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ĮVADAS 

Vadovaudamasi Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatais, patvirtintais 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 1-251, Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros centro direktorius teikia steigėjui kasmetinę veiklos ataskaitą. 

Kultūros centro direktorius pavaldus ir atskaitingas Širvintų rajono savivaldybės merui. 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras juridinių asmenų registre įregistruotas 1999 m. 

rugpjūčio 6 d. 

Kultūros centras yra Savivaldybės biudžeto išlaikoma daugiafunkcinė įstaiga, kuri savo 

veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja kultūrinę, meninę, 

švietėjišką ir pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja 

profesionalaus meno sklaidą. 

Kultūros centro struktūrą sudaro: 

 Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras; 

 Kultūros centro struktūriniai padaliniai (filialai): Alionių filialas, Anciūnų filialas, 

Bagaslaviškio filialas, Čiobiškio filialas, Družų filialas, Gelvonų filialas, Kernavės filialas, Kiauklių 

filialas, Motiejūnų filialas, Musninkų filialas, Šiaulių filialas, Vileikiškių filialas. 

 

PERSONALAS 

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu     

Nr. 1-275, nuo 2018 m. sausio 2 d. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui nustatytas 

didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 55.  

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Kultūros centro personalą sudarė 52 darbuotojai (etatų 

skaičius – 46,64), iš jų: 

 33 darbuotojai dirbantys Kultūros centre (iš jų – 21 kultūros darbuotojai); 

 19 darbuotojų, dirbančių filialuose (iš jų – 16 kultūros darbuotojų). 

 

BIUDŽETAS 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

2018 metais Savivaldybės biudžeto lėšų buvo gauta 534,4 tūkst. eurų. Iš jų: 

 317,7 tūkst. eurų sudarė darbo užmokesčio lėšos;  

 99,6 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokos; 

 materialiojo ilgalaikio turto įsigijimui 0,0 tūkst. eurų; 

 41,2 tūkst. komunalinėms paslaugoms; 

 8,6 tūkst. apranga kolektyvams; 
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 52,9 kitos paslaugos (renginiai); 

 17,2 tūkst. eurų kitos prekės, kvalifikacijos kėlimas, transportas, ryšiai. 

 

Valstybės biudžeto lėšos 

 2018 metais iš valstybės biudžeto buvo gauta 0,2 tūkst. eurų lėšų padengti 2018 m. Lietuvos 

šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos...“ kuro išlaidas. 

 

Gautos pajamos (biudžetinių įstaigų pajamos) 

2018 metais už teikiamas paslaugas buvo surinkta 21,4 tūkst. eurų. Iš jų  

 9,3 tūkst. eurų - už salių nuomą;  

 12,1 tūkst. eurų parduota bilietų į diskotekas ir kitus Kultūros centro renginius. 

Lėšos panaudotos Kultūros centro ir filialų renginiams, kilimėlių nuomai, komunalinėms 

paslaugoms, transporto išlaidoms, gesintuvų pildymui, kanceliarinėms, ūkinėms prekėms, LATGA 

(Lietuvos gretutinių teisių asociacija-autorinis atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams) ir 

AGATA (Lietuvos autorinių teisių gynimo asociacija-autorinis atlyginimas už įvykusius renginius) 

mokesčiams, spausdinimo kasečių pildymui. 

 

Gauta parama, kt. lėšos 

2018 metais iš privačių rėmėjų gauta 5,1 tūkst. eurų. Gautos lėšos panaudotos veiklai 

vykdyti. 

 

Projektų lėšos 

2018 metais iš Lietuvos kultūros tarybos projektams įgyvendinti gauta 7 tūkst. eurų: 

 Aukštaitijos regiono kaimo kapelų varžytuvės „Kaimynėli, būki svečias“ – 1,0 tūkst. eurų; 

 Aukštaitijos regiono armonikininkų varžytuvės – 1,5 tūkst. eurų. 

 Rasos šventė Kernavėje „Rasa Kupolinė“ – 4,5 tūkst. eurų. 

