizuojamų stovyklų, plenerų, parodų 

dalyviai 

12 12 - 

9.2 Nemokamai spec. lankytojams  8 98 - 

9.3 KVKC muziejaus ir emalio galerijos renginių 

lankytojai 

8          601 - 

              NEMOKAMAI  iš viso:                                                 28 711 - 

 

 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ PROJEKTAI 

2020-iems metams pateiktos 6 mėgėjų meno kolektyvų paraiškos. Inicijuotos ir numatytos kiekvieno 

kolektyvo veikloje 1-3 jungtinės programos, iš viso 6. Nepaisant susidariusios situacijos dėl COVID-19, visi 

kolektyvai, kurių sudėtį sudaro 73 nariai, pagal kategorijų reikalavimus programas įgyvendino. Kolektyvų iš 

viso įvyko 54 renginiai (su išvykomis), iš kurių inicijuoti 20 virtualūs pasirodymai. Renginiuose sulaukta 12 

976 žiūrovų, iš kurių 10 196 virtualios peržiūros. 

2020 metų Kintų ir Saugų mėgėjų meno kolektyvų veiklos bendra statistika: 

 

Kolektyvų 

skaičius iš 

viso: 

Skirta 

lėšų 

Eur. 

iš viso: 

Kolektyvų sk. pagal 

žanrą 

Koncertų, 

pasirodymų 

skaičius  

iš viso: 

Iš jų:   

privalomuose 

numatytuose 

pagal planą 

renginiuose 

Iš jų: 

stacionarių  

vietoj pagal 

planą 

numatytų 

privalomų  

Iš jų: 

Nenumatyt

uose 

renginiuose 

Virtualių 

renginių, 

pasirodymų 

skaičius 

 iš viso 

Vokalinio Šokių 

 

6 11 010 3 3 54 13 10 11 20 

 

SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ GRUPĖ ,,KINTAI”, B kategorija 

 

Skirta 

lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 

Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje 

(su apžiūra) 

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 

pasirodymų 

skaičius iš viso 

Iš jų:   

privalomuose 

numatytuose 

pagal planą 

renginiuose 

 

Iš jų: 

stacionarių  

vietoj pagal 

planą 

numatytų 

privalomų 

Iš jų: 

virtualių vietoj 

pagal planą 

numatytų 

privalomų 

renginių, 

pasirodymų  

Iš jų: 

neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai, 

pasirodymai 

2000 16 8 10 1 2 4 3 

Eil. 

Nr. 

Paraiškoje nurodytas 

pasirodymas/koncertas (renginio 

pavadinimas.,  data, vieta) 

Pasirodymo/koncerto informacija dėl COVID situacijos (renginio pavadinimas, 

renginio data, vieta) 

1. Renginys valstybinei sukakčiai, 2020-

03-11, Kintai 

Virtualus renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui 

2020-05-01 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/230388508063636/   

2. Rusnės seniūnijos bendruomenių 

šventė ,,Šaktarpis” 2020 m. balandžio 

mėn., Rusnė 

Rusnės festivalis 

2020-08-07, Rusnė 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/230388508063636/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/230388508063636/
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3. Saugų seniūnijos bendruomenių 

šventė “Po malūno sparnais”. 

2020-07-05 

Rajono ūkininkų šventė, 2020-09-26, Žemaičių Naumiestis 

(vietoje planuoto pasirodymo 2020-07-05 Saugose) 

4. Kintų seniūnijos bendruomenių šventė 

- ,,Marių šventė” 

2020-07-11  

Virtualus renginys, skirtas Kintų 480-mečiui, 2020-11-26 ir 2020-12-26 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548 

5. Tėvo dienos koncertas Inkakliai 

2020-05-30 

Virtualus renginys, skirtas Tėvo dienai, 2020-06-07 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/2140876002724512/ 

6. Suaugusiųjų ir jaunimo šokių ir dainų 

festivalis “Pramoga 2020” 

2020-11-27 

Parengta programa virtualiam renginiui Pramoga 2020, 2020-12-26, Kintai (buvo 

planuota 2020-11-27 Kintuose. 

7. Apžiūra, 2020 m. spalis, Juknaičiai Dėl COVID situacijos neįvyko.  

Kiti neplanuoti suaugusiųjų šokių grupės ,,Kintai” koncertai, pasirodymai 
Eil./Nr. Renginio pavadinimas, renginio data, vieta  

1.  Virtualus renginys „Sveikinimai Pėžaitiškiams“, skirtas Pėžaičių bendruomenės „Bulvių šventei“, 2020-09-12 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/785398522261333 

2. Virtualus renginys „Mamai“ 2020-05-03, Kintai 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/259851931920193/ 

3. Virtualus renginys „Aš ir mano šeima“, skirtas šeimos dienai, 2020-05-15, Kintai 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/948564472259846/ 

 

KINTŲ MERGINŲ ŠOKIŲ GRUPĖ ,,KAITRA”, B kategorija 

 

Skirta 

lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 

Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje 

(su apžiūra) 

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 

pasirodymų 

skaičius iš 

viso 

Iš jų:   

privalomuose 

numatytuose 

pagal planą 

renginiuose 

 

Iš jų: 

stacionarių  

vietoj pagal 

planą numatytų 

privalomų 

Iš jų: 

virtualių vietoj 

pagal planą 

numatytų 

privalomų renginių, 

pasirodymų skaičius 

Iš jų: 

neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai 

1880 16 8 8 1 1 4 2 

Eil. 

Nr. 

Paraiškoje nurodytas 

pasirodymas/koncertas (renginio 

pavad.,  data, vieta) 

Pasirodymo/koncerto informacija dėl COVID situacijos (renginio pavadinimas, 

renginio data, vieta) 

1. Renginys valstybinei sukakčiai, 

2020-03-11, Kintai 

Virtualus renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui 

2020-05-01 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/230388508063636/ 

2. Rusnės seniūnijos bendruomenių 

šventė ,,Šaktarpis” 2020 m. 

balandžio mėn., Rusnė 

Rusnės festivalis 

2020-08-07, Rusnė 

3. Saugų seniūnijos bendruomenių 

šventė “Po malūno sparnais”. 

2020-07-05 

Virtualus renginys „Sveikinimai Pėžaitiškiams“, skirtas Pėžaičių bendruomenės 

„Bulvių šventei“, 2020-09-12 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/785398522261333 

4. Tėvo dienos koncertas Inkakliuose 

2020-05-30 

Virtualus renginys, skirtas Tėvo dienai, 2020-06-07 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/2140876002724512/ 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/2140876002724512/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/785398522261333
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/259851931920193/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/948564472259846/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/230388508063636/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/230388508063636/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/785398522261333
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/2140876002724512/
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5. Kintų seniūnijos bendruomenių 

šventė - ,,Marių šventė” 

2020-07-11, Kintai 

Virtualus renginys, skirtas Kintų 480-mečiui, 2020-11-26 ir 2020-12-26 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548 

6. Suaugusiųjų ir jaunimo šokių ir 

dainų festivalis “Pramoga 2020” 

2020-11-27 

Parengta programa virtualiam renginiui Pramoga 2020, 2020-12-26, Kintai (buvo 

planuota 2020-11-27 Kintuose. 

7. Apžiūra, 2020 m. spalis, Juknaičiai Dėl COVID situacijos neįvyko.  

Kiti neplanuoti Kintų merginų šokių kolektyvo „Kaitra“ koncertai, pasirodymai 

Eil./Nr. Renginio pavadinimas, renginio data, vieta  

1. Virtualus renginys „Mamai“ 2020-05-03, Kintai 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/259851931920193/ 

2. Virtualus renginys „Aš ir mano šeima“, skirtas šeimos dienai, 2020-05-15, Kintai 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/948564472259846/ 

 

KINTŲ MOTERŲ ŠOKIŲ GRUPĖ ,,KANARĖLĖS”, C kategorija 

 

Skirta 

lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 

Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje 

(su apžiūra) 

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 

pasirodymų 

skaičius iš 

viso 

Iš jų:   

privalomuose 

numatytuose 

pagal planą 

renginiuose 

 

Iš jų: 

stacionarių  

vietoj pagal 

planą 

numatytų 

privalomų 

Iš jų: 

virtualių vietoj pagal 

planą numatytų 

privalomų renginių, 

pasirodymų skaičius 

Iš jų: 

neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai 

900 16 7 9 1 1 3 4 

Eil. 

Nr.  

Paraiškoje nurodytas 

pasirodymas/koncertas 

(pavadinimas,  data, vieta ) 

Pasirodymo/koncerto informacija dėl COVID situacijos (renginio pavadinimas, renginio 

data, vieta ir kt.) 

1. Renginys valstybinei 

sukakčiai, 2020-03-11, Kintai 

Virtualus renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui,  

2020-05-01, Kintai 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/230388508063636/ 

2. Tėvo dienos koncertas 

Inkakliai 

2020-05-30 

Virtualus renginys, skirtas Tėvo dienai, 2020-06-07 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/2140876002724512/ 

3. Saugų seniūnijos 

bendruomenių šventė “Po 

malūno sparnais”. 

