
 KINTŲ VYDŪNO KULTŪROS CENTRO  

2021 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.   

 

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, 
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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 2021 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  

05.02.05.05 Genius loci: dialoge ir judesyje, kuriant erdvę 

turizmo plėtrai 

Vykdomas Baigiamas 

2022 m. 

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. 

2 0 

05.02.05.01 Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis 2 2 

05.02.05.01 Menininkų, pasinaudojusių paslaugomis 

skaičius per metus, vnt. 

30  

05.02.05.01 Parengtų ir įgyvendintų neformalaus švietimo 

programų skaičius, vnt. 

1 3 

05.02.05.01 Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime 

skaičius, vnt. 

5 4 

05.02.05.01 Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis, 

vnt. 

1 2 

05.02.05.02 Įgyvendintų kultūros ir meno projektų skaičius, 

vnt. 

7 6 

05.02.05.02 Įgyvendintų muziejinių projektų skaičius, vnt. 1 0 

05.02.05.02 Modernizuotų ekspozicijų skaičius, vnt. 1 0 

05.02.05.02 Lankytojų skaičius, vnt. 4000 9604 

05.02.05.04 Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. 300 2443 

05.02.05.04 Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis 

skaičius, vnt. 

3000 4756 

05.02.05.05 Įgyvendintas projektas 0 0 

 

VYDŪNO MUZIEJUS 

Vydūno muziejaus rinkinių statistinė charakteristika už 2021 m.  

 

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

inicialais ir laiškai. Ekspozicijoje eksponuojami Vydūno knygų 45 originalai, dedikacijų  ir rankraščių 

kopijos.  

 
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      -      886 - -     234 - - 18 - 

 

Lyginant su praėjusiais metais, 2021 m. nebuvo įsigyta ar kitaip gauta naujų eksponatų ir nesuinventorintas 

nei vienas naujas eksponatas ir nebuvo vykdomas eksponatų skaitmeninimas.  

 

Vydūno muziejaus lankytojai ir edukacinė veikla už 2021 m. 

 
Lyginant su praėjusiais metais, 2021 m.  aptarnauta 1,5 tūkst. daugiau lankytojų - 3807 (2020 m. – 2214) ir 

suteikta 51 gido paslauga (2020 m. -50). Aktyviau padirbėjus su paslaugų reklama, edukacinių programų 

viešinimu šiais metais sulaukėme itin didelio mokytojų susidomėjimo KVKC teikiamomis kultūros paso 

edukacinėmis programomis, todėl moksleiviško amžiaus lankytojų edukacinėse programose sulaukta 564 

dalyviai. Vien muziejuje pravestos iš viso 58  edukacinės programos (2020 m. - 42).  

 
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 

 

3807 

 

14 2 58 1059 3 5 131 888 

 

Vydūno muziejaus turima fondo medžiaga pasinaudojo  5 interesantai (2020 m. - 15), kuriems iš Vydūno 

muziejaus fondo ir KVKC archyvo reikėjo surinkti 37 vnt. įvairios medžiagos (2020 m. – 68) .  

 

Vydūno muziejaus nuolatinės ekspozicijos, parodų, leidybinė veikla už 2021 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 

       531 

 

5 

 

 

114 

 

1 2 - 2 - - 
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2021 m. sausio - kovo mėn. ekspozicija lankytojams buvo uždaryta, veikla buvo vykdoma  nuotoliniu ir 

virtualiu būdu,  keliant informaciją į Vydūno muziejaus socialinio tinklo Facebook paskyrą 

https://www.facebook.com/Vyd%C5%ABno-muziejus-458408194247350   

Iš viso per 2021 m. įkelta 120 skelbimų ir informacinių žinučių su vaizdo ir foto medžiaga. Sukurti 7 

virtualūs filmukai: „Advento vainikas“;  „Vydūno ir Klaros  sutuoktuvėms - 130 m.“, „Kiaušinius 

marginkime vašku“; „Švęskime mūsų tautos mokytojo gimtadienį; „Vydūnui - 153“;  „Užgavėnės. 

„Kanapinis ir Lašininis“; „Užgavėnių persirengėliai“ ; „Kas ta - Užgavėnių Morė?“. 

Iš viso buvo siūloma 15  edukacinių užsiėmimų temų:  

1. „E.V. Berbomas žvejybos istorija;  2. „Žuvys ir žuvininkai“ ; 3.  „Vydūnas.  Žmogus –Tėvynė“;   

4.  Vydūno kūryba ir biografija; 5. „Vydūno rašyba“; 6. „Pojūčiai pagal Vydūną“ ; 7. „Pėstute  po Kintus“; 

8.“Šišioniškių kafija“; 9. „Kalėdiniai atvirukai“ ; 10. „Kalėdinis papuošalas eglutei“; 11. „Vydūno 

kvėpuosena“; 12. „Kas tie Puceliai?“ 13. „Papuošalas iš gintaro“; 14. „Pasidaryk proginį atviruką“; 

15„Vėtrungė magnetukas“.  

 

KVKC išvažiuojamosios edukacijos bendruomenėms: 

1. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje 2 edukacinės programos „Žuvys ir Žuvininkai“- 38 mokiniai; 

2. Saugų bendruomenės renginyje  „Šišioniškių kafijos ypatumai“ - 68 dalyviai. 

 

Bendradarbiauta organizuojant 3 paveldo sklaidos renginiai: 

1.  Tarptautinė muziejaus diena- naktis ; 

2. Organizuotas žaidimas-viktorina „Bėgte per istoriją“ strateginiame renginyje „Marių šventė“ Kintuose; 

3. Šviesos akcija Vėlinėms Kintų miestelyje.  

 

Organizuotos 4 parodos iš KVKC muziejaus ir etnografinio fondo: 

1. Paroda muziejaus ekspozicijoje - „Vydūno knygoms  - 100 metų“; 

2. E.V. Berbomas  „Vėtrungės –Vėliukai“; 

3. Kalėdinė mugė-paroda (30 amatininkų ir pateikėjų)  

4. Edukacinė paroda Vydūno kūrybai „Gyvenimas - kelionė tobuluman“ 

Viso:400 lankytojų 

 

Kilnojamųjų parodų organizavimas bendradarbaiujant su rajono ir šalies kultūros institucijomis: 

1. Vaikų piešinių ir kūrybos paroda “Žalia Gyvenimo spalva” , (Rusnė); 

2. Kintų vaikų kūrybos darbų paroda „Atvirukai“, (Kintų biblioteka); 

3. Vaikų piešinių  paroda  “Užgavėnių kaukės” , (Rusnė); 

4. Medinės vėtrungės su Karklės ženklu paroda Lietuvos etnokosmologijos muziejuje Molėtuose. 

5. Paroda „Vėtrungių tėvas E.V. Berbomas“ su edukacine programa Žuvienės virimo čempionate rusnėje. 

 

SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ STATISTIKA UŽ 2021 METUS 

 

Teikiant mokamas paslaugas finansinis planas buvo numatytas 13 800 eurų, 800 eurų daugiau nei 2020 m. 

Planas įgyvendintas 100 proc. 

2021m. KVKC ekspozicijose teikiamomis paslaugomis pasinaudojo iš viso: 4587 lankytojų;     

Iš viso suteikta 2247 mokamos paslaugos.                                                                                                                                         
Eil. 

Nr.  

KVKC paslaugos  

 

Suteiktų 

paslaugų 

skaičius vnt.  

Pasinau- 

dojo 

paslauga  

vnt. 

