
 1  

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 

DIREKTORĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

BENDROJI DALIS 

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Šalčininkų kultūros centras – tai daugiafunkcinis kultūros centras, kuris savo veikla puoselėja etninę 

kultūrą, megėjų meną, kuria menines programas, plėtoja šviečiamąją, pramoginę veiklą, tenkina 

bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Kultūros centro 

buveinė – Vilniaus g. 48, Šalčininkai, tel. (8 380) 51 980, el. p. salcininkai.kultura@gmail.com, 

www.salcininkaikultura.lt.  Šalčininkų kultūros centrui vadovauja direktorė Gražina Zabarauskaitė. 

 Šalčininkų kultūros centras turi 14 struktūrinių padalinių: Baltosios Vokės, Eišiškių ir 

Jašiūnų pramogų centrai, Turgelių, Akmenynės, Dieveniškių, Šalčininkėlių, Rūdninkų, Gerviškių, 

Jančiūnų, Dainavos ir Pabarės laisvalakio salės, Tatodailininkės Anos Krepštul muziejus ir Jašiūnų 

dvaro sodybos rūmai. 

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1153 

Šalčininkų kultūros centrui suteikta aukščiausia kategorija. 

 Šalčininkų kultūros centre patvirtintas etatų skaičius yra 76,5, 2019 m. dirbo 84 darbuotojai. 

Iš jų 62 kultūros ir meno darbuotojų, 15 administracijos ir pagalbinio personalo darbuotojai, 7 

sezoniniai darbuotojai. Didžioji dauguma kultūros ir meno  darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. 

 

FINANSAVIMO SUMOS 

 FINANSAVIMO SUMOS 2019 m. 

(Eur) 

1. Savivaldybės biudžetas  985129 

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 698878 

1.2. Renginių organizavimui 157690 

1.3. Infrastruktūrai išlaikyti 123561 

1.4. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti 5000 

2. Pajamos už teikiamas paslaugas 43500 

3. Valstybės biudžetas 20400 

4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos 61395 
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2019 m. Šalčininkų kultūros centro biudžetą sudarė 1028629 Eur. lėšų iš savivaldybės 

biudžeto, 20400 Eur. lėšų iš valstybės biudžeto, 61395 Eur. lėšų iš kitų finansavimo šaltinių, iš viso 

– 1110424 Eur. 2018 m. lėšų iš savivaldybės biudžeto buvo 980665 Eur., t. y. 47964 Eur. mažiau 

nei 2019 m. 

KULTŪROS CENTRO VEIKLA 

Kultūros centras, kaip kultūrinė įstaiga, siekia sudaryti sąlygas Šalčininkų rajono 

gyventojams naudotis kultūrinėmis paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime, tenkina ir ugdo 

visų amžiaus grupių kultūrinius poreikius, organizuoja valstybines, kalendorines, miesto šventes, 

atmintinų datų minėjimus, mėgėjų ir profesionalaus meno renginius, sudaro sąlygas Šalčininkų 

rajono gyventojų meninei saviraiškai, puoselėjant mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas, ugdo kūrybišką 

bendruomenę. 

2019 m. Kultūros centro veiklos programos įgyvendinimo rezultatai: 

Eil. 

Nr. 
Programos rezultatai 

Mato 

vienetas 

Vienetų 

skaičius 

1. Kultūros centro ir struktūrinių padalinių organizuoti renginiai iš jų: Renginys 957 

1.1. Mėgėjų meno kolektyvų koncertai Renginys 125 
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1.2. Profesionaliojo meno koncertai Renginys 42 

1.3. Edukaciniai renginiai Renginys 72 

1.4. Ekskursijos su gido paslauga Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose Ekskursija 237 

1.5 Ekskursijos Tautodailininkės A. Krepštul muziejuje Ekskursija 83 

1.6. Profesionaliojo meno spektakliai  Renginys 24 

1.7. Kiti renginiai bendruomenei  Renginys 321 

1.8. Pramoginės muzikos koncertai Renginys 13 

1.9. Kino filmai Filmas 6 

1.10. Parodos (iš viso), iš jų: Paroda 34 

1.10.1. profesionaliojo meno Paroda 8 

1.10.2. mėgėjų meno Paroda 26 

2. Lankytojų skaičius (iš viso visuose renginiuose) Žiūrovas 178000 

2.1. iš jų vaikai ir jaunimas Žiūrovas 47500 

 

2019 metais Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir jo padaliniai suorganizavo net 

957 renginius Šalčininkų mieste bei visame rajone, t.y. 290 renginiais arba 30 proc. daugiau negu 

2018 m.  
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Metai tradiciškai prasidėjo Naujametinėmis linksmybėmis Šalčininkų miesto parke bei 

struktūriniuose padaliniuose.  