2020-07-05 

Rajono ūkininkų šventė, 2020-09-26, Žemaičių Naumiestis 

(vietoje planuoto pasirodymo 2020-07-05 Saugose) 

4. Renginys miestelio sukakčiai, 

2020-07-11, Kintai 

Virtualus renginys, skirtas Kintų 480-mečiui,  

2020-11-26, Kintai 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548 

5. Apžiūra, 2020 m. spalis, 

Juknaičiai 

Dėl COVID situacijos neįvyko.  

Kiti neplanuoti koncertai, pasirodymai 

Eil./Nr. Renginio pavadinimas, renginio data, vieta  

1. Virtualus renginys „Mamai“ 2020-05-03, Kintai 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/259851931920193/ 

2. Virtualus renginys „Aš ir mano šeima“, skirtas šeimos dienai, 2020-05-15, Kintai 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/948564472259846/ 

3. Rusnės festivalis, 2020-08-07, Rusnė 

4. Virtualus renginys „Sveikinimai Pėžaitiškiams“, skirtas Pėžaičių bendruomenės „Bulvių šventei“, 2020-09-12, Kintai 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/785398522261333 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/259851931920193/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/948564472259846/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/230388508063636/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/2140876002724512/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/259851931920193/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/948564472259846/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/785398522261333
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SAUGŲ MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,VAKARĖ”, A kategorija 

 

Skirta 
lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 
Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje 

(su apžiūra) 

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 
pasirodymų 

skaičius iš 

viso 

Iš jų:   

privalomuose 

numatytuose 

pagal planą 

renginiuose 

 

Iš jų: 
stacionarių  
vietoj pagal 

planą 

numatytų 

privalomų 

Iš jų: 
virtualių vietoj pagal 

planą numatytų 

privalomų renginių, 
pasirodymų skaičius 

Iš jų: 
neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai 

3350 8 12 10 4 3 3 - 

Eil. 

Nr. 

Paraiškoje nurodytas pasirodymas/koncertas 

(renginio pavad.,  data, vieta) 

Pasirodymo/koncerto informacija dėl COVID situacijos (renginio 

pavadinimas, renginio data, vieta) 

1. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Pasirodymas. 2020-03-11. Žem. Naumiestis. 

Dagotuvių šventė – Retro programa „Kada būsi mona?“  2020-09-26. Žem. 

Naumiestis. 

2. „Gegužio giesmė“. Pasirodymas. Šilutė Virtualūs pasirodymai: 

 ,,Uždegame pirmąją Advento žvakę" 2020-11-28 -

12https://www.facebook.com/458408194247350/videos/832250090884797 

,,Uždegame ketvirtąją Advento žvakę" 2020-12-22- 

https://www.facebook.com/458408194247350/videos/300244394762063 

3. „Po malūno sparnais“. 

07-05. Saugos. 

Bendruomenės žygis dviračiais Saugų seniūnijos keliais, minint Valstybės 

dieną ir miestelio 480-ąsias metines. Tautiškos giesmės giedojimas.  Saugų 

miestelio aikštė. Pasirodymas. 2020-07-06. 

4. „Marių šventė“. 2020-07-11. Pasirodymas. 

Kintai. 

Virtualus  muzikinis spektaklis ,,Kartą Kintuose", 2020-11-26 ir 2020-12-

26. Pasirodymas. 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548 

5. „Tai gražiai mane augino laukas, pieva, kelias 

upė“. Jungtinė programa su Juknaičių moterų 

vokaliniu ansambliu „Vėjūnė“. 2020-09 mėn. 

Saugos. 

Gedulo ir Vilties diena. 2020-06-14. Pasirodymas kartu su Šilutės 

vokaliniu ansambliu ,,Mingė". Saugos 

6. Advento vakaras. 12 mėn. Juknaičiai. Virtualus  sveikinimas su Šv. Kalėdomis. 2020-12-24- 

https://www.facebook.com/458408194247350/videos/1062668567541841 

7. Vokalinių ansamblių apžiūra.2020-11-22. 

Žem. Naumiestis. 

Vokalinių ansamblių apžiūra.2020-11-22. Žem. Naumiestis.  

 

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,NENDRA”, B kategorija 

 

Skirta 

lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 

Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje 

(su apžiūra) 

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 

pasirodymų 

skaičius iš 

viso 

Iš jų:   

privalomuose 

numatytuose 

pagal planą 

renginiuose 

 

Iš jų: 

stacionarių  

vietoj pagal 

planą 

numatytų 

privalomų 

Iš jų: 

virtualių vietoj pagal 

planą numatytų 

privalomų renginių, 

pasirodymų skaičius 

Iš jų: 

neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai 

1880 10 9 10 4 1 3 2 

Eil. 

Nr.  

Paraiškoje nurodytas 

pasirodymas/koncertas (renginio 

pavadinimas, renginio data, vieta ir kt.) 

Pasirodymo/koncerto informacija dėl COVID situacijos (renginio 

pavadinimas, renginio data, vieta ir kt.) 

1. Koncertas, skirtas Lietuvos Virtualus renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui. 2020-05-

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548
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nepriklausomybės 30-mečiui 

2020-03-11 

01.  Pasirodymas 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/230388508063636/ 

2. Tėvo dienos koncertas. 2020-05-30. 

Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos Inkaklių 

daugiafunkcis centras, Švėkšnos seniūnija. 

Virtualus koncertas  Motinos dienai. 2020-05-03. Pasirodymas. 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/2140876002724512 

3. Kintų seniūnijos bendruomenių šventė  - 

„Marių šventė“. 2020-07-11. Kintai Kintų 

seniūnija. 

Valstybės dienos minėjimas.  

2020-07-06. Pasirodymas. Ant Minijos tilto, Kintų seniūnija 

4. Suaugusiųjų ir jaunimo šokių ir dainų 

festivalis “Pramoga 2020”. 2020-11-27 

Virtualus  muzikinis spektaklis ,,Kartą Kintuose", 2020-11-26 ir 2020-12-

26. Pasirodymas. 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548 

5. Šilutės r. vokalinių kolektyvų ir chorų 

apžiūra. 2020-11-22 

Dėl COVID situacijos neįvyko.  

Kiti neplanuoti koncertai, pasirodymai 

Eil./Nr. Renginio pavadinimas, renginio data, vieta  

1. Virtualus koncertas „Aš ir mano šeima“. 2020-05-15. 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/259851931920193 

2. Rudens šventė. Pasirodymas. 2020-10-04 Sartininkai,  Žygaičių seniūnija. 

 

SAUGŲ MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,ARTUMA”, C kategorija 

 

Skirta 

lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 

Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje 

(su apžiūra) 

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 

pasirodymų 

skaičius iš 

viso 

Iš jų:   

privalomuose 

numatytuose 

pagal planą 

renginiuose 

 

Iš jų: 

stacionarių  

vietoj pagal 

planą 

numatytų 

privalomų 

Iš jų: 

virtualių vietoj pagal 

planą numatytų 

privalomų renginių, 

pasirodymų skaičius 

Iš jų: 

neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai 

1000 7 9 7 2 2 3 - 

Eil. 

Nr.  

Paraiškoje nurodytas pasirodymas/koncertas 

(renginio pavadinimas, renginio data, vieta ir 

kt.) 

Pasirodymo/koncerto informacija dėl COVID situacijos (renginio 

pavadinimas, renginio data, vieta ir kt.) 

1. „Po malūno sparnais“.2020-07-05. Saugos. Bendruomenės žygis dviračiais Saugų seniūnijos keliais, minint 

Valstybės dieną ir miestelio 480-ąsias metines. Tautiškos giesmės 

giedojimas.  Saugų miestelio aikštė. Pasirodymas. 2020-07-06. 

2. „Marių šventė“.2020-07-11. Pasirodymas. 

Kintai. 

Virtualus  muzikinis spektaklis ,,Kartą Kintuose", 2020-11-26 ir 2020-

12-26. Pasirodymas. 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/111487124231654

8 

3. Dvaro šventė 

2020- 07- 25. Švėkšna 

Saugų bendruomenės ,,Artuma" vakaronė ,,Sveikiname jubiliatus", 2020-

08 mėn., Saugų bendruomenės namai ,,Artuma", Saugos 

4. Motinos dienai skirtas renginys 

2020-05 mėn., Stubriai, Katyčių seniūnija 

Dėl COVID situacijos renginys neįvyko. Pasirodyti šioje seniūnijoje 

vėliau kvietimo nebuvo. Kolektyvas pagal kategoriją įsipareigojimus 

įvykdė. 

5. Knygos „Būties namai“ autorės Birute 

Morkevičienė kūrybos vakaras, dalyvaujant 

šios knygos ilustratorei Violetai 

Astrauskienei. 