2020 m. 

rodikliai  

Palygini

mo 

rodikliai 

+- 

1 EKSPOZICIJŲ LANKYMAS     

1.2 Lankytojo bilietas 794 794 698  

1.3 Bilietas 50 proc. nuolaida  14 14 40  

1.4 Bilietas senjorams 299 299 242  

1.5 Bilietas vaikams, studentams 337 337 402  

 Ekspozicijų lankymas iš viso: 1444 1444 1382 +62 

2 GIDO PASLAUGOS     

https://www.facebook.com/Vyd%C5%ABno-muziejus-458408194247350
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2.1 Gidas KVKC ekspozicijose 51 650   

2.2 Gido paslaugos seniūnijoje - -   

 Gido paslaugos iš viso: 51 650 48/704 +3/-54 

3 EDUKACIJOS     

3.1 Edukacija muziejuje (patalpoje) 1 17   

3.2 Vydūno rašyba - -   

                       Edukacija muziejuje iš viso : 1 17 11/128 -10/-111 

4 KULTŪROS PASAS:    

4.1 „Susikurk ir nuspalvink vėtrungėlę“   2 41   
4.2 „Žuvininkai ir žuvys“ 11 255   
4.3 „Emalio meno technika Bizantinio emalio tradicijose“ 3 49   
4.4 „Kuršmarių vėtrungė -vėlukai“ 10 245   

 Kultūros pasas iš viso: 
26 590 

8/ 

119 

+18/ 

+471 

5 AMATAI:    
5.1 „Pasidaryk sau Vėtrungę“ 18 224   

5.2 „Žuvininkai ir žuvys“ - -   

5.3 „Vėtrungėlės gamyba“9 eur 3 8   

5.4 Išvažiuojamoji edukacija (pagal rėdos ratą) 6 63   

5.5 Kulinarinis paveldas  6 57   
 Amatai  iš viso:             33 352 19/418 +14/+66 

6 EMALIO MENO EDUKACIJOS:    

6.1 Dovana draugui  7 46   
6.2 Individualūs mokymai  6 14   
6.3 Emalio technika 20 153   

                                     Emalio edukacijos iš  viso:  33 213 27/203 +6/ +10 

 EDUKACIJOS  IŠ VISO: 93 1172 
65/ 

868 

+28/ 

+304 

7 KVKC SUVENYRŲ PARDAVIMAI     

7.1 Emalio meno suvenyrai  1 1   
7.2 Vėtrungių suvenyrai 3 3   
7.3 Vydūno knygos 182 182   
7.4 Kiti suvenyrai 334 334   

                  Suvenyrų pardavimai iš viso: 520 520 372 +148 

8 PATALPŲ NUOMA      

8.1 Patalpų nuomos ir rezidavimo paslaugos iš viso: 139 139 164 -25 

      

 MOKAMOS PASLAUGOS IŠ VISO: 2247 3925 
2031/ 

3087 
+226 

+387 

9 NEMOKAMOS PASLAUGOS   

9.1  KVKC organizuojamų stovyklų, plenerų, parodų 

dalyviai 

3 57   

9.2 Nemokami lankytojai (Kintų pagrindinė mokykla) 11 310   
9.3 KVKC muziejaus ir emalio galerijos renginiai/ 

lankytojai 

5         295   

              NEMOKAMAI  iš viso:                                                 19 662 28/711 -9/-49 

 

Lyginant 2021 ir 2020 metų mokamų paslaugų rezultatus, bendrieji rezultatai rodo parduotų paslaugų 

augimą,  beveik visose pozicijose, išskyrus, sumažėjo edukacinių programų muziejaus ekspozicijoje ir 

paslaugos nemokamiems lankytojams . Bendrasis augimas skaičiuojamas 10 proc.  
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MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ PROJEKTAI 

2021-iems metams pateiktos 5 mėgėjų meno kolektyvų paraiškos. Inicijuotos ir numatytos kiekvieno 

kolektyvo veikloje 2-4 teminės ar jungtinės programos, iš viso 8. Nepaisant susidariusios situacijos dėl 

COVID-19, visi kolektyvai, kurių sudėtį sudaro 64 nariai, pagal kategorijų reikalavimus programas 

įgyvendino. Kolektyvų iš viso įvyko 49 pasirodymai ar programų pristatymai, iš kurių savo seniūnijoje 

(stacionarių) -11, išvykose - 14, neplanuotų -13 virtualių - 11. Renginiuose sulaukta 6529  žiūrovų 

(neįskaitant išvykose), iš kurių 4035 virtualios  peržiūros. 

2021 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  

pagal planą 

numatytų 

privalomų  

(su 

papildomais 

paraiškos 

priede) 

Iš jų: 

Nenumatyt

uose 

renginiuose 

Iš jų: 

virtualių 

renginių, 

pasirodymų 

skaičius 

vietoj 

numatytų 

pagal planą  

 

Vokalinio Šokių 

 

5 11000 2 3 49 36 25 13 11 

 

SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ GRUPĖ ,,KINTAI”, B kategorija 

Skirta 

lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 

 

Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje 

(su 

papildomais 

pasirodymais) 

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 

pasirodymų 

skaičius iš viso 

Iš jų:   

numatytuose 

privalomuose 

pagal planą (su 

papildomais 

paraiškos 

priede)  

renginiuose 

Iš jų: 

stacionarių,  

pagal planą 

numatytų 

privalomų 

(su 

papildomais 

paraiškos 

priede) 

Iš jų: 

virtualių, vietoj 

pagal planą 

numatytų 

privalomų 

renginių, 

pasirodymų  

Iš jų: 

neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai, 

pasirodymai 

2200 16 8 10 8 5 3 2 

Eil

. 

Nr. 

Paraiškoje nurodytas 

pasirodymas/koncertas (renginio 

pavadinimas.,  data, vieta) 

Pasirodymo/koncerto įgyvendinimas (informacija dėl COVID situacijos (renginio 

pavadinimas, renginio data, vieta)) 

1. 2021-02-16 „Vasario 16“ Kintų 

sen. 

Virtualus renginys „Vasario 16“ Kintuose  

2. 2021-02-16 „Vasario 16“ Rusnės 

sen. (papildomas) 

2021-09-18. Teminės jungtinės mišraus žanro programos „Retro“ 

pristatymas Europos paveldo dienų renginyje, Rusnėje 

3. 2021-03-11. „Kovo 11“ Kintų sen. Virtualus renginys „Kovo 11“   

4. 2021-04-30. „Mamai“ Kintų sen. – 

(papildomas) 

2021-05-02.Virtualus renginys „Mamai“  

5. 2021-07-06. „Po malūno sparnais“, 

Saugų sen. 

Teminės mišraus žanro programos „Vasaros vakarai“ pristatymas Saugų 

miestelio šventėje „Po malūno sparnais“  

6. 2021-07-10. „Marių šventė“, Kintų 

sen. 

Teminės mišraus žanro programos „Vasaros vakarai“ pristatymas Kintų 

miestelio šventėje „Marių šventė“  
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7. 2021-09-26. Rajoninė ūkininkų 

šventė, Žem.Naumiesčio sen. 

2021-11-19. Teatralizuotos jungtinės tautinės programos „Po dienos 

darbų“ pristatymas koncerte „Sustokim minutėlei atsigręžti“, Žem. 

Naumiestyje 

8. 2021-11-26 „Pramoga“  Kintų sen. Jungtinės pramoginės programos „XIX-XX-XXI“ pristatymas suaugusiųjų 

ir jaunimo šokių ir dainų festivalyje „Pramoga 2021“ Kintuose 

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

1. Sceninių lietuvių liaudies šokių konkursas „Šoka Lietuva“, 2021-04-29, Vilnius (virtualiai)  

2. Šokių ansamblio „Lietuva“  inicijuotas pasaulio lietuviams šokio „Kalvelis“  flashmobas, 2021 m. birželis, 

Vilnius (virtualiai)  

 

KINTŲ MERGINŲ ŠOKIŲ GRUPĖ ,,KAITRA”, B kategorija 

Skirta 

lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 

Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje (su 

papildomais 

pasirodymais) 

 

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 

pasirodymų 

skaičius iš 

viso 

Iš jų:   

numatytuose 

privalomuose 

pagal planą (su 

papildomais 

paraiškos 

priede) 

renginiuose 

Iš jų: 

stacionarių,  

pagal planą 

numatytų 

privalomų (su 

papildomais 

paraiškos 

priede) 

Iš jų: 

virtualių, vietoj  

pagal planą 

numatytų 

privalomų renginių, 

pasirodymų skaičius 

Iš jų: 

neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai 

2200 16 8 10 8 5 3 2 

Eil. 

Nr. 

Paraiškoje nurodytas 

pasirodymas/koncertas (renginio 

pavad.,  data, vieta) 

Pasirodymo/koncerto įgyvendinimas (informacija dėl COVID situacijos (renginio 

pavadinimas, renginio data, vieta)) 

1. 2021-02-16. „Vasario 16“ Kintų 

sen. 

2021-02-16. Virtualus renginys „Vasario 16“ Kintuose  

2. 2021-02-16. „Vasario 16“ 

Rusnės sen. 

