
 PATVIRTINTA 

 Kintų Vydūno kultūros centro  

direktoriaus 2022 - 02 - 25 

įsakymu V1-3 

KINTŲ VYDŪNO KULTŪROS CENTRAS 

2022  M.VEIKLOS PLANAS   
 

Veiklos sritis Planuojama veikla Data, 

įgyvendinimo 

terminas 

Koordinatoriai, atsakingi 

asmenys 

1 2 3 4 

 ADMINISTRACINĖ VEIKLA   

Įstaigos teisinių ir planinių dokumentų 

rengimas ir administravimas 

Biudžeto išlaidų sąmatų 2022 m. tikslinimas, aptarimas 

savivaldybės administracijoje. 
Sausis direktorė R.Tarvydienė 

Kultūrinės veiklos statistinių, veiklos ataskaitų už 2021 m. 

rengimas ir teikimas. 

2022 m. renginių kalendoriaus  Kintų ir Saugų seniūnijose 

rengimas ir viešinimas interneto svetainėje. 

Sausis 

vasaris 
Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

 

 Savaitiniai posėdžiai dėl ateinančio mėnesio/savaitės renginių 

ir veiklų koordinavimo, renginių veiklos plano tikslinimo. 
Kiekvieną savaitę 

(antradieniai ) 
direktorė R.Tarvydienė  

Centro tarybos posėdžių organizavimas: 

1. dėl 2021 m. įstaigos veiklos ataskaitos. 2022 m. veiklos 

plano pristatymo. DU didinimo rodiklių lyginamoji analizė 

2019-2021 m. (koeficientai ir kintamoji dalis).  

2. dėl teikiamų paslaugų kainų naujos redakcijos teikimo 

savivaldybės administracijai ir Šilutės rajono savivaldybės 

tarybai tvirtinti. 

3. ES programų projektų veiklų rezultatų aptarimas. 

Šilutės rajono savivaldybės strateginio plano priemonių 

kultūros ir turizmo sektoriuje gairių įgyvendinimo aptarimas,  

2023 metų biudžeto projekto strategija  

 

Vasaris 

 

 

balandis 

 

 

 

spalis  

 

 

Direktorė R.Tarvydienė  

Parengti naują teikiamų paslaugų įkainių redakciją, teikti 

tvirtinti Šilutės rajono savivaldybės taryboje  

balandis - gegužė Direktorė R.Tarvydienė 

Dokumentacijos plano  parengimas suderinimui ir vykdymas 

pagal Lietuvos archyvų departamento patvirtintus 

reikalavimus. 

 

Gruodis  

 

Direktorė R.Tarvydienė 

Įstaigos personalo veiklos 

koordinavimas 

Kultūros darbuotojų metinių užduočių vertinimas ir naujų 2022 

m. užduočių formavimas. Atostogų grafiko 2022 m. 

Vasaris  

 

 

 



suderinimas ir tvirtinimas 

m. atostogų grafiko sudarymas 

Sudaryti sąlygas specialistams dalyvauti respublikiniuose 

seminaruose etnokultūros, muziejininkystės, turizmo paslaugų, 

kultūrinės veiklos, įstaigos administravimo vadybos tema. 

 

 

Nuolat  

 

 

 

 

Direktorė R.Tarvydienė 

Įstaigos viešųjų pirkimų 

administravimas 

Viešųjų pirkimų ataskaitos už 2021 m. rengimas ir paskelbimas 

CVP IS sistemoje. 

2022 m. supaprastintų viešųjų pirkimų plano parengimas ir 

tvirtinimas, suvestinės viešinimas įstaigos interneto svetainėje 

VP plano tikslinimas, vadovaujantis naujomis projektų 

finansavimo sutartimis ir sąmatomis. 

VP dokumentų administravimas pagal numatytą tvarką ir 

privalomų pirkimų skelbimas CVP IS ir pirkimo sutarčių 

viešinimas. 

Iki sausio 30 d. 

 

Iki sausio 30 d. 

 

kiekv. ketvirtis 

 

 

 

Pirkimų organizatorius 

A.Neimantienė 

Sutarčių vykdymo administravimas Atnaujinti terminuotas bendradarbiavimo sutartis 2022 m. su 

Kintų ir Saugų seniūnijose veikiančiomis bendruomenėmis ir 

kitomis įstaigomis. 

 

 Sausis - rugsėjis 

 

Direktorė R.Tarvydienė 

Saugų ir Kintų seniūnijų mėgėjų meno kolektyvų projektų 

dokumentų rengimas, administravimas ir sutarčių 

įgyvendinimo kontrolė. 

vasaris - gruodis 

 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

Neformalaus vaikų švietimo programos „Dekoravimas metalo 

emaliu“ vykdymo kontrolė, sutarčių su vaikų tėvais 

administravimas ir informacijos atnaujinimas mokinių registre. 

vasaris-birželis 

rugsėjis-gruodis  

Direktorė R.Tarvydienė 

 

Vadovaujantis sutartimi pateikti ataskaitas LATGA-Ai už viešai 

atliktus muzikos kūrinius. 