 

Sausio 6 d. iškilmingai, po kapitalinio remonto, atidaryta Turgelių laisvalaikio salė. 

 

 
 

Paminėtos valstybinės šventės: Laisvės gynėjų diena, koncertavo Šiaulių valstybinis 

kamerinis choras „Polifonija“; Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimui skirti koncertai: 

Šalčininkų kultūros centre – šventinis ansamblio „Quorum“ koncertas, Jašiūnų dvaro sodybos 

rūmuose – Vaida Genytė, Zbignevas Levickis su koncertine programa „Auksinės klasikos ir 

miuziklų dainos“, Baltosios Vokės pramogų centre VDU „Rasos“ gimnazijos folkloro ansamblio 

,,Lygaudė“ koncertas – vakaronė, Turgelių laisvalaikio salėje Šalčininkų  S. Moniuškos menų 

mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro ir ansamblio „Art of music“ koncertas; Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtame šventiniame koncerte dalyvavo dainų ir šokių ansamblis 

„Solčanie“, Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, grupė „Art 

of Music“, taip pat buvo pristatyta Lietuvos nacionalinio muziejaus paroda „Tautinis kostiumas - 

graži nesenstanti mada. Lietuvių kostiumas senosiose nuotraukose“; Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną koncertavo folkloro grupė „Griežikai“ ir dainų ir šokių 

ansamblio „Znad Merečanki“ šokių grupė koncertas. 

XXIV festivalis „Daina prie Šalčios“, kuriame koncertinę programą pristatė dainų ir šokių 

ansambliai „Solčanie“, „Solčanka“, „Kwiaty Polskie“, „Znad Merečanki“, „Eišiščanie“, folkloro 

ansamblis „Turgelianka“,  Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos  jaunučių choras, jaunių choras, 

akordeonistų orkestras, styginių instrumentų orkestras, choreografijos skyriaus mokinės, pučiamųjų 

instrumentų orkestras, Jašiūnų ir Eišiškių muzikos mokyklų  jaunučių chorai, grupė „Art of Music“.  

Vyko tradicinė amatininkų mugė.  
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Ir toliau vyksta tradiciniu tapęs chorinės muzikos festivalis „Auksinė Šalčios juosta“, kuris 

šiemet vyko jau 7-ąjį kartą. Dalyvavo 16 chorų iš Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos. 

 

 

Vyko kalendorinės šventės: „Gegužinė“, „Joninės“ koncertavo dainų ir šokių ansamblis 

„Znad Merečanki“, grupė „Art of Music“, Baltarusijos valstybinis liaudies muzikos ansamblis 

„Sviata“, kapela „Brodow“ (Lenkija), roko grupė „Biplan“;  Žolinė ir kt.  

 Jašiūnų dvaro sodybos rūmus šiemet aplankė 13487 lankytojai iš Lietuvos ir užsienio.  

Rūmuose vyko įvairios konferencijos, parodos, poezijos vakarai ir jau tradicija tapę klasikinės 

muzikos koncertai, kurių šiemet buvo 16. Pristatytos 2 parodos: dailininkės Vlodzimieros Kolk ir 

skulptoriaus Romualdo Višnievskio paroda, Šalčininkų šv. Petro apaštalo parapijos klebono Vaclavo 

Volodkovičiaus prakartėlių paroda. 

4 metus iš eilės Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose organizuojamas profesionaliosios muzikos 

festivalis “Muzika Jašiūnų dvare”. Bendras Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro ir 

Lietuvos nacionalinės filharmonijos projektas. Šiemet surengti 7 nemokami koncertai - simfoninis 

orkestras „LE QUATTRO STAGIONI“ (Lenkija) su solistais, Dovilė Kazonaitė (sopranas), Aistė 

Bružaitė (koncertinės kanklės), Jolita Matkienė (koncertinės kanklės), Egidijus Ališauskas 

(birbynė), Čiurlionio kvartetas ir Mengla Huang (smuikas, Kinija), ansamblis „Musica Humana“, 

Eduardo Gimenez (vokalas), 4TANGO GRUPĖ, A. Noviko vokalinis ansamblis „Jazz Island“, 

Zbignevas Levickis (smuikas), Tomas Byčkovas (hangas), Gabrielė Ašmontaitė (arfa) - kurie subūrė 

net apie 3 tūkst. ištikimų muzikos gerbėjų.  