2021-09-18. Teminės jungtinės mišraus žanro programos „Retro“ 

pristatymas Europos paveldo dienų renginyje  Rusnėje 

3. 2021-03-11. „Kovo 11“ Kintų 

sen. - papildomai 

 2021-03-11.Virtualus renginys „Kovo 11“  

4. 2021-04-30. „Mamai“ Kintų sen.  2021-05-02.Virtualus renginys „Mamai“ Kintuose 

5. 2021-07-06. „Po malūno 

sparnais“, Saugų sen. 

(papildomai) 

2021-07-03.Teminės mišraus žanro programos „Vasaros vakarai“ 

pristatymas Saugų miestelio šventėje „Po malūno sparnais“,  

6. 2021-07-10. „Marių šventė“, 

Kintų sen. 

Teminės mišraus žanro programos „Vasaros vakarai“ pristatymas Kintų 

miestelio šventėje „Marių šventė“ Kintuose 

7. 2021-09-26. Rajoninė ūkininkų 

šventė, Žem.Naumiesčio sen. 

2021-11-19.Teatralizuotos jungtinės tautinės programos „Po dienos darbų“ 

pristatymas koncerte „Sustokim minutėlei atsigręžti“, Žem. Naumiestyje 

8. 2021-11-26. „Pramoga“  Kintų 

sen. 

Jungtinės pramoginės programos „XIX-XX-XXI“ pristatymas suaugusiųjų 

ir jaunimo šokių ir dainų festivalyje „Pramoga 2021“ Kintuose 

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

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

1. Sceninių lietuvių liaudies šokių konkursas „Šoka Lietuva“, 2021-04-29, Vilnius (virtualiai)  



8 

 
2. Šokių ansamblio „Lietuva“  inicijuotas pasaulio lietuviams šokio „Kalvelis“  flashmobas, 2021 m. 

birželis, Vilnius (virtualiai)  

 

KINTŲ MOTERŲ ŠOKIŲ GRUPĖ ,,KANARĖLĖS”, C kategorija 

Skirta 

lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 

Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje (su 

papildomais 

pasirodymais) 

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 

pasirodymų 

skaičius iš 

viso 

Iš jų:   

numatytuose 

privalomuose 

pagal planą (su 

papildomais 

paraiškos 

priede) 

renginiuose 

Iš jų: 

stacionarių,  

pagal planą 

numatytų 

privalomų 

(su 

papildomais 

paraiškos 

priede) 

Iš jų: 

virtualių, vietoj pagal 

planą numatytų 

privalomų renginių, 

pasirodymų skaičius 

Iš jų: 

neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai 

1000 16 6 10 6 3 3 4 

Eil. 

Nr.  

Paraiškoje nurodytas 

pasirodymas/koncertas 

(pavadinimas,  data, vieta ) 

Pasirodymo/koncerto įgyvendinimas (informacija dėl COVID situacijos (renginio 

pavadinimas, renginio data, vieta)) 

1. 2021-02-16 „Vasario 16“ Kintų 

sen. (papildomas) 

2021-02-16. Virtualus renginys „Vasario 16“  

2. 2021-03-11. „Kovo 11“ Kintų 

sen. 

2021-03-11. Virtualus renginys „Kovo 11“  

3. 2021-04-30 „Mamai“ Kintų sen. 2021-05-02.Virtualus renginys „Mamai“   
4. 2021-07-10 „Marių šventė“, 

Kintų sen. 

Teminės mišraus žanro programos „Vasaros vakarai“ pristatymas Kintų 

miestelio šventėje „Marių šventė“ Kintuose 
5. 2021-09-26 Rajoninė ūkininkų 

šventė , Žem.Naumiesčio sen. 

(papildomas) 

2021-11-19.Teatralizuotos jungtinės tautinės programos „Po dienos darbų“ 

pristatymas koncerte „Sustokim minutėlei atsigręžti“ Žem. Naumiestyje 

6. 2021-11-26 „Pramoga“  Kintų 

sen. 

Jungtinės pramoginės programos „XIX-XX-XXI“ pristatymas suaugusiųjų 

ir jaunimo šokių ir dainų festivalyje „Pramoga 2021“ Kintuose 

Kiti neplanuoti koncertai, pasirodymai 

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

1. Sceninių lietuvių liaudies šokių konkursas „Šoka Lietuva“, 2021-04-29, Vilnius (virtualiai)  

2. Šokių ansamblio „Lietuva“  inicijuotas pasaulio lietuviams šokio „Kalvelis“  flashmobas, 2021 m. birželis, 

Vilnius (virtualiai)  
3. Teminės mišraus žanro programos „Vasaros vakarai“ pristatymas Saugų miestelio šventėje „Po malūno 

sparnais“, 2021-07-03, Saugos 
4. Teminės jungtinės mišraus žanro programos „Retro“ pristatymas Europos paveldo dienų renginyje, 2021-

09-18, Rusnė. 

 

SAUGŲ MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,VAKARĖ”, A kategorija 

Skirta 
lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 
Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje (su 

papildomais 

pasirodymais) 

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 
pasirodymų 

skaičius iš 

viso 

Iš jų:   

privalomuose 

numatytuose 

pagal planą 

(su 

papildomais 

paraiškos 

priede) 

renginiuose 

Iš jų: 
stacionarių  
pagal planą 

numatytų 

privalomų 

(su 

papildomais 

paraiškos 

priede) reng. 

Iš jų: 
virtualių vietoj pagal 

planą numatytų 

privalomų renginių, 
pasirodymų skaičius 

Iš jų: 
neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai 

(konkursai) 

3400 8 9 10 8 7 1 2 
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Eil. 

Nr. 

Paraiškoje nurodytas pasirodymas/koncertas 

(renginio pavad.,  data, vieta) 

Pasirodymo/koncerto įgyvendinimas (informacija dėl COVID situacijos 

(renginio pavadinimas, renginio data, vieta)) 

1. 2021-02-16. Valstybės atkūrimo diena, 

Saugų J.Mikšo pagr. mokykla, Saugų 

seniūnija  

2021-02-16.Virtualus pasirodymas, skirtas Vasario- 16-ąjai. 

,,Dainuojame kartu su „Vakare““. 

2. 2021-04-30. Motinos diena, Stubriai, 

Katyčių seniūnija 

2021-08-13. Popietė „Čia mano gimtinė, čia mano namai“, 

Stubriai, Katyčių sen. 

3. 2021-05-16. Muziejų diena ir naktis, 

Kintai 

2021-09-17. Koncertinė programa „Ką pasakoja vėjai ir Kuršmarių 

vėtrungės“, Kintų Vydūno kultūros centras. 

4. 2021-05-26. „Gegužio giesmė“, Šilutės 

katalikų bažnyčia 

2021-05-26. Sakralinės muzikos koncertas „Gegužio giesmė 25“. 

Šilutės katalikų bažnyčia. Pasirodymas. 

5. 2021-06 mėn. „Visada jauni“, Juknaičiai 2021-08-29. „Visada jauni“. Jungtinė programa su Juknaičių mot. 

vokal. ans. „Vėjūnė“, Juknaičiai. 

6. 2021-07-06. „Po malūno sparnais“ 

Saugos 

2021-07-03. „Po malūno sparnais“. Saugos. Pasirodymas. 

7. 2021-09-26. Rajoninė ūkininkų šventė 

Žemaičių Naumiestis 

2021-11-19. Rudens popietė „Sustokim minutėlei atsigręžti“,  

Žem. Naumiestis. 

8. 2021-12 mėn. Advento vakaras, Saugų 

seniūnija (papildomas) 

2021-12-14. Kalėdinės eglutės įžiebimas. 

Kalėdinis – šventinis koncertas, Saugų evangelikų bažnyčia. 

9. 2021-12 mėn. Advento vakaras, 

Juknaičių seniūnija (papildomas) 

- 

Kiti neplanuoti koncertai, pasirodymai 

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

1. Vokalinių ansamblių šventė – konkursas „Šilų aidai“ (Nuotolinis renginys). 
2. Vokalinių ansamblių ir solistų konkursas „Sidabriniai balsai“ baigiamasis etapas.(Nuotolinis renginys). 