Už 2022 m. I pusmetį 

Už 2022 m. II pusmetį 

 

 

iki 07-01 

iki 12-31 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

 

Įstaigos pastatų priežiūra ir ūkinės 

veiklos administravimas  

Civilinės saugos treniruočių, veiklos ir mokymo plano 

paruošimas ir vykdymas. 

Visus metus  

 

Atsakinga už civilinę saugą 

R.Cirtautienė  

Nupirkti ūkinio pastato gaisrinės signalizacijos remonto 

paslaugą. Atlikti metinę gesintuvų patikrą ir lipdukų pakeitimą. 

Atlikti metinę automatinės gaisrinės  dūminių daviklių patikrą, 

kontroliuoti gaisrinės įrenginių profilaktinį remontą, priežiūros 

žurnalo pildymą. 

 kovas 

 

lapkritis 

 

 

Direktorė R.Tarvydienė 

Periodinis darbuotojų instruktavimas vidaus darbo tvarkos, 

priešgaisrinės ir darbo saugos klausimais. 

rugsėjis Direktorė R.Tarvydienė 



Gerinti įstaigos darbuotojų darbo vietos sveikatos saugos 

kokybę, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę, aprūpinant 

darbo priemonių komplektais, ūkio priežiūros priemonėmis. 

 

kas ketvirtį 

 

 

Direktorė R.Tarvydienė 

 

Informuoti Šilutės rajono savivaldybės administracijos ūkio 

skyrių dėl pastatų techninės būklės stebėsenos atlikimo. 

kovas 

 

Direktorė R.Tarvydienė 

Peržiūrėti ir įvertinti įstaigoje nenaudojamo ilgalaikio turto 

būklę, inicijuoti nenaudojamo pagrindinio turto pardavimo 

aukcioną 

spalis Komisijos pirmininkė Asta 

Neimantienė 

Įstaigos paslaugų viešinimo ir 

reklaminio įvaizdžio gerinimas.  

 

Informacinių – reklaminių pranešimų edukacinės, muziejinės ir 

kitų mokamų paslaugų viešinimo sistemos ir grafiko 

sudarymas, atsakingų vykdytojų paskyrimas. 

Kovas 

 

Direktorė Rita Tarvydienė 

Atnaujinti informaciją apie įstaigos veiklą ir paslaugas turizmo 

paslaugų sklaidos interneto portaluose. 

 kovas 

rugsėjis 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

muziejininkė R.Cirtautienė 

Koreguoti interneto svetainės struktūrą, kad atitiktų LR 

Vyriausybės patvirtintą bendrųjų reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių įmonių ir įstaigų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programoms aprašą.  

Iki kovo 22 Direktorė Rita Tarvydienė, 

kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

Nuolatinis aktualios informacijos viešinimas ir naujienų 

pildymas interneto svetainėje, socialinių tinklų „Kintų Vydūno 

kultūros centras“paskyrose. Intensyvus informacijos viešinimo 

grafiko vykdymas apie kultūros paso ir kitas edukacines 

programas rajono ir respublikos švietimo įstaigoms, TI 

centrams, kelionių organizatoriams 

Kartą per savaitę Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė, 

 

Informacijos atnaujinimas aktualia informacija įstaigos 

socialinių tinklų “Vydūno muziejus” paskyrose, Lietuvos 

muziejų virtualiame kalendoriuje. 

Kartą per savaitę Muziejininkė R.Cirtautienė 

 

MUZIEJINĖ – ETNOKULTŪRINĖ 

Muziejaus eksponatų apsauga, apskaita, 

statistikos rengimas ir viešinimas 

 

 

Mokamų paslaugų statistikos suvestinės parengimas už 

praėjusius metus. 

Sausis 

 

  

 

 

 

 

 

Muziejininkė R.Cirtautienė  

 

 

Muziejinės veiklos statistinės ataskaitos už praėjusius metus 

rengimas ir viešinimas LIMIS sistemoje. 

vasario 15 

 

Atlikti vartotojų pasitenkinimo muziejaus teikiamomis 

paslaugomis tyrimą. (žodžiu, anketomis)   

nuolat 

 Suskaitmeninti 30 vnt. Vydūno muziejaus eksponatų ir 

paviešinti LIMIS sistemoje. Atlikti Vydūno muziejaus juostinių 

vaizdo įrašų archyvo  skaitmeninimą. 

 

kovas - balandis. 

spalis -lapkritis 



Organizuoti eksponatų vertinimo komisijos posėdžius ir  

įvertinti naujai perduotus eksponatus tikrąja verte įtraukiant į 

buhalterinę apskaitą  

 

spalis 

 

Atliekama kasmetinė eksponatų inventorizacija ir eksponatų 

kaita, išimant originalus iš vitrinų, saugant nuo šviesos 

poveikio. 

 

Lapkritis-gruodis 

Vydūno muziejaus ekspozicijos 

populiarinimas, lankytojų aptarnavimas 

Atnaujinti nuolatinę Vydūno muziejaus ekspoziciją, pritaikant 

audiogido stotelių ir žaidimo „Genius Loci-Vydūnas“ užduočių 

įrengimui.  