2020-12-11. Saugos 

,,Virtualios dirbtuvės šv. Kalėdų belaukiant. Žaislas ant eglutės". 

Pasirodymas. 

https://www.facebook.com/458408194247350/videos/342861663994502 

6. Advento  vakaronė  

2020-12 mėn. Žemaičių Naumiesčio seniūnija 

Virtualus adventinis sveikinimas ,,Uždegame trečiąją Advento žvakę" 

2020-12-12 

https://www.facebook.com/458408194247350/videos/207798370841730 

7. Vokalinių ansamblių apžiūra 

2020-11-22 

Dėl COVID situacijos neįvyko.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/230388508063636/
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548
https://www.facebook.com/546703162079254/videos/1114871242316548
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ŠILUTĖS RAJONO STRATEGINIŲ RENGINIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Data  Renginio 

pavadinimas 

Pasiekti rezultatai Gautos 

lėšos  

2020-07-05 Saugų seniūnijos 

bendruomenių 

renginys 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020-03-12 sprendimu Nr. V-351, dėl masinių 

renginių ribojimo savivaldybėse, renginiai Kintuose ir Saugose 

neįvyko.  

- 

2020-07-11 Kintų seniūnijos 

bendruomenių 

renginys 

- 

2020-08-03 

2020-08-14 

18-oji tarptautinė 

emalio meno 

laboratorija „Pamario 

ženklai“ 

 

Strateginis renginys – dailininkų kūrybinė stovykla Kintuose 

vyko jau 18 –ąjį kartą. Buvo parengta projektinė paraiška 

Lietuvos kultūros tarybos konkursui, sėkmingai gautas 

finansavimas tūkstančiu eurų daugiau nei 2019 m. Šilutės rajono 

savivaldybė skyrė 2500 eurų. Tai leido labai sėkmingai 

įgyvendinti renginio ir projekto veiklas. Meninės stovyklos 

tikslas -  ne tik populiarinti emalio meną, bet  ir tarptautiniu 

mastu skleisti informaciją apie unikalią pamario krašto kultūrą, 

gamtą, etninį ir kitą paveldą. Suteikti galimybę menininkams 

kurti unikaliame pamario krašte. Skatinti menininkus kurti 

unikalia emalio meno technika, papildyti  naujais emalio meno 

kūriniais kolekciją „Pamario ženklai“ Kintų Vydūno kultūros 

centro galerijoje. Plėsti emalio technika kuriančių menininkų 

geografiją. Šiais metais organizaciniu požiūriu turėjome iššūkį 

nes, tokiu sudėtingu laikotarpiu, kai daugelio šalių sienos buvo 

uždarytos dėl karantino ne visi planuoti menininkai galėjo 

atvykti. Bet su menininkėmis iš Ukrainos buvo bendraujama 

virtualiai, išsiųsta tema, pasakojimai ir legendos ir  jos 

nusprendė kurti savo dirbtuvėse, o darbus atsiuntė paštu. Dėl 

pandemijos buvo sumažintas dalyvių skaičius, kad išlaikyti kuo 

didesnes erdves tarp kūrėjų. Pirmą kartą pavyko sulaukti jaunos 

kūrėjos iš Olandijos, kuri yra žymaus Olandų emalio menininko 

Ralph Bakker mokinė. Ji parvežė savo mokytojui kuo geriausius 

ir šilčiausius atsiliepimus apie unikalią emalio meno kūrėjų 

stovyklą Kintuose. Dėl pandemijos ir garbaus amžiaus 

mokytojas atvykti negalėjo, bet paliko pažadą, atslūgus 

pandemijai, ateinantiems metams atvykti ir pasidalinti patirtimi 

su jaunaisiais kūrėjais. Dalyvavo 8 kūrėjai, 5 iš jų iš Lietuvos 3 

iš užsienio šalių: Olandijos, Latvijos ir Ukrainos. Emalio meno 

kolekciją papildyta 10-čia naujų kūrinių tema „Legendų keliais“. 

Stovyklos metu vykusių renginių ir eksponuotą parodą aplankė 

757 lankytojai. Informacija viešinama sukurtame socialiniame 

facebook tinkle „International enamel symposium. Kintai“, 

įstaigos interneto svetainėje, facebook puslapis LRT kultūra. 

2500 –

savivaldybė

s lėšos  

8000  

Lietuvos 

kultūros 

tarybos 

projekto 

lėšos  
(2019 m. – 

7000)   

 

  

2020-05-05 

2020-08-24 

Saugų muzikos 

festivalis „Muzikos 

malūnas“ 

Saugų muzikos festivalis ,,Muzikos malūnas’’ vyko penktus 

metus. Šis festivalis vykdomas bendradarbiaujant Saugų 

evangelikų liuteronų parapijai ir kunigui Mindaugui Žilinskiui 

bei Saugų seniūnijai ir Kintų Vydūno kultūros centrui. Visi 

koncertai vyko Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje. 

Pagrindiniai festivalio rėmėjai - Šilutės rajono savivaldybė ir 

vėjo jėgainių parkas ,,4 energija’’. Buvo suplanuoti 5 koncertai, 

bet dėl epidemijos ir  karantino įvyko tik 3 koncertai. 

1. Koncertas - Tauragės Gospel choras ,,Glorija’’ (vad. 

Rasa Levickaitė - Šerpytienė). Bažnytinių giesmių ir religinės 

muzikos programa.  

2. Koncertas - senosios muzikos ansamblis ,,Canto 

Fiorito’’ (vad. Rodrigo Calveyra). Tai VŠĮ „Kintai Arts“ 

1000 –

savivaldybė

s lėšos 
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organizuotas koncertas Saugų liuteronų evangelikų bažnyčioje. 

Koncertinėje programoje ,,Virtuvijaus žmogus’’ skambėjo 

ryškiausi Europos renesanso muzikos kūriniai. 

3. Koncertas skirtas Saugų 480-mečiui paminėti. Operos 

solisto Merūno Vitulskio programa ,,Gražiausios dainos‘‘ .     

Renginiai buvo viešinami socialinio tinklo Facebook svetainėse 

,,Saugų seniūnija’’,  Saugų festivalis ,,Muzikos malūnas’’  ir 

kitose privačiose svetainėse, skelbimų lentose, rajoninėje 

spaudoje. 

Festivalio metu dalyvavo 23 atlikėjai ir  sulaukta iki 600 

žiūrovų,  

 

KULTŪRINĖS VEIKLOS PROJEKTAI 

 

Finansavimo 

programa 

Projekto 

pavadinimas 

 

Pasiekti rezultatai Gautos 

lėšos  

Lietuvos 

kultūros taryba 

 

Šilutės rajono 

savivaldybė  

,,MILŽINO 

SAGA” 

Tai edukacinis paveldo pažinimo projektas naujam turistiniam ir 

edukaciniam maršrutui sukurti legendų keliais - Milžino saga“. 

Organizuotas edukacinis maršrutas po vietoves, kur  minimos 

legendos apie milžinus. Vyko ekspedicijos ir kūrybinės dirbtuvės 

krašto dailininkams, kuriose dalyvavo 4 dailininkai iš Šilutės, 

Klaipėdos, Vilniaus. Iš viso sukurti  26 darbai, kuriuose-Kintų 

krašto peizažas. Jų pagrindu Išleista 800 vnt. atvirukų komplektas. 

Parengta kūrybinių darbų paroda. Rengiama virtuali paroda. 

Organizuotas dailės ir technologijų kūrybos konkursas, kuriame 

dalyvavo 110 mokinių.  Sukurti 46 piešiniai ,,Pamario krašto 

milžinas, 12 ženklų ,,Milžino saga“, 20 ,,milžino“ sagų iš tekstilės, 

odos, medžio.  Iš visų darbų parengta paroda ,,Milžino saga“, kuri 

stacionariai gali būti eksponuojama įvairiose vietose Kintuose ir 

Šilutės rajone. Dėl karantino piešinių, ženklų paroda  pristatyta 

virtualiai. Iš atrinktų 18 piešinių  kartu su  keturiomis legendomis 

išleista vaikų  darbų rinktinė  60 vnt. tiražu.  Organizuotos 6 

išvykos su gidais sausumos ir vandens legendų bei gamtos keliais.  
Išvykose dalyvavo 57 skirtingo amžiaus Kintų bendruomenės 

žmonės-projekto veiklų dalyviai. Vyko dvi edukacines programos 

‒ paskaitos  „Regioninės Klaipėdos krašto pamario  folkloro 

ypatybės“, kuriose dalyvavo  34 vyresnių klasių mokiniai ir 4 

mokytojai. Organizuotos kūrybinės dirbtuvės ,,Milžino Kinto 

kelionė  po Kintų kraštą  emalio miniatiūrose", kuriose sukurta 10 

vnt. emalio miniatiūrų. Miniatiūros pristatytos virtualiai. 