 

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,NENDRA”, B kategorija 

Skirta 

lėšų 

Eur 

Narių 

skaičius 

Renginių, 

pasirodymų 

skaičius, 

numatytas 

paraiškoje  

Įsipareigojimų įgyvendinimas 

Koncertų, 

pasirodymų 

skaičius iš 

viso 

Iš jų:   

privalomuose 

numatytuose 

pagal planą 

renginiuose 

Iš jų: 

stacionarių  

pagal planą 

numatytų 

privalomų 

Iš jų: 

virtualių vietoj pagal 

planą numatytų 

privalomų renginių, 

pasirodymų skaičius 

Iš jų: 

neplanuoti 

pasirodymai, 

koncertai 

2200 8 6 9 6 5 1 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. 2021-03-11. Kovo 11-oji - Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo diena, 

Kintų pagrindinės mokyklos 

daugiafunkcis centras  

2021-03-11. Kovo 11-os šventinis virtualus renginys „Geltona-žalia-

raudona“. 

2. 2021-05 mėn.  Muziejų diena ir naktis, 

Kintų Vydūno kultūros centras 

2021-09-17. Europos paveldo dienų renginys „Ką pasakoja vėjai ir 

Kuršmarių vėtrungės?“ , Vydūno kultūros centras. 
3. 2021-06-14. Gedulo ir vilties diena, 

Saugos  

2021-06-14. Gedulo ir vilties diena. Saugos, Saugų seniūnija. 

4. 2021-07-10. Kintų seniūnijos 

bendruomenių šventė -Marių šventė 

2021-07-10. Marių šventė, Kintai 
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Kintai  

5. 2021-10-20. Katyčių seniūnijos 

bendruomenių šventė,  Katyčiai  

Vakaronė „Rudens kraitė“, Katyčiai. 

6. 2021-11 mėn. Suaugusiųjų ir jaunimo 

šokių ir dainų festivalis „Pramoga 

2021“,    Kintų pagrindinės mokyklos 

daugiafunkcis centras 

Suaugusiųjų ir jaunimo šokių ir dainų festivalis „Pramoga – 2021“, 

Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcis centras 

Kiti neplanuoti koncertai, pasirodymai 

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

1. Vasario 16 – osios virtualus šventinis renginys. 

https://www.facebook.com/546703162079254/videos/406481551070398 
2. Virtualus koncertas „Mamai“. https://www.youtube.com/watch?v=zL82Z3zTOP4 
3. Vokalinės muzikos šventė „Auksinis ruduo“. 2021-11-20,  Šiaulių r., Ginkūnai. 

 

ŠILUTĖS RAJONO STRATEGINIŲ RENGINIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Data  Renginio 

pavadinimas 

Pasiekti rezultatai Gautos 

lėšos  

2020-07-10 Kintų seniūnijos 

bendruomenių 

renginys  

Strateginis renginys, turintis nusistovėjusias tradicijas, antrus 

metus orientuotas į šeimas. Tema: ,,Šeimų uostas“. Nemaža 

programos dalis buvo skirta Kintų seniūnijos ateičiai- vaikams. 

Koncertine programa ,,Vaikų uostas“, kurioje pasirodė vietos 

vaikų kolektyvai, solistai, pradėtas renginys. Nauja tradicija- 

puodeliais su Kintų simbolika apdovanoti naujagimius. Šventės 

metu vaikams vyko įvairūs užsiėmimai su  animatoriais - 

personažais peliuke Mike ir Plaštake, edukacijos, linksmybės bei 

dalyvavimas su šeima įvairiose rungtyse. Šeimoms organizuotos 

trys rungtys: orientacinis-istorinis žaidimas ,,Pažink Kintus", kur 

šeimų komandos, gavusios Kintų miestelio planą, ieškojo jame 

pažymėtų objektų ir pildė užduočių lapus, ,,Žvejo takas", kurį 

nueiti reikia atlikus ,,žvejiškas" užduotis, ,,Milžino takas", 

kuriame išdėliotos keturios milžiniškos sagos su aktyviomis 

užduotimis. Orientaciniame žaidime dalyvavo 8 komandos 

(kiekvienoje po 3-5 asmenis), Žvejo ir Milžino takuose po 11 

(kiekvienoje po 2-4 asmenis) šeimų komandų. Vėliau estafetę 

perima ,,Jaunimo uosto“ programa, kurioje pasirodo 6 atlikėjai iš 

Kintų, Šilutės, Klaipėdos, Kauno. Ši tradicija šventėje tęsiama 

jau 5-us metus, įvardijama, kaip Jaunimo valanda ir sulaukia vis 

kitų jaunų atlikėjų dėmesio.  Šventės metu vyksta jaunimo 

mėgstamos sporto varžybas, populiariausios tinklinio, rankų 

lenkimo. Rankų lenkimo varžybose dalyvavo 13 dalyvių: 

vietinių bei iš Vilniaus, Gargždų, Klaipėdos, Usėnų atvykę į 

šventę ar atostogaujantys Kintuose, tinklinio varžybose rungėsi 

12 komandų iš Kintų, Tauragės, Judrėnų, Raudžių, Gargždų, 

Vilkyčių, Klaipėdos ir kt. Rungčių ir varžybų dalyviai 

apdovanoti specialiais prizais, tokiais, kaip rūkytas ungurys,  

vakarienė šeimai kavinėje ,,Kuršiai“, plaukiojimas laivu 

maršrutu Mingė_Nida_Mingė, nacionalinės ekspedicijos kateriu 

ir pan. Šeimų ir sporto rungtis parėmė net 9 Kintų seniūnijos 

verslininkai.  Nemažą dalį šventės užima koncertinė programa, 

kurią sudarė 6 mėgėjų meno kolektyvai (Išsiskyrė jungtinė Kintų 

šokių grupių programa ,,Vasaros vakarai“), 3 pop grupės ir 

atlikėjai. Šventėje dalyvavo apie 500 dalyvių ir žiūrovų. 

2500 
savivaldybė

s lėšos 

2021-07-03 

2021-07-06 

Saugų seniūnijos 

bendruomenių 

renginys  

Saugų seniūnijos bendruomenių šventės ,,Po malūno sparnais“ 

tikslas sutelkti vietos gyventojus bendroms  veikloms. Minėdami   

Marijos Gimbutienės 100- asias gimimo metines seniūnijos 

bendruomenių ir svečių komandos  kartu pynė žolynų juostą, 

,,audė“ baltiškus ženklus. Sportininkai varžėsi tinklinio,  

2500 
savivaldybė

s lėšos 
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krepšinio, futbolo ir lauko teniso aikštėse, kiti jėgas ir vikrumą 

bandė kitose linksmose rungtyse. Vaikai smagiai laiką leido su  

žaidimų vedėjais. Šventės koncertinėje programoje dalyvavo 

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokiniai, 4 Šilutės 

rajono mėgėjų meno kolektyvai, solistai ( buvę Saugų 

gyventojai) ir mėgėjų  meno kolektyvai iš Drevernos, 

Veiviržėnų. Šventėje dalyvavo apie 500 žmonių.  

 Saugų seniūnijos bendruomenių šventės sudėtinė dalis- jau 

tradiciniu tampantis Liepos 6 d. organizuojamas dviračių žygis 

,,Pažink savo kraštą“, kurio tikslas - sužinoti vietos istoriją, 

atrasti ir pamatyti krašto grožį, aplankyti užmirštas vietas. 

Grįžusius žygio dalyvius su dainomis ir vaišėmis pasitiko vietos 

bendruomenė. Visi kartu paminėjome Valstybės (Lietuvos 

Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, giedojome Tautišką 

giesmę.  Dalyvavo apie 100 žmonių.  

2021-05-02 

2021-08-13 

Saugų muzikos 

festivalis „Muzikos 

malūnas“  

Saugų muzikos festivalis ,,Muzikos malūnas“ vyksta šeštus  

metus. Šis festivalis vykdomas bendradarbiaujant Saugų 

evangelikų liuteronų parapijai ir kunigui Mindaugui Žilinskiui, 

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 4 koncertai, 

bet dėl Covid epidemijos ir  karantino ribojimų planus teko 

koreguoti. Įvyko 3 koncertai. 

1.  Kūrybinės teatro dirbtuvės vaikams ir koncertas visai 

šeimai su Evelina ir Gyčiu Šimelioniais.  

2. Grupės ,,Baltos varnos“ koncertas. 

3. Operos solisto Liudo Mikalausko koncertas . 

Vieną koncertą- Naujosios vokalinės muzikos kolektyvo 

,,Melos“ - Saugų muzikos festivalio klausytojams padovanojo 

VŠĮ „Kintai Arts“.    