Vasaris-kovas 

 

 

 

 

 

Muziejininkė R.Cirtautienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaujant su Kintų pagrindinės mokyklos  mokytojais, 

organizuojamos teminės pamokos muziejuje.  

vasaris-birželis 

rugsėjis-lapkritis 

Suteikti gido paslaugas kultūros centro ekspozicijose ir Kintų 

seniūnijos maršutais. Suteikti iki 300 įvairių paslaugų 3000 

lankytojų.  

 

Visus metus 

 

Aptarnauti virtualius Vydūno muziejaus lankytojus. Suteikti 

visuomenei istorinę ir archyvinę medžiaga iš Vydūno 

muziejaus rinkinio žiniasklaidos ir  tyrinėjimo tikslais. 

 

nuolat 

 

Parodų iš KVKC muziejaus ir etnografinio fondo 

organizavimas kitose įstaigose. 

Vasaris - gruodis 

EDUKACINĖ VEIKLA 

Edukacinių ir rezidavimo paslaugų 

organizavimas  

Edukacinių programų reklaminio paketo formavimas pagal 

amžiaus grupes, viešinimo mokykloms ir turistinių paslaugų 

organizatoriams priemonių plano parengimas bei vykdymas   

Balandis -  

rugsėjis 

Muziejininkė Reda 

Cirtautienė 

Lankytojų grupėms organizuojamos edukacinės programos: 

„Dovana draugui“, „Emalio meno technika”  

 „Emalio meno technikos individualūs mokymai“,  

 „Tautinio paveldo amatai" 

 

nuolat 

 

 

Renginių organizatorė  

Lijana Gatelienė  

 

Kūrybinių stovyklų vaikams, jaunimui sąlygų sudarymas 

naudotis patalpomis, įranga vasaros stovyklų organizatoriams. 

Informacijos viešinimas apie teikiamą paslaugą 

gegužė - birželis-

liepa - rugsėjis 

Direktorė Rita Tarvydienė 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

Parengti KVKC teikiamų edukacinių ir kūrybinio poilsio 

pasiūlymus kelioms dienoms šeimoms ir pavieniams turistams. 

Viešinti elektroninėse turizmo paslaugų platformose, socialinių 

tinklų grupėse. 

balandis - gegužė Muziejininkė Reda 

Cirtautienė , Kultūrinės 

veiklos vadybininkė Asta 

Neimantienė 

Neformalaus vaikų švietimo programa 

(NVŠ)  

Pagal patvirtintą akreditaciją įgyvendinti NVŠ programą 

„Dekoravimas metalo emaliu“ 2 vaikų grupėms.  

Vasaris – birželis 

 

 

NVŠ programos vadovė  



Surinkti  NVŠ vaikų grupes programai “Dekoravimo 

technikos” naujiems mokslo metams 

rugsėjis  Lijana Gatelienė  

Kultūros paso programos 

 

,,Sukurk ir nuspalvink vėtrungėlę" 1- 5 kl. mok. mokslo metai Muziejininkė R.Cirtautienė, 

kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

,,Kuršmarių vėtrungės-vėliukai" 5-8 kl. mok. mokslo metai Muziejininkė R.Cirtautienė, 

kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

,,Žuvininkai ir žuvys" 1-5 kl. mok. mokslo metai Muziejininkė R.Cirtautienė 

,,Baltų genčių papuošalai" 5-8 kl. mok. 

 

mokslo metai Renginių organizatorė  

Lijana Gatelienė  

,,Emalio meno technika bizantinio meno tradicijose"  9 -12 kl. 

mok. 

mokslo metai Renginių organizatorė  

Lijana Gatelienė 

,,Pasidaryk ir išsiųsk proginį atviruką"  2-5 kl. mok. mokslo metai Renginių organizatorė  

Lijana Gatelienė 

,,Aktyviai apie Vydūną" 5-8 kl. mok. mokslo metai Muziejininkė R.Cirtautienė, 

kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

,,Vydūno rašyba" 8- 10 kl. mok. mokslo metai Muziejininkė R.Cirtautienė, 

kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė, 

,,Paliesk, pamatyk, išgirsk" 5-6 kl. mok. mokslo metai Muziejininkė R.Cirtautienė, 

kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

 „Užaugau Mažojoje Lietuvoje“  mokslo metai Muziejininkė R.Cirtautienė, 

kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

„Milžino saga“ 1-5 kl. Mok. mokslo metai Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

PROJEKTAI 

Infrastruktūros ir paslaugų gerinimo 

projektai 

APVA programos projekto “Atsinaujinančių energijos išteklių 

(saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių 

religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros 

energijos poreikiams“ įgyvendinimas, saulės jėgainės 

įrengimas, finansavimo sutarties įsipareigojimų įgyvendinimas. 

 

  Sausis -rugsėjis 

 

Direktorė Rita Tarvydienė 

 



ES  projekto „Genius loci: dialoge ir judesyje, kuriant erdvę 

turizmo plėtrai“ įgyvendinimas: Audiogido Vydūno 

ekspozicijoje įdiegimas, virtualaus tarptautinio žaidimo, 

„Genius Loci - Vydūnas“ parengimas, Vydūno suolelio, 

šviesos tako ir kiemo apšvietimo įrengimas, Vydūno šviesos 

festivalio organizavimas.  