Sukurtas lauko žaidimo rinkinys ,,Milžino saga“, kurį sudaro 4-i  

metro skersmens aktyvūs, sagas primenantys pastatomi, laikomi 

rankose, dedami ant žemės žaidimai. Žaidimas taps puikia 

priemone naujai aktyviai edukacijai. 

Sukurtos dvi skulptūrinės lietos iš bronzos  jubiliejinės Kintų 

sagos legendinių personažų- milžinų-,,buvimo" vietoms Kintų 

seniūnijos teritorijoje pažymėti, sukurtas spaudas su Kintų 

Vydūno kultūros centro logotipu jubiliejiniams suvenyrams, taip 

pat marškinėlių komplektas su Vydūno kultūros centro logotipais,  

6000 Eur 

(LKT 

lėšos) 

 

 

1800 Eur 

(Savivaldy

bės lėšos) 

LR Kultūros 

paveldo 

departamentas 

 

 

 

Šilutės rajono 

savivaldybė 

“Mėlynojo ženklo 

pažinimo keliu” 

 

Projekto tikslas buvo dviejų Šilutės rajono seniūnijų Kintų ir 

Saugų vietos bendruomenės žmones supažindinti su kultūros 

paveldo ženklo reikšme, jo paskirtimi, kaip jis atrodo ir kaip 

naudojamas, išmokti jį pastebėti ir surasti. Šiuo projektu siekiama 

sudominti domėtis savo krašto istorija ir paveldu bei tapti savo 

krašto patriotais, tapti gidais, kurie atvažiuojantiems svečiams 

galėtų suplanuotu Mėlynojo paveldo ženklo maršrutu papasakoti 

apie krašto paveldo vertybes. Paveldo dienų laikotarpiu 2020 metų 

1200 Eur 

 LR 

Kultūros 

paveldo 

departamen

tas 

 

360 Eur 
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 rugsėjo 11-20 dienomis buvo organizuotos įvairios veiklos Kintų 

ir Saugų bendruomenių žmonėms ir moksleiviams.  Organizuoti 2 

renginiai, 3 ekskursijos, 1 viktorina, 2 paskaitos. Išleista 

lankstinukų 2000 vnt. Projekte dalyvavo 12 atlikėjų ir 

organizatorių, apie 180 žiūrovų, ekskursijose ir viktorinoje 

dalyvavo 44 vaikai ir 6 mokytojai. 

Renginiai organizuoti paveldo objektuose: Kintų Vydūno kultūros 

centre, Kintų bažnyčioje, Saugų malūne ir saugų bažnyčioje. 

Bendruomenės žmonėms pravesta  paskaita „ Nemuno deltos 

architektūros paveldas“ apie vietos paveldo objektų išsaugojimo 

problemas ir saugotinas vertybes. Buvo organizuota edukacinė 

išvyka bendruomenės grupėms po Kintų seniūnijos paveldo 

objektus, aplankant Ventės rago švyturį, Minijos kaimą,  

organizuota viktorina-protmūšis 8-10 klasių moksleiviams 

„Mėlynojo ženklo keliu. Kintai“ , buvo organizuojama pažintinė 

kelionė Saugų pagrindinės mokyklos moksleiviams, kur vietos  

gyventojas vaikams pasakojo ir rodė istorines vietoves ir 

organizavo ekskursiją po unikaliausią išlikusį technikos paminklą 

– Saugų malūną. O Kintų bendruomenės suaugusių žmonių grupė 

keliavo Saugų seniūnijos, Šilutės ir Rusnės paveldo objektų 

paieškos keliu.  Kelionės metu buvo fiksuojami pasakojimai, 

fotografuojama ir filmuojama. Surinkta foto medžiaga ir istoriniai 

tekstai sudėti į lankstinukų „Mėlynojo ženklo keliu. Kintai“ ir 

„Mėlynojo ženklo keliu. Saugos“ sukūrimui. Lankstinukai išleisti 

1000 vnt tiražu.. Paveldo dienų savaitę vainikavo 2 renginiai: 

Saugų bažnyčios kieme 2020-09-18 Saugų bendruomenės šventė 

ir 2020-09-20 Kintų evangelikų liuteronų bažnyčios kieme, 

klausant Šilutės pučiamųjų orkestro „Pamario Brass“ koncerto. 

Šilutės 

rajono 

savivaldybė 

 

 ES programa 
Lietuva–

Rusija 

„Genius Loci“ 

diskusijose ir 

veiklose, kuriant 

erdvę turizmo 

plėtrai“. 

Kovo – balandžio mėnesiais buvo rengiama paraiška, lapkričio – 

gruodžio mėn. po teigiamo įvertinimo tikslinama sąmata ir 

paraiška. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 

sprendimu T1-307 buvo pritarta Kintų Vydūno kultūros centro 

dalyvavimui ES projekte. Pasirašyta partnerystės sutartis tarp 

projekto   pagrindinio partnerio Rusijos Federacijos Kanto 

muziejaus - soboro. Projekto paraiška sėkmingai įvertinta  ir 2021 

m. bus pasirašoma projekto finansavimo ir vykdymo sutartis.  

Projekto vykdymo laikotarpiu Kintų Vydūno kultūros centrui bus 

skirta 80 tūkst. eur. ES lėšų.  Su projektu bus plečiama kultūros 

centro kiemo edukacinė erdvė, užbaigtas muzikinio Vydūno 

suolelio pastatymo projektas, audio gidas  Vydūno muziejuje, 

kiemo apšvietimas, įsigyta kompiuterinė įranga ir sukurtas 

virtualus tarptautinis žaidimas tarp 4 muziejų, organizuojami 

susitikimai, renginiai. Projekto veiklų trukmė iki 2022 rudens. 

Paraiška 

įvertinta 

teigiamai.  

 

Tikslinama 

paraiška 

sutarties 

pasirašymu

i  

80 tūkst. 

Eur.  

 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 

Kintų Vydūno kultūros centre didžiąją veiklos dalį sudaro neformalaus ugdymo programų kūrimas ir 

įgyvendinimas. Sudarytos sąlygos vaikų ir jaunimo meniniam ugdymui. 2020 m. buvo tęsiama Neformalaus 

vaikų švietimo programa „Dekoravimas metalo emaliu“ Programa buvo vykdoma 8 mėn. vasario – 

balandžio ir rugsėjo-gruodžio mėn. Dėl karantino ir epidemijos, išlaikant saugumo reikalavimus, dalis 

programos užsiėmimų vyko nuotoliniu būdu, siunčiant medžiagų komplektus mokiniams į namus. Sukurtas 

socialinio tinklo paskyra „vaikai ir emalis“, kuriame viešinama visa vaikų kūryba ir akimirkos iš kontaktinių 

užsiėmimų. Programą pavyko įgyvendinti lankė 2 skirtingo amžiaus vaikų grupės iš viso 16 vaikų. Ši 

programa įvertinta kaip prioritetinė, todėl kiekvienam vaikui skiriamas 15 eurų mėnesinis mokestis. Šiai 

programai įgyvendinti gauta iš viso 1 620 eurų.  
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Kultūros centre veiklą vykdo Šilutės r. vaikų meno mokyklos Kintų dailės ir muzikos skyriai, mokosi 24 

Kintų pagrindinės mokyklos moksleiviai. Meno mokyklos veikla tapo neatsiejama kultūros centro ir Vydūno 

muziejaus, kaip buvusios mokyklos, įvaizdžio dalis ir asmenybės ugdymo per meną pagrindu. 

Bendradarbiaujant su Šilutės r. vaikų meno mokykla, virtualiuose renginiuose pristatyti ir jaunieji Šilutės 

meno mokyklos atlikėjai. Iš viso Kintų Vydūno kultros centre įvairia menine veikla užsiima iki 40 Kintų 

seniūnijos vaikų. Tai nemažas procentas užsiimančių menine veikla iš visų Kintų pagrindinės mokyklos 

vaikų. 

NAUJŲ EDUKACINIŲ PROGRAMŲ KŪRIMAS 

Kintų Vydūno kultūros centras aktyviai dalyvauja šalies neformalaus ugdymo „Kultūros pasas„ programoje. 

Dėl pandemijos 2020 m. iki 20 proc. užsakytų edukacinių programų buvo atšaukta.  

 2020 m. patvirtintos 7 naujos Kultūros paso programos.  

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Trumpas aprašymas Kokiam 

amžiui skirta 

1. Žuvininkai ir žuvys Edukacija dviejų dalių - teorinės ir praktinės. Lauke, prie venterinės valties 

žvejo žmona pasakoja apie valties paruošimą žvejybai,  žvejo prietarus. 

Kieme iš ištiesto pilno žuvų (paruoštų ruošinių)  tinklo, išsiima kiekvienas 

marių laimikio (suvenyrinis ruošinys magnetukas -žuvelė) ir paruoštoje 

klasėje spalvina akriliniais dažais mėgiamomis  spalvomis. Savo 

nuspalvintą žuvelę mokiniai išsineša, kaip prisiminimą apie šio krašto 

žvejo laimikį ištrauktą iš tinklo. 