Renginiai buvo viešinami socialinio tinklo Facebook svetainėse 

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

kitose privačiose svetainėse, skelbimų lentose, rajoninėje 

spaudoje. 

Festivalio metu sulaukta apie 760 lankytojų.  

2500 –

savivaldybė

s lėšos 

 

KULTŪRINĖS VEIKLOS PROJEKTAI 

 

Finansavimo 

programa 

Projekto 

pavadinimas 

 

Pasiekti rezultatai Gautos 

lėšos  

Lietuvos 

kultūros taryba 

 

Šilutės rajono 

savivaldybė  

19-oji tarptautinė 

emalio meno 

laboratorija 

„Pamario ženklai. 

Vėjų rožė“ 

Sėkmingai įgyvendintas projektas. Pagrindinis projekto tikslas  

buvo tęsti tarptautinės emalio meno laboratorijos organizavimo 

tradiciją ir organizuoti 19 –ąją kūrybinę stovyklą Kintuose. Taip 

puoselėjant ir populiarinant emalio meną bei reflektuojant į 

aktualias temas ar minimas progas. Kaip ir praėjusiais metais 

organizaciniu požiūriu turėjome iššūkį nes dėl pandemijos, ne visi 

planuoti menininkai galėjo atvykti. Todėl su kai kuriais dalyviais 

panaudotas praėjusių metų nuotolinis bendravimo metodas. 

Menininkams buvo siunčiama tema ir kviečiama kūrinį atsiųsti į 

baigiamąją stovyklos parodą. Taip dalyvių komanda išaugo iki 16 

menininkų. 9 kūrėjai dalyvavo kūrybinėje stovykloje dirbtuvėse, 7 

menininkai kūrė namuose ir emalio miniatiūras atsiuntė į 

baigiamąją parodą. Kiekvienas kūrėjas turėjo parašyti anotaciją 

duota tema. Tokiu būdu autoriai, negalėdami gyvai pristyti savo 

kūrinio, visuomenei pateikė apmąstymus kūrybine tema. 19-os 

tarptautinės emalio meno laboratorijos tema buvo skirta Vėjų 

8000 Eur 

(LKT 

lėšos) 

 

 

2400 Eur 

(Savivaldy

bės lėšos) 
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temai, pasitinkant tyrinėtojos M.Gimbutienės  šimtmečio jubiliejų 

ir E.V.Berbomo gimimo jubiliejų. Pavyko sulaukti jaunos kūrėjos 

iš Vokietijos ir net 4 menininkių kūrybos iš Latvijos. Emalio 

meno kolekciją papildyta 14 naujų kūrinių tema „Vėjų rožė arba 

ką pasakoja vėjai“. Suorganizuotos 2 parodos, 2 renginiai, 

išklausyta 1 paskaita apie Vėjų pavadinimus, organizuotos 2 

pažintinės ekskursijos pamario vandens ir sausumos keliais, 

ieškant Vėjų simbolių. Išliekamoji ir meninė idėjos vertė aprašyta 

menotyrininko recenzijoje, publikuota spaudoje ir meno žurnale, 

internetinės sklaidos priemonėse, atlikti vertimai į anglų kalbą, 

įamžinta kataloge "Pamario ženklai-2021. Vėjų rožė", kuris 

pasieks įvairias meno, švietimo ir kultūros įstaigas, iškeliaus į 

kitas šalis, suteikdami platesnę sklaidą apie Lietuvoje vykstančias 

unikalias meno rezidencijas. 2021 m. laboratorijos dalyvių darbai 

bus viešinami įstaigos interneto svetainėje, sukuriant virtualią 

emalio miniatiūrų parodą "Pamario ženklai-2021", dalyvių 

kūriniai liko Kintų Vydūno kultūros centro kolekcijoje. 

LR Kultūros 

paveldo 

departamentas 

 

“Įtraukiantis 

paveldas. Kintai” 

 

2021-04-12 buvo parengta paraiška Kultūros paveldo 

departamento programai. Bendra projekto vertė – 5446 eur. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo planuojama įgyvendinti šias 

veiklas: dailininkų pleneras, rengiama lauko paroda apie Kintų 

bažnyčios istoriją, leidžiami atvirukai ir lankstinukai projekto ir 

paveldo objekto sklaidai, organizuojami Europos Kultūros 

paveldo dienoms skirti renginiai Kintuose, Prašoma finansuoti: 

3760 eurų suma numatytoms projekto veikloms įgyvendinti.  

Nefinansuo

ta. 

 ES programa 
Lietuva–

Rusija 

„Genius Loci“ 

diskusijose ir 

veiklose, kuriant 

erdvę turizmo 

plėtrai“. 

2021-06-18 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Parengti 

reikiami dokumentai I etapo lėšoms gauti, sudarytas projekto 

viešųjų pirkimų planas, 2021-05-15 ir 2021-09-21 įdarbintas 

projekto koordinatorius ir finansininkas, nupirkta projekto 

tikrinimo paslauga, nupirktas viešinimas rajono spaudoje, 

reklaminio ištraukiamas reklaminis stendas, suderinti Viešųjų 

pirlkimų dokumentai dėl įgaliojimo Šilutės rajono savivaldybės 

administraciją vykdyti 3 pagrindinius pirkimus: Vydūno suolelio 

instaliacijos įrengimas, šviesos tako ir kiemo apšvietimo 

įrengimas bei audiogido paslaugos įdiegimas Vydūno muziejaus 

ekspozicijoje. Įsigytas stacionarus kompiuteris su programine 

įranga, nupirkta interneto svetainės atnaujinimo paslauga.  

Projektas bus įgyvendinamas iki 2022-12-31  

2021 metų 

veiklų 

etapui 

skirta  

 23 824,80 

 Eur.  

 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 

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

įgyvendinimas. Sudarytos sąlygos vaikų ir jaunimo meniniam ugdymui. 2021 m. buvo tęsiama Neformalaus 

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

ir rugsėjo- gruodžio mėn. Dėl karantino ir epidemijos, laikantis saugumo reikalavimų, dalis programos 

užsiėmimų vyko nuotoliniu būdu, siunčiant kūrybiniam darbui reikalingų medžiagų komplektus mokiniams į 

namus. Tokiu būdu savo kūrybiniais darbais jie prisidėjo prie Kintų miestelio gražinimo švenčių metu. 

Socialinio tinklo paskyroje „Vaikai ir emalis“ buvo 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 2160 eurų (2020 m - 1 620 eurų).  

 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 
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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. 

2021 m. vykdomos 9 jau anksčiau sukurtos Kultūros paso programos. Populiariausios „Žuvininkai ir žuvys“ 

ir „Kuršmarių vėtrungės – vėlukai“, „Emalio meno technika“. Metų pabaigoje buvo patvirtintos 2 naujos 

programos, kurios dar nespėtos įgyvendinti.  

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Trumpas aprašymas Kokiam 

amžiui skirta 

1. Milžino saga Kieno vardas yra Kintas? Ar jis siejamas su miestelio, esančio Šilutės 

rajone pavadinimu? Ar kopos Kintuose yra? Ką veikė Kintų, Ventės 

milžinai? Kokio dydžio milžino pėda? Į šiuos ir panašius klausimus 

mokiniai atsako patys išklausę trumpo pasakojimo ir kelias Pamario krašto 

legendas apie milžinus, pažiūrėję trumpą filmuką, ,,milžinų fotografijas", 

padiskutavę ir išmatavę milžino ūgį, pėdos dydį, suradę pamestas milžino 

Kinto sagas ir žaisdami su jomis aktyvius žaidimus. 

1-5 klasių 

mokiniams 
 

2. Vydūnas. Užaugau 

Mažojoje Lietuvoje 

Pagrindinis uždavinys programos dalyvius supažindinti su Mažosios 

Lietuvos regiono teritorija, kurioje gimė ir užaugo Vydūnas. Parodyti, 

kokie Vydūno asmeniniai prisiminimai ir patirtys iš vaikystės ir jaunystės 

padėjo formuotis jaunojo filosofo kritiniam mąstymui. Per ekspozicijoje 

pateikiamus Vydūno asmeninius daiktus supažindinti su Mažosios 

Lietuvos regiono tradicijomis, parodyti, kaip suformuojamos asmeninės 

vertybės ir kaip siekiamas gyvenimo veiklos tikslas, kaip susikuriama sava 

gyvenimo filosofija ir kaip pasiekti laimingo žmogaus jausmą. 