 

  

sausis - gruodis 

 

 

Direktorė Rita Tarvydienė 

Projekto koordinatorė Simona 

Bokštaitė-Dryžienė, 

 

Profesionalaus meno ir paveldo sklaidos 

projektai 

Projekto “20 - ta emalio meno laboratorija „Pamario ženklai -

2022. Gyvasis pasaulis“ įgyvendinimas pagal LKT  ir 

savivaldybės dalinį finansavimą. 

 

kovas  

birželis - gruodis  

 

Direktorė Rita Tarvydienė,  

 

Rengiamos paraiškos LKT ir Kultūros ministerijai 2023 metų 

emalio meno laboratorijai ir Mažosios Lietuvos šimtmečio 

jubiliejaus renginių programai. 

Balandis, 

rugsėjis  

Direktorė Rita Tarvydienė, 

Mėgėjų meno kolektyvų ir 

bendruomeninio bendradarbiavimo 

projektai  

Saugų moterų vokalinio ansamblio “Vakarė” programos 

įgyvendinimas Saugose ir išvykose 

 

Vasaris-gruodis Renginių organizatorė Lijana 

Gatelienė, projekto vadovė 

Danguolė Žilionienė 

Kintų moterų vokalinio ansamblio "Nendra" programos 

įgyvendinimas Kintuose ir išvykose 

 

Vasaris-gruodis Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė, 

Projekto vadovė Laima 

Bušininkienė 

Kintų merginų šokių grupės „Kaitra“, programos 

įgyvendinimas Kintuose ir išvykose 

 

 

Vasaris-gruodis Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė, 

Projekto vadovė Asta 

Gužauskienė 

Kintų suaugusiųjų šokių grupės „Kintai“, programos 

įgyvendinimas Kintuose ir išvykose 

 

 

Vasaris-gruodis Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė, 

Projekto vadovė Asta 

Gužauskienė 

Kintų moterų šokių grupės „Kanarėlės“, programos 

įgyvendinimas Kintuose ir išvykose 

 

Vasaris-gruodis Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė, 

Projekto vadovė Asta 

Gužauskienė 

Mėgėjų meno kolektyvų veiklos projektų dokumentų 

administravimas,  projektų veiklos kontrolė, ketvirčio paslaugų 

priėmimo aktų ir ataskaitų rengimas  

Sausis – gruodis 

 

 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

 

KULTŪRINĖS VEIKLOS KOORDINAVIMAS SENIŪNIJOSE 



Bendruomenių iniciatyvumo 

organizavimas ir kultūrinio poreikio 

vertinimas 

Susitikimų ir susirinkimų organizavimas su Saugų ir Kintų 

bendruomenėmis metų renginių plano parengimui ir strateginių 

renginių tvirtinimui. 

Sausis  

gruodis 

 

 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė, 

renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

Renginių koordinavimas ir sklaida Mėnesiniai planai sudaromi ir pateikiami kultūros skyriui  

(skelbiami rajono interneto puslapyje) .  

Iki kiekvieno 

mėn. 21 d. 

kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

Tarpininkavimas,  renginių pristatymas, kolektyvų priėmimas, 

reklama renginiams, vykstantiems Kintų Vydūno kultūros 

centre ir Kintuose. 

 

Nuolat 

 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė 

 

Tarpininkavimas ruošiantis bendruomenės ir kolektyvų 

renginiams, reklamos parengimas ir sklaida renginiams, 

vykstantiems Saugų seniūnijoje. 

 

Nuolat 

Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė 

Rajono strateginių renginių plano 

įgyvendinimas   

Kintų seniūnijos bendruomenių renginio „Marių šventė“ 

organizacinės grupės suformavimas, susirinkimų grafiko 

sudarymas, šventės idėjos ir naujų formų ieškojimas, 

finansavimo šaltinių paieškai  

gegužė-birželis-

liepa 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė A.Neimantienė, 

Kintų seniūnas  

Saugų seniūnijos bendruomenių renginys "Po malūno sparnais" 

organizacinės grupės suformavimas, susirinkimų grafiko 

sudarymas, šventės idėjos ir naujų formų ieškojimas, 

finansavimo šaltinių paieškai  

gegužė-birželis- 

liepa 

Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

Saugų seniūnas 

Saugų muzikos festivalio „Muzikos malūnas“ 

organizacinės grupės suformavimas, susirinkimų grafiko 

sudarymas, programos ir festivalio anonsų parengimas, 

festivalio organizavimas.  

Balandis- 

gegužė-rugpjūtis 

Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

Kunigas Mindaugas Žilinskis, 

Saugų seniūnas 

 

2022 METŲ RENGINIŲ PLANAS KINTŲ IR SAUGŲ SENIŪNIJOSE 

 

Eil. 

Nr. 
Data Renginio pavadinimas 

Vieta 
Atsakingas asmuo, 

koordinatorius 

               Sausio mėn. 

1. 
5 d. „Gyvenimas – kelionė tobuluman“ Kintų Vydūno kultūros 

centras 

Muziejininkė Reda Cirtautienė 

2. 12 d.  

 

13 d. 

Laisvės gynėjų dienai. ,,Atminties Laužas“ 

 

Lietuvos laisvės gynimo dienai skirta pilietinė šviesos akcija. 

Languose ,,Atmintis gyva, nes liudija".  