1-5 klasių 

mokiniams 
 

2. Pasigamink proginį 

atviruką 

Ši programa dalyviams siūloma prieš pagrindinių kalendorinių švenčių 

Kalėdų ir Velykų laikotarpį, Motinos dieną, kai visi gyvena laukimo 

nuotaikomis ir galvoja, kaip nustebinti artimuosius. 

2-5 klasių 

mokiniams 
 

3. PALIESK-

PAMATYK-

IŠGIRSK Vydūno 

muziejuje 

Kviečiame į smagią pažintinę kelionę po Vydūno gyvenimo ir filosofijos 

pasaulį Pojūčių ir Tilsmo kambariuose, kur dalyviai kviečiami 

pajusti  emocijas keistoje tamsoje ar liečiant daiktus, įvairius paviršius, 

kurių nematai. 

5-8 klasių 

mokiniams 
 

4. Aktyviai apie 

Vydūną 

Programos tikslas - trumpai, aktyviomis ir žaismingomis priemonėmis 

supažindinti moksleivius su Vydūno asmenybe. Priemonės: stendai, 

dėlionės, kryžiažodžiai, medinė abėcėlė ir kt. 

5-8 klasių 

mokiniams 
 

5. Vydūno rašyba Vydūno muziejuje trumpai pristato Vydūno asmenybę, laikotarpį, kuriame 

jis gyveno, atkreipiant dėmesį, kodėl filosofas savo knygas rašė būtent 

tokiu raštu. Išsirinkę atvirukus su Vydūno minčių citatomis, naudodamiesi 

vydūniškąja abėcėle, rašymą plunksna išbandę juodraštiniame lapelyje, 

užrašo filosofo mintį ant knygos skirtuko.
 

 

8-10 klasių 

mokiniams 
 

6. Baltų genčių 

papuošalai 
Vyksta profesionaliose metalo meno dirbtuvėse kartu su profesionaliu 

dailininku-juvelyru. Dalyviai susipažinę su senosios Lietuvių priešistorės, 

žalvario amžiaus gaminių technika, dekoravimo elementais, 

pasirinktinai  žalvario vielos pynimo ir lankstymo arba ėsdinimo 

technikos   pasigamina apyrankę ar pakabuką. 

5-8 klasių 

mokiniams 
 



16 

 

7. Emalio meno 

technika bizantinio 

meno tradicijose 
 

Vyksta metalo meno dirbtuvėse, susipažindinama su emalio meno gimimo 

istorija ir sąsaja su Bizantinio meno ištakomis. Praktinėje dalyje dalyviai 

renkasi vario plokštelių formas ir vielučių pagalba išlanksto  piešinį ar 

kompoziciją, kur užpildoma emalio milteliais. Dalyviai stebi procesus, 

vykstančius metalą ir kitas medžiagas kaitinant 1000 laipsnių 

temperatūroje. Kiekvienas dalyvis išsineša savo paties pagamintą 

juvelyrinį gaminį.  

9-12 klasių 

mokiniams 
 

 

 

KULTŪRINĖS VEIKLOS REZULTATAI KINTŲ IR SAUGŲ SENIŪNIJOSE 
 

BENDRA RENGINIŲ STATISTIKA 

Renginių suorganizuota Kintų ir Saugų seniūnijose iš viso: 71  (be kolektyvų išvykų, ekskursijų ir edukacijų 

muziejuje). 

Kintuose – 52; Saugose – 19. 

Iš jų strateginių renginių: 12  (neįvyko 2 ), 

Kintuose – 6; Saugose – 6. (Valstybinės šventės ir kitos istorinės datos). 

Iš jų edukaciniai renginiai  (be ekskursijų ir edukacijų muziejuje): 25 

Kintuose – 20; Saugose -5 

Iš jų kiti renginiai (etnokultūriniai, parodos, kolektyvų koncertai  ir kt): 34 

Kintuose – 26; Saugose - 8 

 

BENDRA RENGINIŲ LANKYTOJŲ STATISTIKA 

 

Lankytojų skaičius iš viso (be ekskursijų muziejuje ir kolektyvų išvykų) : 50 421. 

Iš jų stacionarių lankytojų - 9706, virtualių lankytojų – 40715. 

Kintuose – 30 901, iš jų stacionarių lankytojų - 4609 ,  virtualių lankytojų - 26292  (duomenys iš Vydūno muziejaus, 

Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro Facebook paskyrų, Kintų Vydūno kultūros centro Instagram 

paskyros).  

Saugose – 19 520, iš jų stacionarių lankytojų - 5097 , virtualių lankytojų - 14 423 (Saugų seniūnijos,  Saugų 

bendruomenės, Vydūno muziejaus Facebook paskyros ) 

 

KULTŪRINĖS VEIKLOS REZULTATAI  SAUGŲ SENIŪNIJOJE. 

 

2020 m. dėl epidemijos ir karantino Saugų seniūnijos renginių planas nebuvo pilnai įgyvendintas. 

Buvo suplanuoti 26 renginiai. Viso suorganizuota ir koordinuota 19  renginių, iš jų 4 virtualūs renginiai, kurie dėl 

epidemijos ir karantino buvo įkelti į Kintų Vydūno kultūros centro ir Saugų seniūnijos facebook socialinių tinklų 

paskyras.  

Dėl renginių plano įgyvendinimo su Saugų seniūnijos seniūnaičiais, vietos bendruomenių aktyvu vyko 2 susirinkimai 

(2020-01-24, 2020-06-17), dar 3 susirinkimai vyko prieš svarbius metų renginius, karantino metu diskusija su Saugų 

seniūnijos aktyvu buvo vedama telefonu, elektroniniais laiškais. 

 

2020 m. kultūrinės veiklos Saugose naujovės: 

 

1. Dviračių žygis po Saugų seniūnijos istorines vietoves (2020-07-06), važiavo 39 dviratininkai.  

2. Minėdami Laisvės gynėjų dieną organizavome mokinių ir mokytojų eiseną per Saugų gyvenvietę ,,Atmintis gyva, 

nes liudija…” (200 dalyvių).  

3. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo jubiliejui kartu su Saugų J. Mikšo mokyklos mokiniais sukūrėme video 

filmuką ,,Laisvės vėjo malūnėlis” https://www.facebook.com/115977868447228/videos/238808180832688  (5,8 

tūkst. peržiūrų).   

4. Tautodailės metams su Saugų seniūnijos bendruomene planavome iš augalų pinti 20 metrų tautinę juostą, bet dėl 

karantino draudimų nepavyko. 

 

 

https://www.facebook.com/115977868447228/videos/238808180832688
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Kiti 2020 m. tradiciniai renginiai Saugų seniūnijoje: 

 

Tradicinis Saugų seniūnijos renginys - Padėkos vakaras (100 lankytojų); 

Užgavėnės (70 lankytojų); 

Šiaudinių skulptūrų pleneras Vilkyčiuose (1000 lankytojų, 40 dalyvių); 

Rugpjūčio vakaro puota ,,Degėsio dangava čėsnė” (150 lankytojų); 

Rudens šventė ,,Rudenį namai kvepia obuolių pyragu”. 

Eglutės įžiebimo šventė buvo suorganizuota ir viešinama per socialinį tinklą Facebook Saugų seniūnijos paskyroje 

https://www.facebook.com/sauguseniunija (1246 sekėjai). Virtualią šventę (sveikinimus ir eglutės įžiebimą) 

peržiūrėjo 11686 kartų.   

Saugų seniūnijos renginiuose iš viso sulaukta 20 000  dalyvių ir lankytojų. 

 

KULTŪRINĖS VEIKLOS REZULTATAI  KINTŲ SENIŪNIJOJE. 

 

2020 metais renginių planas dėl  COVID-19 pandemijos buvo pakoreguotas: dalis renginių perkelti į kitas datas: iš 

pavasario - rudens laikotarpiui, kita dalis vyko virtualiai. Produktyviausi renginiams buvo žiemos ir pirmasis pavasario 

mėnuo: suspėjome įgyvendinti Vasario 16-osios, Kovo 11-osios renginius, Užgavėnes bei liepos-rugpjūčio mėn. buvo 

organizuota emalio meno laboratorija ,,Pamario ženklai” ir rugsėjo-spalio mėn. organizuota iki 20 edukacinių 

vykdomų projektų renginių.   

 

2020 m. kultūrinės veiklos naujovės Kintuose  

 

1. Edukacinis projektas ,,Mėlynojo ženklo keliu”, apimantis Kintų ir Saugų seniūnijas, įtraukė apie 80  kintiškių, kurie 

įdomiomis veiklomis geriau pažino vietos ir rajono paveldo objektus.  