9-12 klasių 

mokiniams 
 

 

KULTŪRINĖS VEIKLOS REZULTATAI KINTŲ IR SAUGŲ SENIŪNIJOSE 

 

BENDRA RENGINIŲ STATISTIKA 

Renginių suorganizuota Kintų ir Saugų seniūnijose iš viso: 61  (2020 m. -71) 

(be kolektyvų pasirodymų, ekskursijų, edukacinių programų) 

Kintuose – 34; (2020 m.- 52) Saugose – 27  (2020 m. -19).  

Iš jų strateginių renginių: 11  

Kintuose – 5; Saugose – 6. (seniūnijų, Valstybinės šventės ir kitos istorinės datos). 

Iš jų kiti renginiai (etnokultūriniai, parodos, kolektyvų koncertai, virtualūs ir kt): 50 

Kintuose – 29; Saugose – 21 

Iš visų virtualūs: 25 

Kintuose – 19; Saugose – 6 

 

BENDRA RENGINIŲ LANKYTOJŲ STATISTIKA 

 

Lankytojų skaičius iš viso (be ekskursijų muziejuje ir kolektyvų išvykų) : 35 306. 

Iš jų stacionarių lankytojų – 10 604, virtualių lankytojų – 24 702. 

Kintuose – 29145, iš jų stacionarių lankytojų - 7523 ,  virtualių lankytojų - 21622  (duomenys iš Kintų 

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

Vydūno kultūros centro Instagram paskyros).  

Saugose – 6161, iš jų stacionarių lankytojų - 3081 , virtualių lankytojų - 3080 (Kintų Vydūno kultūros 

centro, Saugų seniūnijos,  Saugų bendruomenės Facebook paskyros ) 
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KULTŪRINĖS VEIKLOS REZULTATAI  SAUGŲ SENIŪNIJOJE. 

 

2021 m. dėl epidemijos ir karantino Saugų seniūnijos renginių planas nebuvo pilnai įgyvendintas. 

Buvo suplanuoti 26 renginiai. Viso suorganizuota ir koordinuota 22  renginiai, iš jų 5 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 3 

susirinkimai (2021-01-22, 2021-05-24, 2021-06-04), dar 3 susirinkimai vyko prieš svarbius metų renginius, 

karantino metu diskusija su Saugų seniūnijos aktyvu buvo vedama telefonu, elektroniniais laiškais. 

 

 2021 m. kultūrinės veiklos Saugose naujovės: 

1.  Siekiant bendruomenę supažindinti su krašto istorija, organizavome renginį Martyno Benjamino 

Laužemio atminimui. Bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Saugų filialu, bendruomenei pristatyta foto dokumentikos paroda apie M. B. Laužemį (autorė V. 

Astrauskienė). Bendruomenės ir seniūnijos iniciatyva buvo sutvarkytos Saugų senosios evangelikų liuteronų 

kapinaitės, pastatytas ir šventės metu pašventintas antkapinis paminklas- krikštas. (80 lankytojų, 16 dalyvių). 

Renginio informacija skelbiama https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2938027089751221&type=3   

2.  Naujų erdvių renginiams ieškojimas.  Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje visą vasarą veikė saugiškės 

menininkės J. Jauniuvienės šiaudinių sodų paroda ,,Kad šiaudas atgytų“.  

3.  Darbas su bendruomenėmis. Marijos Gimbutienės metams  organizavome žolynų juostos pintuves. 

Juostos su baltiškaisiais ženklais pynime dalyvavo komandos iš vietos ir kaimyninių bendruomenių. Šilutės 

socialinės globos namų Saugų padalinio gyventojams organizavome edukacinį užsiėmimą ,,Pasidaryk 

Kalėdų atviruką“. Saugų ir Vilkyčių vaikų darželių ugdytiniams organizavome kūrybines dirbtuves 

,,Pavasario spalvos“. Laukdami šv. Velykų vaikai spalvingais piešiniais papuošė savo darželių kiemus.  

 

Kiti 2021 m. tradiciniai renginiai Saugų seniūnijoje: 

1. Gedulo ir vilties dienos minėjimas (50 lankytojų, 10 dalyvių); 

2. Šiaudinių skulptūrų pleneras Vilkyčiuose (250 lankytojų, 45 dalyviai); 

3. Vakarienė po atviru dangumi ,,Degėsio dangava čėsnė” (130 lankytojų); 

4. Rudens šventė ,,Rudenį namai kvepia obuolių pyragu” (67 dalyviai ir lankytojai); 

5. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė (3 dalyviai, 100 lankytojų). 

Viso 655 dalyvių ir lankytojų. 

 

Virtualūs renginiai, kurie buvo viešinami per socialinį tinklą Facebook Saugų seniūnijos paskyroje 

https://www.facebook.com/sauguseniunija (1400 stebėtojų): 

,,Ačiū, kad buvote kartu“ padėka Saugų seniūnijos bendruomenei. https://fb.watch/bgvrQmhwyI/ 1000 

peržiūrų. 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Virtualus vaizdo koliažas ,,Aš labai myliu Lietuvą“. 

https://fb.watch/bgvUTmze75/ 579 peržiūros.   

Užgavėnės. Virtualus vaizdo koliažas ,,Menam Užgavėnes“. https://fb.watch/bgv-KR_wku/ 288 peržiūros. 

Virtualus edukacinis užsiėmimas ,,Užgavėnių kaukės“. https://fb.watch/bgwecArF1P/ 290 peržiūrų. 

Viso 2157 peržiūros. 

 

 

 

 

https://fb.watch/bgvrQmhwyI/
https://fb.watch/bgvUTmze75/
https://fb.watch/bgv-KR_wku/
https://fb.watch/bgwecArF1P/
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KULTŪRINĖS VEIKLOS REZULTATAI  KINTŲ SENIŪNIJOJE. 

 

2021 metais renginių planas dėl  COVID-19 pandemijos šiek tiek buvo pakoreguotas: dalis renginių perkelti 

į kitas datas: iš pavasario – vasaros ar rudens laikotarpiui, kita dalis vyko virtualiai. Produktyviausias 

laikotarpis renginiams buvo vasaros ir rudens  metas nuo birželio mėn. Tad valstybinės šventės Vasario 16-

oji, Kovo 11-oji, Motinos diena Užgavėnes paminėti virtualiais renginiais: koncertais, edukaciniais 

filmukais, foto, video reportažais ir pan. 

 

2021 m. kultūrinės veiklos naujovės Kintuose  

 

1. Kinas po atviru dangumi. Kino karavanas, keliaujantis per Lietuvą parodė 2 filmus: vaikams ir 

suaugusiems. Žiūrėjo apie 40 žiūrovų. 

2. Sėkmingai antrus metus tęsiama tema „Marių šventė - šeimų uostas“ su nauju edukaciniu žaidimu 

vaikams ir šeimoms ,,Milžino saga“. Šį žaidimą šventės metu žaidė 11 šeimų  komandų, t.y apie 40 

žmonių, bei apie 30 pavienių šventės dalyvių.  

3. Valstybės diena, Liepos 6-oji, paminėta naujoje erdvėje – Kintų uostelyje. Giedoti tautišką giesmę 

panoro apie 100 žmonių. Ši tradicija Kintuose kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių. 

4. Akcija ,,Atminties šviesa“, skirta Vėlinėms, kurios metu iš stiklainių gaminami žibintai ir prieš 

Vėlines jais nušviečiamas kelias nuo senųjų iki veikiančiųjų kapinių. Į akciją įsitraukia Kintų pagrindinės 

mokyklos mokiniai AJE (atvira jaunimo erdvė), bendruomenė. Akcijoje dalyvavo apie 50 dalyvių, 

daugiausia vaikai, jaunimas, jaunos šeimos.  

 Kiti 2020 m. tradiciniai renginiai Kintuose: 

 

Paminėtos 4 valstybinės šventės, kurioms buvo skirti 4 renginiai: be minėtųjų Vasario 16-ajai ir Kovo 11-

ajai parengtų  virtualių koncertų, tautiškos giesmės giedojimo liepos 6-ąją, pilietine šviesos akcija paminėta 

ir Sausio 13-oji. Birželio 1 d. organizuotas Vaikų gynimo dienai skirtas renginys ,,Milžino saga“, kuriame  

Kintų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniams pristatoma vaikų darbų paroda ir rinktinė ,,Mano 

milžinas” , apdovanojami piešinių konkurso laimėtojai,  žaidžiamas lauko žaidimas ,,Milžino saga”. 