Bendradarbiavimas su Kintų pagrindine mokykla, Atvira jaunimo erdve , 

seniūnija, Šilutės F.Bajoraičio bibliotekos Kintų filialu 

Kintai, Saugos Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė; 

 

Muziejininkė Reda Cirtautienė 

 

             Vasario mėn. 



3. 16 d.  

 
Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai: 

   Virtualus koncertinis sveikinimas. 
Bendradarbiavimas su Kintų pagrindine mokykla 

Socialinio tinklo 

Facebook Kintų pagr. 

mokyklos 

daugiafunkcio centro 

paskyra, nuorodos 

Vydūno kultūros centro 

svetainėje 

Facebook paskyroje 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė 

4. Nuo 15 d. iki 

kovo 11 d. 
 

Vaikų piešinių  paroda languose ,,Taip matau  Lietuvą“ 
Bendradarbiavimas su Kintų pagrindine mokykla, Šilutės F.Bajoraičio 

bibliotekos Kintų filialu 

Kintų pagrindinės 

mokyklos 

daugiafunkcis centras, 

F.Bajoraičio 

bibliotekos Kintų 

filialas 

Direktorė Rita Tarvydienė 

5. Nuo 16 d. iki 

kovo 11 d. 

 

Akcija ,,Puošiamės tautine  simbolika“ Kintų seniūnija Direktorė Rita Tarvydienė, 

kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė 
6. 13 d. 

 

Vasario 16 –osios minėjimo koncertas.  

Dalyvauja ir renginį organizuoja Saugų mot. ans ,,Vakarė“  

 

 

Saugos Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

Saugų moterų ansamblio 

,,Vakarė“ vadovė Danguolė 

Žilionienė 
7. Nuo 17 d. iki  

kovo 5 d. 
,,Tautodailininko S.Meškausko paroda 

,,Užgavėnių kaukės“. 

Parodos pristatymas, dalyvaujant autoriui. 
(Esant ribojimui dėl Covid-19, pristatymas vyktų virtualiai)   

Vydūno kultūros 

centro palėpė 

Muziejininkė Reda Cirtautienė 

               Kovo mėn. 

8. 1 d. Užgavėnės - Šiupinio šventės.  

Paroda ,,Užgavėnių kaukės“; 

Fotosesija ,,Užgavėnių personažai“. 

Kintų Vydūno KC 

kiemas 
Muziejininkė Reda Cirtautienė  

9. 1 d. Užgavėnės 

Bendradarbiavimas su Saugų, Vilkyčių bendruomenėmis 

Saugų seniūnija Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė 

10. 8 d. Kovo 8 – oji. 

Kintų moterų vokalinio ansamblio ,,Nendra“ koncertinė programa (papildoma 

išvyka) 

Usėnai Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, Kintų moterų 

vokalinio ansamblio ,,Nendra“ 

vadovė Laima Bušininkienė 
11. 10 d. 

 

 

Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.  

Jungtinė Kintų suaugusiųjų šokių grupės „Kintai“, Kintų moterų šokių 

grupės „Kanarėlės“, Kintų merginų šokių grupės „Kaitra“, moterų 

Kintų pagrindinės 

mokyklos daugiafunkcis 

centras 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, Kintų šokių 

grupių ,,Kintai“, ,,Kaitra“, 



vokalinio ansamblio ,,Nendra"  programa   

 

,,Kanarėlės“  vadovė Asta 

Gužauskienė, moterų ansamblio 

,,Nendra“ vadovė Laima 

Bušininkienė 
12. 18 - 26 d. Vydūno 154-osios gimimo metinės. Renginių savaitė 

Gražinos Oškinytės -Eimanavičienės tapybos darbų parodos pristatymas, 

dalyvaujant autorei. 

Juknaičių moterų vokalinis ans. ,,Vėjūnė“ pasirodymas, 

Pamokos, edukacija vaikams ir jaunimui, ekskursija Kintų seniūnijos 

bendruomenei. 

Vydūno kultūros centro 

palėpė 

 

Muziejininkė Reda Cirtautienė, 

kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė 

13.  Nuo 18 d.  

iki balandžio 30 d. 

Gražinos Oškinytės -Eimanavičienės tapybos darbų paroda Vydūno kultūros centro 

palėpė 

 

Muziejininkė Reda Cirtautienė 

             Balandžio mėn.  

14. 4 - 9 d. 

 
Velykos. 

Edukaciniai užsiėmimai 

Velykinės lauko dekoracijos. 

Bendradarbiavimas su Saugų J. Mikšo ir Vilkyčių 

pagrindinėmis  mokyklomis, bendruomenėmis 

Saugos, 

Vilkyčiai 

 

Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė 

15. 12-15 d. 

 

 

 

Edukaciniai užsiėmimai 

,,Velykinių kiaušinių marginimas pagal senąsias tradicijas“ (iki 5 žm. grupei) 

 

Vydūno kultūros centras 

 
Muziejininkė Reda Cirtautienė 

16. 25-29  d. 

 
Motinos diena. 

Edukaciniai užsiėmimai. 

Edukacijos ,,Atvirukas Mamai”. 