 

 
 

 



 6  

Liepos 15-26 d. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centre, Turgelių bei Jančiūnų 

laisvalaikio salėse 16 kartą duris buvo atvėrusi Vasaros menų mokykla. Iš viso joje dalyvavo apie 

100 vaikų, kurie savo gabumus atskleidė kurdami visatos paslapčių piešinius. Dvi savaites vaikus 

kūrybiškumo mokino dailininkė iš Gdansko Ana Špadinska Koss. Visą stovyklos darbą š. m. liepos 

26 d. vainikavo jos dalyvių piešinių paroda. mokiniai pristatė savo stovyklos darbą, ką išmoko, ką 

nupešė per trumpą, tačiau smagų stovyklos laikotarpį. 

„Jaunimo vasara“ - renginys, skirtas jaunimui, šiemet vyko rugpjūčio 24 d. Šalčininkų 

miesto parkas pasikeitė į meno erdvę, kurioje vyko įvairi veikla: galima buvo stebėti fizikos 

laboratorijos eksperimentus, išbandyti saugos diržų svarbą vairuojant, virtualios realybės žaidimus, 

grožėtis įvairių markių motociklais, įveikti sporto trasas su Lietuvos šaulių sąjungos nariais, domėtis 

crossfit'o pagrindais su „Sokol“ sportininkais, sužaisti naktinį krepšinį. „Jaunimo vasara“ – tai ir 

geros muzikos šventė - „Black guitars“, „Fly Right Now“, „Art Of Music“, Karolina Michailovska, 

Aliona Kevra, „Todes“, „Smile“,  Gabriela Paulina Ždanovičiūtė, Elizabeth Olshey bei renginio 

žvaigždė - „Lemon Joy“. 

 

 

 „Derliaus“ šventė - ūkininkų apdovanojimas, duonos pašventinimas, tradicinės pabaigtuvių 

apeigos kartu su koncertine programa vyko rugsėjo 22 d. Šventė prasidėjo Šv. mišiomis, kurias 

miesto parke aukojo vyskupas Arūnas Poniškaitis kartu su Šalčininkų rajone besisvečiuojančiais 

dvasininkais. Koncertavo dainų ir šokių ansamblis „Solčanie“ kartu su mažaisiais šokėjais ir 

dainininkais,  o Derliaus šventės svečiais tapo Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, 

Baltarusijos valstybinis choreografijos ansamblis „Choroški“ ir grupė „Boys“ iš Lenkijos, kurios 

pasirodymas pritraukė prie scenos minią žiūrovų. Vakaro žvaigždė nenuvylė publikos. Svečiai 

galėjo apžiūrėti kūrybiškai sukurtus seniūnijų kiemelius, skanauti gardžius patiekalus, paruoštus 

vietos šeimininkių. Mugėje šiemet dalyvavo virš 200 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Vaikai galėjo 

dūkti pripučiamuose batutuose, taip pat  vyko „LIAUDIES AMATŲ DIRBTUVĖS“, kuriose 

lankytojai galėjo susipažinti su lipdymo iš molio, pynimo iš šiaudų, žvakių liejimo, audimo, 

švilpukų drožimo technikomis, visiems norintiems galima buvo pasimokyti grūdų sijojimo, lino 

apdirbimo, sviesto mušimo, sūrio spaudimo, verpimo rateliu, kopūstų rauginimo, plunksnų 

pešiojimo, žaidimų su akmenukais amatų. 
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II “Tarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose”, šiais metais buvo  išskirtinis dalyvių 

skaičiumi bei renginių gausa, kuriame dalyvavo teatrai iš Lietuvos - Kauno valstybinis lėlių teatras, 

Vilniaus teatras „Lėlė“, Klounų teatro studija „Dulidu“. Taip pat Kijevo gatvės teatras „Highlights“, 

Teatras „LVIVKI“ (Ukraina) , Teatras KTO (Lenkija). Tris dienas trukęs festivalis pritraukė net apie 

3,5 tūkst. ištikimų meno gerbėjų. 