 

2018 metais iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos projektams vykdyti gauta 1,25 

tūkst. eurų: 

 Sveikatingumo programa „Judu – sveikai gyvenu“ – 0,45 tūkst. eurų; 

 Infastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa Miuziklas „Ilgo plauko istoroja“ – 0,8 

tūkst. eurų. 
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NEKILNOJAMAS TURTAS 

2018 metų gruodžio 31 d. duomenimis, Kultūros centrui pagal patikėjimo teisę priklauso šie 

pastatai: 

 Kultūros centras (Igno Šeiniaus g. 4, Širvintos); 

 Anciūnų filialo pastatas (Didžioji g. 46, Anciūnų k., Širvintų r. sav.); 

 Sandėlis Anciūnuose (Didžioji g. 46, Anciūnų k., Širvintų r.);  

 Kiauklių filialo pastatas (Bažnyčios g. 41, Kiauklių k., Širvintų r. sav.); 

 Šiaulių filialas (Vingio g. 1, Šiaulių km., Jauniūnų seniūnija); 

 Vileikiškių filialo pastatas (Svietlikių g. 33, Vileikiškių k., Širvintų r. sav.). 

2018 metų gruodžio 31 d. duomenimis, Kultūros centro filialai, pagal panaudos sutartis, 

naudojasi patalpomis esančiomis: 

 Alionių filialas (Miško g. 8, Alionių I k., Širvintų r. sav.); 

 Čiobiškio filialas (Neries g. 6, Čiobiškio k., Širvintų r. sav.); 

 Družų filialas (Sodžiaus g. 10, Družų k., Širvintų r. sav.); 

 Gelvonų filialas (Mikalajūnų g. 2, Gelvonai, Širvintų r. sav.); 

 Kernavės filialas (Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r. sav.); 

 Musninkų filialas (Mokyklos g. 10, Musninkai, Širvintų r. sav.). 

Pagal panaudą gautos patalpos naudojamos racionaliai, vykdoma kultūrinė veikla. 

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI 

2018 metais įvykdyti mažos vertės pirkimai už 121,0 tūkst. eurų: 

 244 prekių pirkimai už 39,0 tūkst. eurų; 

 112 paslaugų pirkimai už 79,4 tūkst. eurų; 

 2 darbų pirkimai už 2,5 tūkst. eurų. 

 

KULTŪROS CENTRO VEIKLA 

Kultūros centro veiklos tikslai: 

 puoselėti etninę kultūrą; 

 kurti menines programas ir puoselėti mėgėjų meną; 

 plėtoti kultūrinę, meninę, švietėjišką (edukacinę) ir pramoginę veiklą; 

 tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius; 

 organizuoti profesionalaus meno sklaidą Širvintų rajono savivaldybėje. 
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Etninė kultūra 

2018 metais Kultūros centras organizavo 13 etninės kultūros renginių, kuriuose buvo 

sulaukta 16950 lankytojų ir dalyvių. 

2018 metais Kultūros centro filialai organizavo etninės kultūros renginius: 36 šventes (3033 

lankytojai ir dalyviai); 18 edukacinių užsiėmimų (1332 lankytojai ir dalyviai), 17 parodų (1868 

lankytojai). 

2018 metų rajono etninės kultūros renginiai:  

 Rajono tautodailininkų ir liaudies menininkų kūrybos darbų paroda, skirta laisvės ginėjų 

dienai paminėti; 

 Užgavėnės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“; 

 Aukštaitijos regiono armonikininkų varžytuvės „Antano armonika“ bei vaikų ir jaunimo 

„Mažoji armonika“;  

 Liaudies meno ir amatininkų šventė „Kaziuko mugė“; 

 Vaikų ir jaunimo folkloro šventė „Patrepsėlis“; 

 Folkloro ansamblių, tradicinių kapelų, pavienių armonikininkų apžiūra – koncertas  dėl 

dalyvavimo dainų šventėje „Vardan tos...“; 

 Lietuvos moksleivių liaudies dailės regioninis konkursas „Sidabro vainikėlis“; 

 Rasos šventė Kernavėje „Rasa kupolinė“; 

 Respublikinis medžio drožėjų pleneras „Kaip meistrai ir pameistriai medį prakalbina...“; 

 Tarptautinis instrumentinis folkloro festivalis „Griežynė 2018“ Kernavė, Širvintos; 

 Regioninė folkloro šventė „Suprašė žvirblalis“; 

 Rytų Lietuvos vaikų, jaunimo ir suaugusių kaimo kapelų varžytuvės „Kaimynėli, būki 

svečias“; 

 Kalėdinė mugė. 