Bendradarbiavimas Saugų J.Mikšo ir Vilkyčių 

pagrindinėmis mokyklomis, Kintų NVŠ ,,Emaliuotojai“ 

 

Saugos, 

Vilkyčiai, 

Kintai 

 

 

Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje, Kintų NVŠ būrelio 

vadovė Lijana Gatelienė  

17. 29 d. Motinos diena 

Koncertas ,,Mamai”. 

Dalyvauja Šilutės meno mokyklos Kintų muzikos skyriaus ir  Kintų pagrindinės 

mokyklos mokiniai. 

Bendradarbiavimas su Kintų pagrindine mokykla 

Kintų pagrindinės 

mokyklos daugiafunkcis 

centras 

NVŠ būrelio ,,Emaliuotojai“ 

vadovė Lijana Gatelienė, Šilutės 

vaikų meno mokyklos Kintų 

muzikos skyriaus mokytoja Asta 

Rupšauskienė  

              Gegužės mėn. 
18. 1 d. 

 
Saugų muzikos festivalis „Muzikos malūnas“. 

Koncertas skirtas Motinos dienai. 

 

Saugų evangelikų- 

liuteronų bažnyčia 
Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

evangelikų-liuteronų kunigas 

Mindaugas Žilinskis  



19. 14 d. 

(arba 21 d.) 
Muziejų Diena ir Naktis.  
,,Vydūno šviesos“ šventė. 

Kintų šokių grupių jungtinė programa ( merginų šokių grupė ,,Kaitra“, suaugusių 

- ,,Kintai“, moterų šokių grupė ,,Kanarėlės“). Dalyvauja 

Juknaičių seniūnijos vyresniųjų šokių grupė ,,Juknaičiai“,  

Šilutės KPC kolektyvai: vokalinis ansamblis ,,Vox Libri“, pučiamųjų grupė 

,,Pamario brass“ (papildomas renginys); 

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro spektaklis ,,Žvilgis į 

gyvenimo gelmes“ 

Kintų Vydūno kultūros 

centras 
Direktorė Rita Tarvydienė, 

muziejininkė Reda Cirtautienė, 

kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė 

             Birželio mėn. 

20. 5 d. Sekminės. 

moterų šokių grupės ,,Kanarėlės“ pasirodymas (papildoma išvyka) 

Žem. Naumiesčio 

seniūnija 
Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, Kintų šokių 

grupės ,,Kanarėlės“ vadovė Asta 

Gužauskienė 
21.  5 d. 

 
Saugų muzikos festivalis „Muzikos malūnas“. 

Koncertas skirtas Tėvo dienai. 

Saugos, evangelikų- 

liuteronų bažnyčia 
Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

evangelikų-liuteronų kunigas 

Mindaugas Žilinskis 
22. Data  

tikslinama 
Šiaudinių skulptūrų pleneras. 

Šilutės KPC folkloro kolektyvo ,,Verdainė“ koncertinė programa.  

 

Organizatorius Vilkyčių seniūnijos seniūnaitis Darius Vilius 

Vilkyčiai Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

Vilkyčių seniūnaitis Darius 

Vilius,  Vilkyčių bendruomenės 

,,Viltis“ pirmininkas Ričardas 

Valutis 
23. 14 d. Gedulo ir Vilties dienai skirtas renginys. 

Šilutės KPC mišrus vokalinis ansamblis ,,Mingė“, moterų vokalinis ansamblis 

,,Vaivora“ 

Saugos Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė 

24. 24 d. Vainuto seniūnijos bendruomenių renginys-„Joninės (Rasos šventė)“. 

Merginų šokių grupės ,,Kaitra“ pasirodymas. 

Vainuto seniūnija Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, Kintų šokių 

grupės ,,Kaitra“ vadovė Asta 

Gužauskienė 

              Liepos mėn. 
25. 2 d. Kintų seniūnijos bendruomenių šventė – Marių šventė. 

Dalyvauja: 

Suaugusiųjų šokių grupė ,,Kintai“, merginų šokių grupės ,,Kaitra“, moterų šokių 

grupė ,,Kanarėlės“ jungtinė programa, Kintų moterų vokalinio ansamblio 

„Nendra“ ir Saugų moterų vokalinio ansamblio ,,Vakarė“ jungtinė programa 

Inkaklių liaudiškos muzikos kapela ,,Ašvelė“ (papildomas). 

Biblioteka organizuoja orientacinio žaidimo šeimoms stotelę bibliotekoje. 

Bendradarbiavimas su seniūnija,  Kintų, Ventės-Šturmų bendruomenėmis, Šilutės 

Kintai Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, direktorė 

Rita Tarvydienė, muziejininkė 

Reda Cirtautienė, Kintų 

seniūnas Antanas Kližentis, 

Kintų bendruomenės pirmininkė 

Sigita Kasparavičienė  



F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialu, Kintų evangelikų liuteronų 

parapija  

26. 6 d. Valstybės diena. 

Tautinės giesmės giedojimas. 

Kintų moterų vokalinio ansamblio ,,Nendra“ pasirodymas (papildomas renginys) 
Bendradarbiavimas su asociacija „Kintų bendruomenė“ 

Kintai Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, ansamblio 

,,Nendra“ vadovė Laima 

Bušininkienė 
27. 6 d. Saugų seniūnijos bendruomenių renginys „Po malūno sparnais“. 