 

Gruodžio 15-20 d. Šalčininkų kultūros centre buvo įsikūrusi „Kalėdų senelio šalis“, kurioje 

veikė kalėdinės dirbtuvės: žvakių iš natūralaus vaško gaminimas, šiaudinių angeliukų rišimas, 

meduolių dekoravimas ir laiškų rašymas Kalėdų Seneliui. Šiemet Kalėdinėse dirbtuvėse apsilankė 

daugiau negu 500 vaikų kartu su savo tėveliais, seneliais bei auklėtojomis. 

Didžiosios metų šventės – svarbus laikotarpis religine ir kultūrine prasme, Šalčininkų rajono 

bažnyčiose skambėjo kalėdinės giesmės, atliekamos mėgėjų meno kolektyvų, taip pat profesionalių 

atlikėjų. Kultūros centro salėje kalėdinių giesmių koncertą pristatė viena žymiausių Lenkijos scenoje 

dainuojanti, grojanti ir kurianti šeima Pospieszalskich.   

Ištisus metus Šalčininkų kultūros centre jo struktūriniuose padaliniuose vyko profesionalių 

teatrų spektakliai, įvairūs edukaciniai užsiėmimai, parodos, buvo rengiami pramoginės muzikos 

koncertai.  
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KOLEKTYVŲ VEIKLA 

2019 m. Šalčininkų kultūros centre ir jo struktūriniuose padaliniuose veikė 37 mėgėjų meno 

kolektyvai, studijos, būreliai, klubai, kuriuose dalyvavo virš 600 dalyvių 

Kultūros centro ansambliai intensyviai dalyvavo rajoniniuose renginiuose, koncertavo 

Lietuvoje, turėjo nemažai koncertinių išvykų į Lenkiją ir Baltarusiją.  

Dainų ir šokių ansamblis „Eišiščanie“ šiais metais iškilmingai atšventė savo veiklos 30-metį. 

Kolektyvas suburia 55 įvairaus amžiaus, skirtingų profesijų atstovų, liaudies kultūros mylėtojų.  Per 

visą ansamblio gyvavimo laiką buvo suorganizuota apie 600 koncertų. 

 

 

 

 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS  

 

Kultūros centras parengė 26 projekto paraiškas, dalinis finansavimas skirtas 16 projektų. 

Lietuvos kultūros taryba finansavo 2 projektus: festivalį „Muzika Jašiūnų dvare” - 7000 eurų ir 

Tarptautinį gatvės teatrų festivalį  Šalčininkuose - 7400 eurų. 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija skyrė lėšas – 6000 eurų -  Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai skirtiems koncertams. 

Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje finansavo XXIV festivalį „Daina prie Šalčios“ - 

3000 eurų. 

Iš asociacijos „Lenkijos bendruomenė“  (Wspólnota Polska) gautas finansavimas Derliaus 

šventei - 2915,00 eurų. 

Fondas „Pagalba lenkams rytuose“ ( Pomoc Polakom na Wschodzie) skyrė finansavimą 9 

projektams: „II Tarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose” - 5623,00 eurų, „Jaunimo vasara“ 

- 2234,00 eurų, Dainų ir šokių ansamblio „Eišiščanie“ 30-mečio jubiliejus -  2235,00 eurų, Lenkijos 

Respublikos nepriklausomybės dienos minėjimas - 4669,00 Eur, festivalis „Muzika Jašiūnų dvare” - 

5787,00 eurų, „XVI vasaros menų mokyklos“ organizavimas - 2302,00 eurų, VII Tarptautinis 

chorinės muzikos festivalis „Auksinė Šalčios juosta“ – 5814,00 Eur, dainų ir šokių ansamblių 

rėmimas – 2326,00 Eur, materialinės bazės gerinimas - Pabarės laisvalaikio salės langų keitimas – 

4021,00 Eur. 
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Papildomas finansavimas gautas iš Kujavijos-Pamario apskrities - „Derliaus šventei“ - 

9535,00 eurų. 

Iš viso Kultūros centro projektinei veiklai 2019 m. gauta 70 861 eurų. 

 2019 m. balandžio 23 d. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir Centrinė projektų 

valdymo agentūra pasirašė projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0010 „Jašiūnų oficinos pastato 

pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią 

projektui skirta 354 675,37 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, Lietuvos, 

Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 369 151,92 Eur. Projektas finansuojamas iš 

Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto vertė – 723 827,29 Eur. Projektas finansuojamas 

pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-

CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“. 