Liepos 3 dieną Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“, folkloro dienoje „Didžių žmonių 

žemė“ dalyvavo Kultūros centro folkloro ansamblis „Gojus“ ir tradicinė kapela „Noragas“, Gelvonų 

filialo folkloro ansamblis „Savingė“ ir Kernavės filialo folkloro ansamblis „Medgrinda“. Pavieniai 

armonikininkai: Jonas Romaška, Juozas Mateika ir Vytas Rimkus. Edukacines programas vedė 

tautodailininkai Povilas Malinauskas (kalvystė) ir Zofija Jablonskienė (juostų audimas). Šimtmečio 

parodai savo darbus pristatė tautodailininkai: Aldona Vasiukevičienė, Joana Zinkevičienė, Julijanas 

Gridziuška, Juozas Binkis ir Povilas Malinauskas. 

Vilniaus apskrities konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas 2018“, kuri vyko 

Maišiagaloje, laureatais tapo tautodailininkai – Joana Zinkevičienė (tapyba) ir Kęstutis Norušis 

(kryždirbystė). Jie dalyvavo baigiamajame respublikiniame „Aukso vainikas“ konkurse ir laureatų 

pagerbimo šventėje Širvintose, kuris tradiciškai vyksta sausio 6 dieną.  
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Lietuvos kultūros taryba dalinai finansavo 3 etninės kultūros projektus: Aukštaitijos 

armonikininkų varžytuves „Antano armonika“ bei vaikų ir jaunimo „Mažoji armonika“, Rasos 

šventę Kernavėje „Rasa Kupolinė“ ir Pietryčių Lietuvos kaimo kapelų varžytuves „Kaimynėli, būki 

svečias“. 

 

Mėgėjų meno veikla 

Mėgėjų meno veikla – viena pagrindinių priemonių, kuria sėkmingai reprezentuojamas 

Širvintų rajonas. Mėgėjų meno veikla padeda išlaikyti tautinę tapatybę, ugdo visuomenės 

tautiškumą, patriotizmą, kūrybiškumą. Tikslinga mėgėjų meno veiklą sieti su unikaliu Lietuvos 

reiškiniu, įtrauktu į UNESCO kultūros šedevrų sąrašus, Dainų švenčių tradicija. Mėgėjų meno 

veiklą reglamentuoja Kultūros centrų bei Dainų švenčių įstatymai. Šios tradicijos neįmanoma 

puoselėti be nuolatinių meno mėgėjų kolektyvų užsiėmimų. 

 

2018 metais Kultūros centre veikė 14 mėgėjų meno kolektyvų (iš jų – 6 vaikų ir jaunimo), 

kuriems priklausė 198 dalyviai (iš jų – 85 vaikų ir jaunimo): 

 Folkloro ansamblis „Gojus“ – 14; 

 Kultūros centro moterų vokalinis duetas – 2; 

 Liaudiškos muzikos kapela – 10; 

 Mišrus kamerinis choras „Navis“ – 35; 

 Šiuolaikinio šokio grupė „SO“ (7-10 metai) – 12; 

 Šiuolaikinio šokio grupė „SO“ (11-14 metai) – 13; 

 Šiuolaikinio šokio grupė „SO“ (15-18 metai) – 15; 

 Tremtinių ir politinių kalinių choras – 18; 

 Vaikų ir jaunimo teatras – 15; 

 Vyresniojo amžiaus tautinių šokių grupė „Viesula“ – 20; 

 Liaudiškos muzikos grupė „Noragas“ – 7; 

 Avižonių krašto kaimo kapela – 11; 

 Vaikų folkloro ansamblis – 17; 

 Jaunimo muzikos grupė – 9. 

 

Kultūros centro filialuose veikė 29 mėgėjų meno kolektyvai (iš jų – 8 vaikų ir jaunimo), 

kuriems priklausė 250 dalyvių (iš jų – 55 vaikų ir jaunimo). 

Alionių filiale: 

 Liaudiškos muzikos kapela „Spalgena“, vaikinu vokalinis duetas, merginų 

šiuolaikiniai šokiai, solistas ir edukatorė; 

http://sirvintukc.lt/?page_id=794
http://sirvintukc.lt/?page_id=755
http://sirvintukc.lt/?page_id=827
http://sirvintukc.lt/?page_id=749
http://sirvintukc.lt/?page_id=774
http://sirvintukc.lt/?page_id=774
http://sirvintukc.lt/?page_id=774
http://sirvintukc.lt/?page_id=831
http://sirvintukc.lt/?page_id=839
http://sirvintukc.lt/?page_id=8063
http://sirvintukc.lt/?page_id=5452
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Anciūnų filiale: 