Kintų moterų vokalinio ansamblio „Nendra“ ir Saugų moterų vokalinio 

ansamblio ,,Vakarė“ jungtinė programa, Juknaičių seniūnijos vyresniųjų šokių 

grupė ,,Juknaičiai“, Šilutės folkloro ansamblis ,,Ramytė“ 

 

 

Saugos Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

Saugų seniūnija 

28. 9 d. Katyčių seniūnijos bendruomenių renginys „Sugrįžimai“. 

Suaugusiųjų šokių grupės ,,Kintai“ pasirodymas, moterų šokių grupės 

,,Kanarėlės“ pasirodymas (papildoma išvyka)  

Katyčiai Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, Kintų šokių 

grupių vadovė Asta 

Gužauskienė 
29. Data tikslinama Dviračių žygis ,,Pažink savo kraštą“ Saugos Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

,,Saugų bendruomenė“ 

pirmininkas Zigmas Jaunius, 

Saugų seniūnas  
30. Data tikslinama Saugų muzikos festivalis „Muzikos malūnas“. 

 

Saugos, evangelikų- 

liuteronų bažnyčia 
Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

evangelikų-liuteronų kunigas 

Mindaugas Žilinskis 

            Rugpjūčio mėn. 

31. 6 d. Meninių renginių ciklas „Muzikuojanti Rusnės sala“. 

Saugų moterų vokalinio ansamblio ,,Vakarė“ programa 

 

Rusnė Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, ansamblio 

,,Vakarė“  vadovė Danguolė 

Žilionienė 
32. 1- 31 d. Paroda ,,Milžino saga“ 

 

F.Bajoraičio biblioteka 

Kintų filialas 
Muziejininkė Reda Cirtautienė 

33. Data  

tikslinama 
20-oji  emalio meno  laboratorija „Pamario ženklai“ .  

Laboratorijos ,,Uždarymo” renginys. 

Vydūno kultūros centro 

emalio meno dirbtuvės, 

galerija 

Direktorė Rita Tarvydienė 

34. 15 d. Žolinės Degučiuose. 

Merginų šokių grupės ,,Kaitra“ pasirodymas. 

Moterų šokių grupės ,,Kanarėlės“ pasirodymas (papildoma išvyka) 

Degučiai Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, Kintų šokių 

grupių vadovė Asta 



Gužauskienė 

35. 15 d. Vilkyčių kaimo bendruomenės šventė „Vilko pėdomis“ 

 Inkaklių kapela ,,Ašvelė“,  folkloro ans. ,,Dainoriai“, 

 Kintų šokių grupių ,,Kintai“,  

,,Kaitra“ koncertinė programa (papildomas renginys)  

Organizatoriai Vilkyčių asociacija „Viltis“.   

Vilkyčiai Vilkyčių asociacijos ,,Viltis“ 

pirmininkas Ričardas Valutis, 

renginių organizatorė Lijana 

Gatelienė 

36.  Data  

tikslinama 

 

Saugų muzikos festivalis  „Muzikos malūnas“. 

Baigiamasis festivalio koncertas 

 

Saugos,  

evangelikų liuteronų 

bažnyčia 

Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė, 

evangelikų-liuteronų kunigas 

Mindaugas Žilinskis 
37.  Data  

tikslinama 
Vakarienė po atviru dangumi „Degėsio dangava čėsnė“.  

 

Saugos Renginių organizatorė Lijana 

Gatelienė, ,,Saugų 

bendruomenė“ pirmininkas 

Zigmas Jaunius, Saugų seniūnas, 

evangelikų-liuteronų kunigas 

Mindaugas Žilinskis 

              Rugsėjo mėn. 
38. Data  

tikslinama 

Paroda ,,Jūros dugnas“ 

 

F.Bajoraičio biblioteka 

Kintų filialas 
Muziejininkė Reda Cirtautienė 

39. Data  

tikslinama 
Europos paveldo renginių savaitė 

„Ruduo, romansai, obuoliai“ 

Jungtinė vokalinių ansamblių ,,Vakarė“ ir ,,Nendra“ jungtinė programa, Šilutės 

III-ojo amžiaus universiteto mišrus vokalinis ansamblio pasirodymas 

Saugų malūnas Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė 

 

40.  Data  

tikslinama 

 

Europos paveldo renginių savaitė. 

Rūtos Emigart Čiuželienės paroda ,,Iškarpysiu meilę savo kraštui“ 

Kintų Vydūno kultūros 

centras 
Muziejininkė Reda Cirtautienė  

41. 22 d. Baltų vienybės diena. 

Bendradarbiavimas su Vilkyčių bendruomene. 

 

Organizatorius Vilkyčių  seniūnaitis  

Vilkyčiai Renginių organizatorė Lijana 

Gatelienė, Vilkyčių seniūnaitis, 

Vilkyčių asociacijos ,,Viltis“ 

pirmininkas  
42. 26  d. Rajoninė ūkininkų šventė 

Dalyvauja  

Žemaičių Naumiestis Direktorė Rita Tarvydienė, 

mėgėjų meno kolektyvų vadovai 

               Spalio mėn. 
43 1 d. Pagyvenusių žmonių diena. 