 

2019 m. gruodžio 20 d. sutartis Nr.ŠALČ-LEADER-6B-I-4-1-2018, pagal VPS priemonės 

„Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ veiklos sritį „Bendruomenių veiklai svarbių viešųjų erdvių 

įrengimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2, patvirtintą VPS vykdytojos Šalčininkų rajono vietos 

veiklos grupės kolegialaus valdymo organo sprendimu 2018-06-28 sprendimu Nr. 26.  

Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai – 140 000,00 

Eur. 

 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS  

ĮGYVENDINANT BENDRUS PROJEKTUS  

 

1. Pagal projektą „Muzikos enciklopedija gyvai“, Šalčininkų kultūros centras, 

bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaline filharmonija, surengė 2 edukacinius koncertus. 

2. Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose vasaros sekmadieniais pagal projektą „Muzika Jašiūnų 

dvare“ kultūros centras bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaline filharmonija surengė 7 

profesionaliosios muzikos koncertus. 

3. Įvyko filmo „Pileckis“ peržiūra, bendradarbiaujant su Lenkijos institutu Vilniuje. 

4. Spalio 3-13 d. bendradarbiaujant su Lenkijos institutu Vilniuje vyko 19-asis Lenkų kino 

festivalis, kuriame pristatyti geriausi lenkų filmai iš Kanų, Gdynės ir Sandanso kino 

festivalių. Šalčininkuose parodyti keturi filmai.  

5. Bendradarbiaujant su Lenkijos institutu Vilniuje, lapkričio 28 – gruodžio 2 d. LENKIJOS 

TEATRO DIENOS LIETUVOJE - meninis nekomercinis renginys, sukurtas skatinti lenkų 

kultūrą Vilniaus regione gyvenančiai lenkų bendruomenei. Šiemet trečioji projekto laida vyko 

ir Šalčininkuose, kurios metu pristatyti spektakliai vaikams ir suaugusiems Šalčininkų 

kultūros centre ir Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose. 

6. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Šalčininkų kultūros centre įvyko 

parodos „Tautinis kostiumas – graži ir nesenstanti mada. Lietuvių kostiumas senosiose 

nuotraukose“ pristatymas. 
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7. Bendradarbiaujant su Kroatijos Respublikos ambasada, Šalčininkų kultūros centre įvyko 

kroatų menininko Davor Rostuhar fotografijų parodos „Kroatija iš paukščio 

skrydžio“pristatymas. 

8. Bendradarbiaujant su Lenkijos institutu Vilniuje bei Varšuvos Koperniko mokslo centru, 

pirmą kartą Šalčininkų mieste apsilankė mobilusis planetariumas „Planetobus“. 

 

 

TARPTAUTINIAI JAUNIMO MAINAI: 

 

 

1.  2019 m. sausio 12 - 19 dienomis Slobodos mokyklos draugų asociacija, Šipliškės, Lenkija 

(Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce, Szypliszki, Polska) ir Šalčininkų rajono 

savivaldybės kultūros centras įgyvendino projektą „Art yourself!” pagal programą 

„Erasmus+”. Projekte dalyvavo dainų ir šokių ansamblio „Znad Merečanki“ 20 jaunų 

žmonių grupė kartu su jaunimu iš Lenkijos.  Projektas buvo vykdomas Murzasichlės mieste, 

Lenkijoje. 

 

2. Jaunimas iš Eišiškių 2019 m. birželio 7-14 dienomis dalyvavo projekte „Step into 

enterprise”. Jaunimas vyko į nuostabių vaizdų apsuptą Murzasichlės miestelį, esantį netoli 

Zakopanės kalnų. Tai buvo verslumo projektas pagal Erasmus + programą, kuriame taip pat 

dalyvavo jaunimas iš Lenkijos. 40-ies narių grupė iš Lietuvos ir Lenkijos, kūrybingai ir 

atsakingai vykdė jiems paskirtas įvairias temines užduotis, jaunimui taip pat buvo 

organizuotos pažintinės išvykos po apylinkes. 

 

3.  2019 m. lapkričio 15 - 22 dienomis Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras kartu su 

Slobodos mokyklos draugų asociacija, Šipliškės, Lenkija (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

w Słobódce,) įgyvendino projektą „The art of the green power ” pagal programą 

„Erasmus+”. Projekte dalyvavo dainų ir šokių ansamblio „Znad Merečanki“ 20 jaunų 

žmonių grupė kartu su jaunimu iš Lenkijos.  Projektas buvo vykdomas Murzasichlės mieste, 

Lenkijoje. 
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