 Anciūnų filialo kaimo kapela ir mėgėjų teatras; 

Čiobiškio filiale: 

 Čiobiškio folkloro ansmablis „Liepelė“, moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, 

liaudiškos muzikos kapela; 

Družų filiale: 

 Družų vokalinis moterų ansamblis „Svaja“; 

Gelvonų filiale: 

 Gelvonų folkloro ansamblis „Savingė“ ir mėgėjų dramos kolektyvas; 

Kernavės filiale: 

 Kernavės folkloro ansamblis „Medgrinda“, Kernavės jaunimo kaimo kapela 

„Kerniukai“ ir vaikų folkloro ansamblis; 

Kiauklių filiale: 

 Kiauklių  vokalinis moterų ansamblis „Vilkesa“, mėgėjų dramos kolektyvas, linijinių 

šokių grupė; 

Musninkų filiale: 

 Liaudiškos muzikos kapela, vokalinis moterų duetas, solistai ir dramos kolektyvas; 

Šiaulių filiale: 

 Vokalinis ansamblis „Ringė“, folkloro grupė „Linksmosios močiutės“ ir mėgėjų 

teatras; 

Vileikiškių filiale: 

 Vileikiškių folkloro ansamblis „Vingiorykštė“, solistė ir edukatorė. 

 

2018 metų Kultūros centro ir filialų mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas 

renginiuose, išvykos ir pasiekimai 

2018 metai buvo įpatingi vykusiu svarbiausiu kultūriniu įvykiu – Lietuvos šimtmečio dainų 

švente „Vardan tos...“. Šioje Dainų šventėje iš 11 Širvintų rajoną atstovavusių kolektyvų, net 7 

priklausantys Kultūros centrui: folkloro ansamblis „Gojus“, liaudiškos muzikos kapela, mišrus 

kamerinis choras „Navis“, šokių kolektyvas „Viesula“, liaudiškos muzikos grupė „Noragas“, 

Kernavės filialo folkloro ansamblis „Medgrinda“, Gelvonų folkloro ansamblis „Savingė“. 2014 

metų Dainų šventėje iš 10 Širvintų rajoną atstovavusių kolektyvų, 6 priklausė Kultūros centrui. 

Kultūros centro ir filialų kolektyvai aktyviai dalyvavo Kultūros centro ir filialų 2018 metais 

organizuojamuose renginiuose: Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir kituose minėjimuose, 

Tarptautinėje vaikų gynimo, Miesto, Rudens ir Kalėdų eglės įžiebimo šventėse ir kituose. 
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 Liaudiškos muzikos kapela „Noragas“ (vadovė Gintarė Jakštienė) labai aktyviai 

koncertuojantis kolektyvas: kelis kart per metus grojo LRT varžytuvėse „Duokim Garo“, dalyvavo 

liaudiškos muzikos šventėse Molėtuose, Šiauliuose, Ukmergėje, Žiežmariuose. Jėgas išbandė 

Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvėse „Grok, Jurgeli 2018“ Biržuose, o Širvintose organizuotose 

Pietryčių Lietuvos kaimo kapelų varžytuvėse „Kaimynėli, būki svečias“ užėmė I vietą. 

Liaudiškos muzikos kapela (vadovas Gintaras Pauliukonis) Pietryčių Lietuvos kaimo 

kapelų varžytuvėse „Kaimynėli, būki svečias“ taip pat įrodė savo profesionalumą ir komisijos buvo 

įvertinta II vieta. 

Vyresniųjų šokių kolektyvų konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“ Vyresniojo amžiaus 

tautinių šokių grupė „Viesula“ (vadovas Ugnius Cikanas) laimėjo II vietą rajonų centrų grupės 

kategorijoje. Kolektyvas vyko šokti į Andrupenę, Latvijos Nepriklausomybės dienai skirtą renginį.  

Folkloro ansamblis „Gojus“ (vadovė Nijolė Vitkauskaitė) dalyvavo: tarptautiniame 

folkloro festivalyje „Atataria lamzdžiai 2018“ Kaune, respublikinėje Vaižganto premijos teikimo 

ceremonijoje „Vaižgantynės“ Anykščių r. 

Tremtinių ir politinių kalinių choras (vadovas Jonas Barbaravičius) savo ugdomąjį žanrą 

pristatė XIV respublikinėje politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į 

Tėvynę“ Šilalėje. 