2. Edukacinis projektas kūrybinė ekspedicija ,,Milžino saga”, kurio metu iš viso organizuota 12 edukacinių veiklų 

Vydūno kultūros centre ir išvykose, kuriose dalyvavo 309 dalyvių: mokinių ir suaugusių. Parengtas  pagrindas 

legendų kelio  maršrutui sukurti.  

3. Kovo 11-ajai skirta ąžuoliukų sodinimo akcija Kintuose (53 dalyviai) 

4. Kintų vardo 480 – ųjų metinių minėjimas turėjo vykti „Marių šventės“ metu, neįvykus strateginiam renginiui, ši 

įvykis paminėtas virtualiai. Sukurtas virtualus renginys - mėgėjų meno kolektyvų muzikinis šokio spektaklis ,,Kitą 

kartą...“, kuris buvo pristatytas skirtingomis dalimis lapkričio 28 ir gruodžio 26 d. Sulaukta 2950 peržiūrų. Kintų 

bendruomenei virtualūs renginiai naujovė. 

 

Kiti 2020 m. tradiciniai renginiai Kintuose: 

 

Paminėtos 4 valstybinės šventės, kurioms buvo skirti 6 renginiai: pilietinė šviesos akcija Sausio 13-ąją, Vasario 16-

ajai, Kovo 11-ajai skirta ąžuoliukų sodinimo akcija net 3 renginiai - vaikams ,,Vietovardžio legenda” (60 dalyvių ir 

žiūrovų), susitikimas su režisieriumi A.Barysu, filmas ,,Išbarstyti žodžiai" (50 žiūrovų), jubiliejinis moterų šokių 

grupės ,,Kanarėlės” koncertas (180 dalyvių ir žiūrovų), tautiškos giesmės giedojimas ant Minijos tilto Liepos 6-ąją su 

moterų ansambliu ,,Nendra” (70 dalyvių).  Virtualiai  vyko 2  koncertai (,,Lietuvai” ir ,,Motinos dienai”), advento 

laikotarpio renginiai -  ,,Advento žvakė”, 6 virtualūs edukaciniai užsiėmimai, 8 mėgėjų meno kolektyvų šventiniai-

muzikiniai pasirodymai, 5 (seniūno, bendruomenės pirmininkės, kunigų , Kalėdų senio) sveikinimai Kintų 

bendruomenei.  

 

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 

Nemaža dalis renginių organizuota bendradarbiaujant su Kintų pagrindine mokykla , Šilutės viešosios bibliotekos 

Kintų filialu, bendruomene, seniūnija ir kt. (edukaciniai projektai, strateginiai, advento laikotarpio renginiai, parodos), 

prieš tai organizuojant susirinkimus, susitikimus, pokalbius, derinimus  su  partneriais: Kintų pagrindine mokykla (5), 

Kintų seniūnija (3),  Kintų bendruomene (2), Kintų evangelikų-liuteronų kunigu (2), Romos katalikų kunigu (2), Kintų 

biblioteka (2). Visi renginiai, kurie organizuojami Saugų seniūnijoje neatsiejami nuo nuolatinio draugiško bendravimo 

tarp Saugų seniūnijos, Saugų evangelikų liuteronų parapijos, Saugų ir Vilkyčių bendruomenių, Saugų ir Vilkyčių 

pagrindinių mokyklų, Šilutės Fridriko Bajoraičio viešosios bibliotekos skyrių aktyvistų ir darbuotojų. Jie ir sudaro 

pagrindinę kultūrinės veiklos komandą seniūnijoje.  
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KULTŪROS CENTRO PERSONALAS - KOMANDA 

 
Eil. 

Nr.  

Pareigybė  Etato  

dydis  

Pareigybės 

lygis 

Profesinio 

darbo patirtis 

(metais) 

Išsilavinimas, įgyta kvalifikacija  

Savivaldybės biudžeto lėšos: 

1. 

Direktorius 1 A2 
 

26 m. 

Aukštasis, dailininko –pedagogo ir  

mokytojo – metodininko 

kvalifikacija,  

I –a vadovo kvalifikacinė klasė. 

2. 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkas 
1 A2 

 

16 m. 

Aukštasis , Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojo, mokyklinio 

teatro režisieriaus ir teatro 

vyresniojo mokytojo kvalifikacija,  

I –a kultūrinės veiklos vadybininko 

kvalifikacinė klasė. 

3. 

Muziejininkas 1 A2 
 

16 m. 

Aukštasis  neuniversitetinis, Šokio 

pedagogo ir choreografijos 

mokytoja – kolektyvo vadovo 

kvalifikacija,  

I –a muziejininko kvalifikacinė 

klasė. 

4. 

Renginių organizatorius 

(Saugose) 
1 A2 

 

3 m. 

Aukštasis , Filologijjos bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis , 4 

kategorijos dekoruotojo 

apipavidalintojo kvalifikacija 

5 Valytojas- pagalbinis 

darbininkas 
1 D 

- Aukštesnysis  

Lėšų už teikiamas paslaugas programa: 

6. Dailininkas - 

edukatorius 0,75 A2 

 Aukštasis , Dailininko juvelyro 

bakalauro laipsnis, Pedagoginių – 

psichologinių žinių kvalifikacija 

 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimu Nr. T1-914 Kintų Vydūno kultūros centrui 

patvirtintas didžiausiais leistinas pareigybių skaičius – 6 etatai. Su vadovu įstaigoje dirba  6 darbuotojai iš jų 

5 – kūrybiniai, turintys aukštąjį išsilavinimą.  

Iš jų 1 etatas išlaikomas iš uždirbamų spec. lėšų programos. 2020 m. buvo užimti visi 6 etatai finansuojami 

iš biudžeto ir spec.lėšų programos. Pilnu etatu dirbo renginių organizatorė Saugų seniūnijoje, kuri metų 

antroje pusėje perėmė dailininkės - edukatorės ir NVŠ programos vadovės pavadavimo pareigas, išėjus 

pagrindinei darbuotojai vaiko auginimo atostogų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo  7 straipsnio nuostatomis, 2020 m. vasario 12  d. įsakymu Nr. P1-1 buvo patvirtinti visiems 

darbuotojams pastoviosios dalies koeficientai. Įvertinus kūrybinių darbuotojų 2019 metų veiklos rezultatus 

bei atsižvelgiant į patvirtintą metinį biudžetą, 3 kūrybiniams darbuotojams buvo suteikta 10 proc. (5 proc. 

mažiau nei 2018 m.) pareiginės algos kintamoji dalis, 1 kūrybiniam darbuotojui – 12 proc. kintamoji dalis. 

2020 m. pabaigoje 5 įstaigos darbuotojams už įgyvendintus projektus, kūrybinius sumanymus bei efektyviai 

suteiktas paslaugas iš sutaupyto spec. lėšų darbo užmokesčio fondo likučio buvo išmokėtos premijos.  

Įstaigoje nėra atskiro darbuotojo ar pareigybės personalo ar įstaigos valdymo dokumentų rengimui, juos 

rengia ir tvarko įstaigos vadovas.  Tobulinant įstaigos organizacinę tvarką ir  užtikrinant įstaigos vidinės 
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tvarkos dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams, per 2020 m. iš viso parengti 21 personalo 

valdymo ir 30 veiklos klausimais vadovo įsakymai.  

2020-07-10 Kintų Vydūno kultūros centre buvo atliekamas vidaus auditas, kurį atliko Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius. Pagrindinė išvada - vidaus kontrolės 

sistema įvertinta gerai.  Parengtas ir laiku bei sėkmingai įgyvendintas rekomendacijų planas vidaus audito 

metu nustatytų trūkumų susijusių su turto valdymu, finansų kontrolės, darbo apmokėjimo, viešųjų pirkimų ir 

kitose srityse. Vadovaujantis vidaus audito rekomendacijomis bei atsižvelgiant į Darbo apmokėjimo 

įstatyme numatytas ribas, buvo peržiūrėtas dailininko – edukatoriaus pareiginės algos koeficientas. 

patvirtinta nauja finansų kontrolės politika, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas 

nuomojamų patalpų sąrašas ir nauji įkainiai. 

Kvalifikacijos kėlimui per 2020 m. nebuvo numatyta jokių lėšų, todėl buvo ieškoma galimybių dalyvauti 

nemokamuose projektinio finansavimo mokymuose Lietuvoje ir regione. 2020 m.  pandemijos ir karantino 

laikotarpis buvo išnaudojamas ne tik nuotoliniam darbui, bet kvalifikacijos kėlimui. Buvo pasiektas tikslas, 

kad kiekvienas kultūros darbuotojas dalyvautų bent viename kvalifikacijos kėlimo seminare. Dalyvauta 10 

seminarų, kuriuose dalyvavo visi 5 kūrybiniai darbuotojai. Iš jų įstaigos strategijos formavimo, 

administravimo ir dokumentų valdymo kompetencijas tobulino 1 darbuotojas (įstaigos vadovas), kultūros 

paslaugų kūrimo ir marketingo srityje kompetencijas gilino 4 darbuotojai. Buvo pasinaudota Lietuvos 

bibliotekų tinkle organizuotu projektu „Atvira Lietuva“ virtualiomis skaitmeninio raštingumo ir 

informacinių technologijų  naudojimo galimybėmis. Įgytos kompetencijos padėjo organizuoti virtualius 

posėdžius ir kitas virtualias veiklas pristatyti centro lankytojams. 