Suaugusiųjų šokių grupės ,,Kintai“ pasirodymas 

Šilutės seniūnija Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, Kintų šokių 

grupių vadovė Asta 

Gužauskienė 



44. Data  

tikslinama 

Vakaronė vyresnio amžiaus juknaitiškiams. 

Saugų moterų vokalinio ansamblio ,,Vakarė“ pasirodymas (papildoma išvyka) 

Juknaičių seniūnija Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, kolektyvo 

vadovė Danguolė Žilionienė 
45. (iki lapkričio 2 d) Edukaciniai užsiėmimai ,,Žibintų dirbtuvės” 

Šviesos akcija Kintuose. 

  

Vydūno kultūros centras Muziejininkė Reda Cirtautienė, 

direktorė Rita Tarvydienė 

             Lapkričio mėn. 

46. 3-30 d. Violetos Astrauskienės paroda ,,Tau, garbioji, Ėve“ Vydūno kultūros centras Muziejininkė Reda Cirtautienė 

47. 25 d. Suaugusiųjų ir jaunimo šokių ir dainų festivalis “Pramoga 2022“. 

Kintų šokių grupių „Kaitra“, „Kanarėlės“, ,,Kintai“, moterų vokalinio ansamblio 

„Nendra“ jungtinė programa.  

Dalyvauja Šilutės moterų šokių kolektyvas ,,Aukštumala“, Šilutės KPC mišrus 

vokalinis ansamblis ,,Mingė“ (papildomas renginys) 

Kintų pagrindinės 

mokyklos daugiafunkcis 

centras 

Vadybininkė Asta Neimantienė, 

Kintų šokių grupių vadovė  

48. 25 d. Mažosios Lietuvos diena 
Protų mūšis  

 

Bendradarbiavimas su Šilutės F.Bajoraičio biblioteka 

Saugos Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje Lijana Gatelienė 

 

49. 30 d.  Mažosios Lietuvos diena 
Violetos Astrauskienės parodos ,,Tau, garbioji, Ėve“ pristatymas, dalyvaujant 

autorei. Susitikimas su rašytoja priekuliške Edita Barauskiene 

Vydūno kultūros centras Muziejininkė Reda Cirtautienė 

             Gruodžio mėn. 

50. 1-17 d. Edukaciniai užsiėmimai ,,Šv. Kalėdų laukimas” 

 

 

Saugos,  

Kintai 
Renginių organizatorė Saugų 

seniūnijoje , NVŠ 

,,Emaliuotojai“ vadovė Lijana 

Gatelienė, muziejininkė Reda 

Cirtautienė 
51. Nuo 5 d. Kalėdinė mugė Vydūno kultūros centras Muziejininkė Reda Cirtautienė 

 Data  

tikslinama 
Koncertinė programa ,,Dovana“. 

Dalyvauja Šilutės meno mokyklos Kintų muzikos skyriaus mokiniai, Kintų 

Vydūno kultūros centro NVŠ būrelis ,,Emaliuotojai“.  

Vydūno kultūros centro 

emalio meno galerija, 

dirbtuvės 

Šilutės vaikų meno mokyklos 

Kintų skyriaus muzikos 

mokytoja Asta Rupšauskienė, 

NVŠ būrelio Lijana Gatelienė 
52. Data  

tikslinama 
Kalėdų eglės įžiebimo šventės bendruomenėse. Saugų seniūnija, Kintų 

seniūnija 
Renginių organizatorė 

Lijana Gatelienė, vadybininkė 

Asta Neimantienė, Kintų, Saugų 

Seniūnai, bendruomenių 

pirmininkai 
53. Data  

tikslinama 
Advento vakaras (advento tradicijos) 

Koncertuoja Šilutės KPC folkloro ansamblis ,,Verdainė“ 

Kintų pagrindinės 

mokyklos daugiafunkcis 
Vadybininkė Asta Neimantienė, 

muziejininkė Reda Cirtautienė 



centras 

54. Data  

tikslinama 

Advento vakaras. 

Saugų moterų vokalinio ansamblio ,,Vakarė“ programa (papildoma išvyka) 

Vainuto seniūnija Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, kolektyvo 

vadovė Danguolė Žilionienė 
55. Data  

tikslinama 

Advento vakaronė. 

Moterų šokių grupės ,,Kanarėlės“ pasirodymas (papildoma išvyka) 

Vainuto seniūnija Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, Kintų šokių 

grupių vadovė Asta 

Gužauskienė 
56. Data  

tikslinama 

Advento vakaras „Atverkime gerumui širdis“. 

Saugų moterų vokalinio ansamblio ,,Vakarė“ programa 

Juknaičiai Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Asta Neimantienė, kolektyvo 

vadovė Danguolė Žilionienė 
57. Data  

tikslinama 
Advento vakaras. 

Šilutės KPC sakralinės muzikos choras ,,Laudamus“ 

Saugos Renginių organizatorė Lijana 

Gatelienė 
 

 

 

 

P.S. Renginių datos gali būti keičiamos, tikslinamos metų eigoje, planas gali būti koreguojamas, papildomas iš anksto  neplanuotais renginiais. 

Esant ekstremaliai situacijai, dalis renginių gali vykti virtualiai. 

 

__________________________________________ 