Dalyvavo 54 mokiniai. Pristatytos ir kelios dailės parodos.  Liepos 9 d., Marių šventės išvakarėse  Vydūno 

kultūros centre gyvai buvo pristatoma paroda ,,Kintų kraštas dailininkų akimis“, su kuria dėl pandemijos 

žmonės buvo supažindinti virtualiu būdu. Tai  4-ių autorių iš Šilutės, Klaipėdos, Vilniaus  kūrybinės 

ekspedicijos, vykusios Vydūno kultūros centre 2019 m. darbai.  Visą rugsėjo mėn. Palėpėje, emalio meno 

galerijoje, lauke buvo eksponuojami klaipėdiečio, šio krašto mylėtojo, Vytauto Gocento darbai, kuriuose 

Klaipėdos, Rusnės, Kintų apylinkių gamta, pastatai. Šios parodos fone buvo vedamos  dailės, lietuvių k. 

pamokos Kintų pagrindinės mokyklos mokiniams. Rugsėjo mėn. vyko tradicinė Europos paveldo renginių 

savaitė, į kurią Kintų seniūnijos bendruomenė, mokiniai šį kartą buvo kviečiami iš naujo pažvelgti į Kintų 

bažnyčios istoriją, pamario krašto unikalų etnopaveldą – kuršmarių vėtrunges ir sąsajas su E.V.Berbomu. Dr. 

D. Kiseliūnaitė pasakojo apie vėjų pavadinimus ir jų kilmę, buvo pristatyti emalio meno laboratorijos 

,,Pamario ženklai“ darbai ,,Vėjų rožė“,  koncertavo moterų vokaliniai ansambliai ,,Vakarė“, ,,Nendra“, 

,,Vėjūnė“. Gruodžio mėn. vyko tradicinė kalėdinė mugė, kurioje vietos gyventojai galėjo pasigrožėti ir 

įsigyti Šilutės krašto tautodailininkų, amatininkų gaminių, rankdarbių. Mugės metu vyko įvairūs edukaciniai 

užsiėmimai ,,Žaisliukas iš šiaudelių“, ,,Kalėdinis atvirukas“, ,,Dovana iš emalio“, ,,Papuošalas iš gintaro“ ir 

kt. Bendradarbiaujant su Kintų bendruomene, seniūnija įžiebiama Kalėdinė eglutė Kintuose. Šios šventės 

labiausiai laukia vaikai, tad mažiesiems šventinę nuotaiką sukūrė Šilutės teatro aktoriai. Šventėje dalyvavo 

apie 120 žmonių. Advento renginiai baigti Advento vakaru, kuriame apie Kūčių,  šv. Kalėdų  tradicijas 

papasakojo Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro edukacinių programų koordinatorė Loreta 

Stoliarovienė. Koncertavo ŠKPC choras „Laudamus“.   
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 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 susitikimai), Kintų seniūnija (3 susitikimai),  Kintų bendruomene 

(2 susitikimai), Kintų evangelikų-liuteronų kunigu (2susitikimai), Romos katalikų kunigu (2 susitikimai), 

Kintų biblioteka (2susitikimai). 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. 

Tęsiamas bendradarbiavimas „Vėtrungių kelio“ projekte, kviečiant lankyti vėtrungių ekspoziciją ir 

edukacines programas. 2021-08-20 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Kintai Arts“ dėl 

dalyvavimo ES programos projekte „Kultūros skūnė|“, dalyvauta  projekto pirmuosiuose mokymuose, buvo 

pristatytos kultūros centro vykdomos edukacinės programos. 

 

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 
 

27 m. 

Aukštasis, dailininko –pedagogo ir  

mokytojo – metodininko kvalifikacija,  

I –a vadovo kvalifikacinė klasė. 

2. 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkas 
1 A2 

 

17 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 
 

17 m. 

Aukštasis  neuniversitetinis, Šokio 

pedagogo ir choreografijos 

mokytoja – kolektyvo vadovo 

kvalifikacija,  

I –a muziejininko kvalifikacinė klasė. 

4. 

Renginių organizatorius 

(Saugose) 
1 A2 

 

4 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 

6 Aukštasis , Dailininko juvelyro 

bakalauro laipsnis, Pedagoginių – 

psichologinių žinių kvalifikacija 

ES programos projekto “Genius loci: dialoge ir judesyje, kuriant erdvę turizmo plėtrai"  įgyvendinimas 2021-2022 

m. 

7. Projekto koordinatorius 
0,19 - 

 

- 

Terminuota projektinio darbo sutartis 

8. Projekto finansininkas 0,19 - - Terminuota projektinio darbo sutartis 

 



17 

 

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. 2021 m. buvo užimti visi 6 etatai finansuojami 

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

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, 2021 m. vasario 26  d. įsakymu Nr. P1-2 buvo patvirtinti visiems 

darbuotojams pastoviosios dalies koeficientai. Įvertinus kūrybinių darbuotojų 2020 metų veiklos rezultatus 

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

algos kintamoji dalis. 

2021 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 

tvarkos dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams, per 2021 m. iš viso parengta 18 personalo 

valdymo ir 30 veiklos klausimais vadovo įsakymai.  

Kvalifikacijos kėlimui per 2021 m. nebuvo numatyta lėšų, todėl buvo ieškoma galimybių dalyvauti 

nemokamuose projektinio finansavimo mokymuose Lietuvoje ir regione. 2021 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 7 

mokymuose, kuriuose dalyvavo visi 5 kūrybiniai darbuotojai. Mokymų metu įstaigoje pritaikytas KAIZEN 

metodas, 2021-06-16 įsakymu V1-13 patvirtintas KAIZEN metodo aprašas, metų gale vienas darbuotojas 

įvertintas už gerų pasiūlymų įgyvendinimą paslaugų tobulinimo srityje, iš uždirbtų lėšų programos išmokėta 

pirmoji išmoka  . 

2021 M. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ATASKAITA 

 

Eil 

Nr. 

Data Temos pavadinimas Mokymo įstaiga, 

vieta  

Darbuotojas Biudžetas, pastabos  

1. 2021-03-09 Skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijos 

Šilutės r. švietimo 

pagalbos tarnyba   

Rita Tarvydienė Nemokamai, 

Pažymėjimas 

Šilutės r. švietimo 

pagalbos tarnyba  

2021-03-09 Nr. 

R6-210 

2. 2021-04-30 

2021-09-30 

Mokymai LEAN ar 

lygiavertės sistemos 

lyderiams "Įvadiniai 

mokymai KAIZEN 

metodas ir jo vykdymo 

tvarka įstaigose“ 

Šilutės rajono 

savivaldybė 

Rita Tarvydienė Nemokamai, 

Savivaldybės 

projekto lėšos 

3. 2021 m. 

birželio 3-30 d. 

Nuotoliniai mokymai 

skirti kultūros centrų 

vadovams  

Lietuvos 

nacionalinis kultūros 

centras 

Rita Tarvydienė 17 akademinės val.  

4. 2021-09-22 Baltijos šalių tradicinės 

kultūros seminaras 

forume "BALTICA - 

Web 2021" 

Lietuvos 

nacionalinis kultūros 

centras 

Rita Tarvydienė  

 

Nemokamai  

18 akademinių 

valandų paskaitų 

kursas 
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 Pažymėjimas  

Nr.17215  

5. 2021-09-22 Baltijos šalių tradicinės 

kultūros seminaras 

forume "BALTICA - 

Web 2021" 

Lietuvos 

nacionalinis kultūros 

centras 

Reda Cirtautienė Nemokamai  

18 akademinių 

valandų paskaitų 

kursas 

 Pažymėjimas 

Nr.17194 

6. 2021 m.  

spalio 7-8 d. 

,,Regiono kultūros 

sektoriaus ir 

nevyriausybinių 

organizacijų dialogo 

kūrimas bei 

bendradarbiavimo 

perspektyvos, kuriant 

naujus kultūros 

produktus“ 

Šilutė Asta Neimantienė 

Lijana Gatelienė 

Nemokamai  

16 akad. val. 

7. 2021-11-25 „Sudėtingi lankytojai: 

bendravimas ir 

aptarnavimas“. 

Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios biblioteka 

Reda Cirtautienė Nemokamai  

6 akad. val.  

 

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.  

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

yra atsakinga už 2021-2024 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. 

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 2021-10-29 pasiūlymu Nr. F1-122, 

buvo nurašyta materialaus turto  už 662,52Eur. Utilizavimui atiduota sugedusi org. technika (spausdintuvas) 

bei susidėvėję tekstilės gaminiai.  

2021 m. vykdant ES programos projektą buvo įsigytas stacionarus kompiuteris su programine įranga, o iš 

uždirbtų lėšų programos buvo atnaujinta kompiuterinė technika: įsigytas 1 nešiojamas kompiuteris su 

skeneriu, projektoriumi, taip pat įsigytas lauko baldų komplektas edukacinių renginių didelėms grupėms 

lauke organizavimui.   
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LĖŠOS 

Visas finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus viešinama interneto svetainėje 

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

 

BIUDŽETO  SĄMATŲ VYKDYMO  ATASKAITA   

2021 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: 
 Panaudojimas iš 151 finansavimo šaltinio: Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio 

planas – 84080,00 eurų, gauti asignavimai 84080,00 eurų. 2021-12-31 kasinės išlaidos – 84080,00 eurų. 

Įvykdyta – 100 %.  

 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai: 
 Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 77700,00 eurų, gauti asignavimai - 

77700,00 eurų, panaudoti – 77700,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1200,00 eurų, gauti 

asignavimai – 1200,00 eurų, panaudoti – 1200,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai: 
 Ryšio paslaugos 2.2.1.1.1.5 ataskaitinio laikotarpio planas – 530,00 eurų, gauti asignavimai – 530,00 

eurų, panaudoti – 530,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

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

 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 eurų, 

gauti asignavimai – 300,00 eurų, panaudoti – 300,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

 Darbdavių socialinė parama 2.7.3 ataskaitinio laikotarpio planas – 200,00 eurų, gauti asignavimai – 

200,00 eurų, panaudoti –  200,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

Panaudojimas iš 145 finansavimo šaltinio Darbo užmokesčio didinimas. Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai: 
 Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 1114,00 eurų, gauti asignavimai 

1114,00 eurų, kasinės išlaidos –  1114,00 eurų. Įvykdyti 100 %.  

 Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1098,00 eurų, gauti asignavimai - 

1098,00 eurų, panaudoti – 1098,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 16,00 eurų, gauti 

asignavimai – 16,00 eurų, panaudoti – 16,00 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:   
  Panaudojimas iš 3 finansavimo šaltinio: Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio 

planas – 13800,00 eurų, gauti asignavimai 13800,00 eurų, kasinės išlaidos –  13800,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

http://www.vydunocentras.lt/apie-mus/finansines-ataskaitos
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Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 4886,00 eurų, gauti 

asignavimai – 4886,00 eurų, panaudoti – 4886,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 120,00 eurų, gauti 

asignavimai – 120,00 eurų, panaudoti – 120,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

  Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai: 
 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 2.2.1.1.1.11 

ataskaitinio laikotarpio planas – 76,00 eurų, gauti asignavimai – 76,00 eurų, panaudoti – 76,00 eurų. 

Įvykdyti 0,00 %. 

 Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 ataskaitinio laikotarpio planas – 2600,00 eurų, gauti asignavimai 

– 2600,00 eurų, panaudoti – 2600,00 eurų. Įvykdyti 0,00 %. 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio 

laikotarpio planas – 600,00 eurų, gauti asignavimai – 600,00 eurų, panaudoti – 600,00 eurų. Įvykdyti 

100,00 %. 

 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 4618,00 eurų, 

gauti asignavimai – 4618,00 eurų, panaudoti – 4618,00 eurų. Įvykdyti 100,00 %. 

Darbdavių socialinė parama 2.7.3 ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 eurų, gauti 

asignavimai – 100,00 eurų, panaudoti – 100,00 eurų. Įvykdyti 0,00 %. 

Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos 3.1.1.3.1.4. ataskaitinio 

laikotarpio planas – 800,00 eurų, gauti asignavimai – 800,00 eurų, panaudoti – 800,00 eurų. Įvykdyti 

100,00 %. 

Biudžetinių lėšų sąskaitoje (biudžeto lėšos, 151 šaltinis) lėšų likutis metų pradžioje sudarė – 

0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis sudaro – 0,00 Eur.  

Panaudojimas iš 145 finansavimo šaltinio Darbo užmokesčio didinimas, lėšų likutis metų 

pradžioje sudarė – 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis sudaro – 0,00 Eur..  

Biudžetinių lėšų sąskaitoje (spec. biudžeto lėšos, 3 šaltinis) lėšų likutis metų pradžioje sudarė – 

0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis sudaro – 0,00 Eur.  

 

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

2021-12-31 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. 0,00 
2. VSDFV Šilutės sk. SB 2.1.2.1.1.1 Soc. draud. įmokos(1,45) 0,00 
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. UAB „Šilutės vandenys“ SB 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos 21,59 
6. UAB “Šilutės šilumos tinklai” SB 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos 369,40 
   Iš viso: 390,99 

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. VĮ Registrų centras Spec 2.2.1.1.1.30 Prekių ir pasl. 0,28 
  Spec. Iš viso: 0,28 
   Iš viso skolų: 391,27 

 

2021 m. biudžeto sąmatų vykdyme susidarė skola 391,27eurai. už šildymo paslaugas Šilutės šilumos 

tinklams už 2021 m. gruodžio mėn. Skola persikėlė į 2022 m. ir apmokėta sausio mėn. 

 

LĖŠŲ PAGAL ŠALTINIUS IŠLAIDŲ SUVESTINĖ UŽ 2021 M. 

 

 Finansavimo šaltiniai  Gautos lėšos  

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

84080,00 



21 

 

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

20900,00 

 

3. 

Respublikiniai fondai ir programos projektams vykdyti 
(LKT, ES) 

8000,00 

 ES programos lėšos projektams  23 824,80 

4. Neformalaus vaikų švietimo programos lėšos  (NVŠ) 2160,00 

 Surinkta už teikiamas paslaugas  
Išlaidos: Darbo užmokestis ir SD – 4886,00; 

Komunalinės paslaugos - 2600,00 

Informacinių technologijų paslaugos,  –600,00; 

 Prekės ir paslaugos edukacijoms, inventoriaus įsigijimui – 4618,00 

Ilgalaikis turtas, kompiuteris – 800.00 

13 800,00 

 

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

491,40 

 Gauta iš viso: 153 256,80 

 

PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI, NAUJOVĖS 2021 M. 

 

● Pradėti įgyvendinti 2 infrastruktūriniai projektai:  

1. ES programos projektas „Genius loci: dialoge ir judesyje, kuriant erdvę turizmo plėtrai“ 88 tūkst. 

vertės projektas finansuojamas iš ES programos ir savivaldybės lėšų,  kuris bus baigiamas 2022 m.  

2. APVA programos projektas saulės energijos jėgainių įrengimui ant pastatų stogų, 14 tūkst. vertės 

projektas, kuris bus baigiamas 2022 m.  

● Iš uždirbtų spec. lėšų IT priemonėmis pagerinta įstaigos materialinė bazė: įsigytas nešiojamas 

kompiuteris, projektorius, skeneris ir spausdintuvas.   

● Sukurtos  ir patvirtintos 2 naujos edukacinės programos Kultūros paso programoje; 

UŽDAVINIAI. 

1. Įgyvendinti infrastruktūrinius projektus: „Genius loci: dialoge ir judesyje, kuriant erdvę turizmo plėtrai“, 

ir saulės jėgainių įrengimo projektą.  

2. Teikiant mokamas paslaugas, nupirkti ir įdiegti atsiskaitymo skaitmeniniais įrenginiais paslaugą. 

3. Sustiprinti bevielio interneto ryšio greitį ir prieinamumą, išnaudoti galimybę įvesti plačiajuostį internetą. 

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

įvertinti ir atnaujinti nuomojamų patalpų įkainių sąrašą.  

 

PROBLEMOS. 

 

Po Kintų Vydūno kultūros centro pastatų rekonstrukcijos praėjo 10 metų. Būtinas pastatų išorės 

remontas. Ypač reikia remontuoti pagrindinio muziejaus pastato vakarinį fasadą.  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.  Bendradarbiaujant su savivaldybės 

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

remontui. 

__________________________ 