 

2020 M. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ATASKAITA 

 

Eil 

Nr. 

Data Temos pavadinimas Mokymo įstaiga, 

vieta  

Darbuotojas Biudžetas, pastabos  

1. 2020-01-27 Mokymai „Dokumentų 

valdymas per DVS“ 

Šilutė Rita Tarvydienė Nemokamai 

Savivaldybės  lėšos 

2. 2020-02-18 Mokymai "Lyčių 

Lygybė ir paslaugų 

teikimas" 

Šilutė Rita Tarvydienė Nemokamas , 

projekto/ ES 

programos lėšos 

3. 2020-02-26 

2020-02-27 

Mokymai „Renginio 

aptarnavimo techninės 

galimybės ir naudojimo 

būdai“ 

Šilutė Rita Tarvydienė  

Reda Cirtautienė, 

Asta Neimantienė 

Aušra Mačiulaitienė 

Lijana Gatelienė 

Nemokamas , 

projekto/ ES 

programos lėšos 

4. 2020-04-21 

2020-05-15 

Tarpkultūrinė 

komunikacija ir vadyba. 

Kūrybinės 

komunikacijos 

strategijos. 

Vilniaus Gedimino 

technikos 

universitetas, 

Kūrybinių industrijų 

nuotoliniai kursai 

Rita Tarvydienė LNKC projekto 

lėšos  

46 akad. Val. 

kursas 

 

5. 2020-11-09 

2020-11-30 

Kvalifikacijos 

tobulinimo kursai 

kultūros centrų 

vadovams 

NuotoliniaiLietuvos 

nacionalinio kultūros 

centro 

Rita Tarvydienė 

Reda Cirtautienė 

Asta Neimantienė 

42 akademinė val. 

LNKC projekto 

lėšos  

6. 2020-11-19 Renginių organizavimo 

mokymai 

UAB “Mokom” Lijana Gatelienė Nemokamai, 

6 akademinės val. 

7. 2020-11-26 Skaitmeninio 

raštingumo 1-2 lygio 

mokymai „Bendrauk ir 

dalykis turiniu 

internete“ 

Virtualiai, 

platformoje Viešieji 

interneto prieigos 

taškai 

Rita Tarvydienė  

Reda Cirtautienė, 

Asta Neimantienė 

Lijana Gatelienė 

„Prisijungusi 

Lietuva“ ES 

projekto lėšos. 

8. 2020-12-01 Kultūros paveldo Lietuvos Reda Cirtautienė, 5 akad. val. 
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išsaugojimas pagal 

naujausių standartų 

reikalavimus 

standartizacijos 

departamentas 

organizatorių 

lėšos,virtualus 

seminaras 

9. 2020-12-07 

2020-12-20 

Interaktyvūs pristatymai 

- kokybiškų pamokų 

pagrindas 

VŠĮ Švietimo tinklas Rita Tarvydienė Asmeninės lėšos, 

40 val. kursas 

informacinių 

technologijų 

naudojimo 

kompetencijos  

10. 2020-12-15/16 Kompetencijų ugdymo 

sesija - 

mokymai”Edukacinių 

programų kūrimas ir 

organizavimas” 

Šilutės rajono 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Reda Cirtautienė 6 akad. val. 

,organizatorių lėšos  

 

Visi įstaigos kūrybiniai darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą ir kultūros specialisto kvalifikaciją, 3 

darbuotojai kultūros centre dirba daugiau nei 15 metų. Aptarnaujant lankytojus, įstaigoje sukurta lanksti 

paslaugų teikimo sistema - kūrybiniai darbuotojai vienas kitą pavaduoja. Darbuotojams patvirtinta penkių 

dienų darbo savaitė nuo antradienio iki šeštadienio. Tokiu būdu įstaiga sudaro sąlygas lankytojams naudotis 

paslaugomis šeštadieniais, o darbo dienomis lankytojai priimami iki 18 val. Nedarbo diena – sekmadienis. 

2020 m. sėkmingai buvo pasinaudota studentais savanoriais, kurie atliko praktiką, padėjo priimti lankytojus, 

atliko vertimus muziejaus ekspozicijoje į prancūzų ir vokiečių kalbas.  

Muziejinę – etnokultūrinę veiklą įstaigoje vykdo  muziejininkė turinti etnokultūrinės veiklos kvalifikaciją, 

todėl yra atsakinga už 2015-2020 m. Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo 

turizmui priemonių plano, skirto Kintų Vydūno kultūros centrui, įgyvendinimą 

Vadovą įstaigoje pavaduoja kultūrinės veiklos vadybininkė, ji atsakinga už mėgėjų meno kolektyvų 

projektinės veiklos Kintų ir Saugų seniūnijose įgyvendinimo kontrolę. Įgaliota sudarinėti autorines ir kūrinių 

atlikimo sutartis, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, strateginių renginių scenarijus, rašo projektus 

papildomam finansavimui gauti.  Tiesiogiai atsakinga už metinį įstaigos renginių plano koordinavimą, ruošia 

renginių anonsus ir informaciją įstaigos interneto svetainėje www.vydunocentras.lt. 

Užtikrinant  vidaus finansų kontrolę 2020-07-16 9Kintų Vydūno kultūros centro direktoriaus įsakymu V1-16 

patvirtinta Kintų Vydūno kultūros centro Kasos aparatu darbo organizavimo tvarkos aprašo nauja redakcija, 

2020-05-15 įsakymu V1-9 patvirtinta Kintų Vydūno kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisyklių nauja 

redakcija. Įstaigos buhalterijos funkcijas vykdo Šilutės rajono savivaldybės administracijos centralizuota 

buhalterija. Įstaigos ūkinę ir administracinę veiklą tiesiogiai vykdo 2 darbuotojai - įstaigos vadovas ir 

pagalbinis darbininkas. Kitam įstaigos turto priežiūros ir valdymo dokumentų rengimui ir vykdymui 

patvirtintos 2 pagrindinės komisijos iš įstaigos darbuotojų, įtraukiant centralizuotos buhalterijos specialistę.  

Kiekvieną mėnesį atliekama kasos ir pinigų priėmimo kvitų blankų inventorizaciją.  

Vadovaudamasi Kintų Vydūno kultūros centro Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti  bei materialinių vertybių užpajamavimo ir nurašymo komisijos 2020-12-02 pasiūlymu Nr. F1-101, 

buvo nurašyta materialaus turto  už 571,41 Eur. Utilizavimui atiduota sugedusi org. technika (projektorius ir 

monitorius) bei susidėvėję tekstilės gaminiai.  

2020 m. iš uždirbtų spec lėšų pavyko atnaujinti vadybininko darbo vietą, įsigyjant kompiuterį su programine 

įranga, bei darbo vietose įrengti nuotoliniam darbui skirta įrangą; 3 komplektai vaizdo kamerų su 

mikrofonais ir ausinėmis. Emalio galerijos patalpos atnaujintos 12 naujų kėdžių komplektu.   

Išsamesnius finansinių ataskaitų rinkinius už 2020 metus bei vidutinio darbo užmokesčio rodiklius 

kiekvienai pareigybei galima pamatyti įstaigos interneto svetainėje www.vydunocentras.lt skiltyje – 

finansinės ataskaitos. 

 

http://www.vydunocentras.lt/
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LĖŠOS 

Visas finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus viešinama interneto svetainėje 

http://www.vydunocentras.lt/apie-mus/finansines-ataskaitos  

 

BIUDŽETO  SĄMATŲ VYKDYMO  ATASKAITA   

2020 M. GRUODŽIO 31  D.  DUOMENIMIS 

 

 Kintų Vydūno kultūros centras (toliau – įstaiga) juridinių asmenų registre įregistruota 2009 m. balandžio 29 

d., rejestro Nr.128643. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos 

valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Kuršių g.22, Kintai, Šilutės rajonas, Lietuvos 

Respublika. Įstaigos kodas - 274413750.  

 Įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto.  

 Kintų Vydūno kultūros centro steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra Kintų Vydūno 

kultūros centras yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Jis priklauso Šilutės rajono savivaldybės 

viešojo sektoriaus subjektų grupei. 

 Kintų Vydūno kultūros centro pagrindinė veikla – poilsio organizavimo, kultūrinė, sportine veikla, 

papildomas mokymas turistų gidų veikla. 

 Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) valstybės funkcijos 

08.02.01.08. (Kitos kultūros ir meno įstaigos), Priemonė 05.02.05.01. (Centro veiklos įgyvendinimas, 

(darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.)), finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžetas. Biudžeto 

išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita: 

 Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 83550,00 eurų, gauti asignavimai 83550,00 

eurų. 2020-12-31 kasinės išlaidos – 83550,00 eurų. Įvykdyta – 100 %.  

 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai: 

 Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 78170,00 eurų, gauti asignavimai - 78170,00 

eurų, panaudoti – 78170,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1290,00 eurų, gauti asignavimai – 

1290,00 eurų, panaudoti – 1290,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai: 

 Ryšio paslaugos 2.2.1.1.1.5 ataskaitinio laikotarpio planas – 527,00 eurų, gauti asignavimai – 527,00 eurų, 

panaudoti – 527,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti asignavimai – 0,00 eurų, 

panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti – 0,00 %. 

 Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 ataskaitinio laikotarpio planas – 4050,00 eurų, gauti asignavimai – 

4050,00 eurų, panaudoti – 4050,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio laikotarpio planas – 

220,00 eurų, gauti asignavimai – 220,00 eurų, panaudoti – 220,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 1194,00 eurų, gauti 

asignavimai – 1194,00 eurų, panaudoti – 1194,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

 Darbdavių socialinė parama 2.7.3 ataskaitinio laikotarpio planas – 99,00 eurų, gauti asignavimai – 99,00 

eurų, panaudoti –  99,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

 Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) valstybės funkcijos 

08.02.01.08), finansavimo šaltinis – specialiųjų lėšų programa, priemonė 05.02.05.04. (Teikti 

lankytojams mokamas paslaugas). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:   

 Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 13000,00 eurų, gauti asignavimai 13000,00 

eurų, kasinės išlaidos –  13000,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 7500,00 eurų, gauti asignavimai – 7500,00 

eurų, panaudoti – 7500,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 114,00 eurų, gauti asignavimai – 

114,00 eurų, panaudoti – 114,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 

  

 

http://www.vydunocentras.lt/apie-mus/finansines-ataskaitos
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Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai: 

 Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti asignavimai – 0,00 eurų, 

panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti – 0,00 %. 

 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 2.2.1.1.1.11 ataskaitinio 

laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti asignavimai – 0,00 eurų, panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti 0,00 %. 

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti asignavimai – 0,00 eurų, 

panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti 0,00 %. 

 Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti asignavimai – 0,00 

eurų, panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti 0,00 %. 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio laikotarpio planas – 

1759,00 eurų, gauti asignavimai – 1759,00 eurų, panaudoti – 1759,00 eurų. Įvykdyti 100,00 %. 

 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 3627,00 eurų, gauti 

asignavimai – 3627,00 eurų, panaudoti – 3627,00 eurų. Įvykdyti 100,00 %. 

Darbdavių socialinė parama 2.7.3 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti asignavimai – 0,00 eurų, 

panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti 0,00 %. 

 

Mokėtinų sumų 9 priedas (Forma Nr.4) įsiskolinimai: 

2020-12-31 Mokėtinos sumos 

 
Eil. 

Nr. 
Tiekėjo pavadinimas Lėšų 

šaltinis 
Už ką skolingi Skolos suma 

1 2 3 4 5 
1. VSDFV Šilutės sk. SB 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (9 proc. 619,11 
2. VSDFV Šilutės sk. SB 2.1.2.1.1.1 Soc. draud. įmokos(1,45) 21,26 
3. Klaipėdos  VMI SB 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (GPM 20) 0,00 
4. Darbo užmokestis darbuotojams SB 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 0,00 
5. Asociacija LATGA SB 2.2.1.1.1.30 Prekių ir paslaugų 0,00 
6. UAB „Šilutės INFO-TEC“ SB 2.2.1.1.1.21 Informacinių tech. paslaugos 0,00 
7. TELIA Lietuva, AB SB 2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 0,00 
8. UAB “Šilutės šilumos tinklai” SB 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos 485,66 
9. UAB “Energijos skirstymo operatorius” SB 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos 0,00 
   Iš viso: 1126,03 

1. VSDFV Šilutės sk. Spec  2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (9 proc. 0,00 
2. VSDFV Šilutės sk. Spec 2.1.2.1.1.1 Soc. draud. įmokos(1,45) 0,00 
3. Valstybinė Mokesčių inspekcija VMI Spec 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (GPM 20) 0,00 
4. Darbo užmokestis darbuotojams Spec 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 0,00 
5. UAB „Šilutės info -  tec“ Spec 2.2.1.1.1.21 Informacinių prekių ir pasl. 0,00 
     

  Spec. Iš viso: 0,00 
   Iš viso skolų: 1126,03 

2020 m. biudžeto sąmatų vykdyme susidarė skola 1126,03 eurai. Skola susidarė VSD fondui nuo darbo 

užmokesčio ir už šildymo paslaugas Šilutės šilumos tinklams už 2020 m. gruodžio mėn. Skola persikėlė į 

2021 m. ir apmokėta sausio mėn. 

 

 LĖŠŲ PAGAL ŠALTINIUS IŠLAIDŲ SUVESTINĖ UŽ 2020 M. 

 

 Finansavimo šaltiniai  Gautos lėšos  

1. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti  
(Darbo užmokestis ir infrastruktūros išlaikymas) 

83 550 

2. Savivaldybės lėšos kultūrinei veiklai ir projektams vykdyti: 
(Kolektyvų ir kiti projektai,  strateginiai renginiai ) 

16 670 

 

3. 

Respublikiniai fondai ir programos projektams vykdyti 
(LKT, KPD) 

15 200 

4. Neformalaus vaikų švietimo programos lėšos  (NVŠ) 1 620 

 Surinkta už teikiamas paslaugas  
Išlaidos: Darbo užmokestis ir SD - 7 614,00; 13 000 
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Informacinių technologijų paslaugos –1 759,00; 

 Prekės ir paslaugos edukacijoms, inventoriaus įsigijimui – 3 627,00 
 

5. Kitos lėšos   
(GPM 2% , kita anoniminė parama ) 

468 

 

 Gauta iš viso: 130 508 

 

PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI, NAUJOVĖS 2020 M. 

 

● Įgyvendinti 2 nauji edukaciniai projektai: „Milžino saga“ ir „Mėlynojo ženklo pažinimo keliu“, kurie 

padarė pradžią 2 naujiems turistiniams maršrutams Kintų ir Saugų seniūnijose „Legendų keliais“ ir „Paveldo 

pažinimo keliu“ sukūrimui. 

● Iš uždirbtų spec. lėšų pagerintos IT priemonėmis 4 darbuotojų darbo vietos, nupirktas 1 kompiuteris 

ir orgtechnikos komplektas, nauju kėdžių komplektu pagerinta materialinė bazė emalio dirbtuvių poilsio 

kambariuose; 

● Sukurtos 7 naujos edukacinės programos Kultūros paso programoje; 

● Personalas dalyvavo mokymuose ir įgavo naujos patirties kaip valdyti IT priemones virtualios erdvės 

kūrimui, veiklos viešinimui ir edukacinių programų pristatymui.  

 

UŽDAVINIAI. 

1. Įgyvendinti ES projekto „Genius Loci“ 2021 m. veiklos plano etapą, nupirkti muzikinio Vydūno 

suolelio  pastatymo ir kiemo apšvietimo darbus, audio gido ir kitas IT paslaugas Vydūno muziejaus 

ekspozicijoje. 

2. Teikti Šilutės rajono savivaldybės tarybai tvirtinti atnaujintą kultūros centro paslaugų įkainių sąrašą, 

metų pabaigoje įvertinti nuomojamų patalpų įkainių sąrašą ir teikti savivaldybės administracijos direktoriui 

tvirtinti.  

3. Sudaryti kultūros centro ir meno dirbtuvių paslaugų viešinimo grafiką ir auginti teikiamų paslaugų 

populiarumą. Iš spec.lėšų programos aprūpinti darbuotojus mobiliais darbo telefonais. 

4. Kurti kultūrinių paslaugų naujoves.  Bendradarbiaujant su Kintų ir Saugų bendruomenėmis inicijuoti 

naujų kultūrinių tradicijų kūrimą, rengti projektų paraiškas finansavimui ir įgyvendinimui.  

 

PROBLEMOS. 

 

Po Kintų Vydūno kultūros centro pastatų rekonstrukcijos praėjo 10 metų. Jau matomas būtinas 

pastatų išorės remontas. Pagrindinis pastatas yra molinis ir labai jautrus išorės poveikiui ir vibracijai bei 

įtrauktas į nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių sąrašą. Jo remonto atlikimui reikalingi kvalifikuoti 

specialistai.  Kultūros centras statinių priežiūrai specialisto neturi.  Bendradarbiaujant su savivaldybės 

administracija būtina įvertinti kultūros centro pastatų būklę, sudaryti sąmatas  pastatų išorės einamajam 

remontui. 

 

 

__________________________ 