Jaunimo muzikos grupė (vadovai Gediminas ir Agnė Svilai) – jauna, ne tik aktyviai rajone 

koncertuojanti grupė, bet bandanti jėgas konkursuose: 2018 m. buvo puikiai įvertinta konkurse 

„mEfektas“ Jurbarke ir laimėjo konkursą Varėnoje „Skambėk, Dzūkija 2018“. 

Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė“ dalyvavo respublikiniame folkloro 

festivalyje „O kano žali sodai“ Šakiuose; tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba 

kankliai“ Vilniuje; tarptautiniame folkloro festivalyje „Ant vandens“ Jurbarke; eksperimentinės 

Lietuvos dainų šventės folkloro dienos baigiamajame koncerte „Greta milžinų“ Raudondvaryje. 

Kernavės filialo folkloro ansamblis „Medgrinda“ dalyvavo tarptautiniame folkloro 

festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje; regioninėje folkloro šventėje „Pūsk, vėjuži!“ 

Juodkrantėje; Aukštaitijos regiono sutartinių šventėje „Sutarjėla“ Kupiškyje; koncertavo 

tarptautiniame eksperimentinės archeologijos festivalyje „Gyvosios archeologijos 

dienos Kernavėje“.  

Kiauklių ir Družų filialų moterų vokaliniai ansambliai dalyvavo respublikinėje 

vokalinių ansamblių šventėje „Dainuoju Lietuvai“ Plikių filiale (Raseinių r.).  

Šiaulių filialo vokalinis ansamblis „Ringė“ dalyvavo tradiciniame lenkų kultūros 

festivalyje „Dainuok su mumis“ Medžiukuose. 

http://sirvintukc.lt/?page_id=839
http://sirvintukc.lt/?page_id=839
http://sirvintukc.lt/?page_id=831
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Anciūnų filialo mėgėjų teatras (vadovas Gediminas Makauskas) dalyvavo Lietuvos 

suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“ Ignalinoje (regiono), pateko į 

respublikinį turą. 

 

2018 metų svarbiausi organizuoti renginiai 

 Tarptautinis instrumentinis folkloro festivalis „Griežynė 2018“, vykęs Kernavėje ir 

Širvintose. 

 Respublikinis, kas du metus organizuojamas Vyresniųjų šokių kolektyvų konkursinis 

sambūris „Iš aplinkui“. 

 Kernavės filialo organizuojamas tarptautinis indų-lietuvių senosios kultūros meno 

festivalis „Darnoje“. 2018 m. šis prasmingas ir jaukus festivalis vyko lapkričio mėn. Kernavės 

muziejuje. 

 

2018 metų jubiliejai 

 Musninkų filialo liaudiškos muzikos kapelai – 10 metų. Kapelai nuo pat pradžių 

vadovauja Zigmantas Mikolajūnas. Balandžio mėnesį jubiliejinis koncertas vyko Musninkų filiale. 

 Vileikiškių filialo folkloro ansamblio „Vingiorykštė“ 10 metų jubiliejaus koncertas 

vyko bendruomenės namuose rugsėjo mėnesį. Vadovė Audronė Burakovienė. 

 

Profesionalaus meno sklaida 

Širvintų kultūros centre vyksta profesionaliojo meno atlikėjų koncertai, teatrų spektakliai 

suaugusiems ir vaikams, pramoginiai renginiai, parodos.  

Per 2018 metus Širvintų kultūros centre ir mieste vyko: 

 Spektakliai: iš viso 11 spektaklių – 2370 lankytojų ir dalyvių. Iš jų spektaklių     

vaikams – 1,  lankytojų ir dalyvių – 300. 

1. Nepavydėtinos situacijos komedija „Du vyrai geriau“. Režisierius Balys Latėnas; 

2. Muzikinė komedija „Karštoji kirpėjo kėdė“; 

3. Oskaro Koršunovo teatro spektaklis „Šokis Delhi“; 

4. Domino teatro premjera „Pasiklydęs skambutis“. Režisierius Kostas Smoriginas; 

5. Teatro „Atviras ratas“ spektaklis „Apie žmogų nužudžiusį gulbę“. Režisierius Aidas Giniotis; 

6. Domino teatro premjera „Melagė“. Režisierius Olegas Šapošnikovas; 

7. Kitokio teatro pašėlusi komedija „Rasos“. Režisierius Ričardas Vitkaitis; 

8. Flamenko šokio teatro „Sandra Domingo“ spektaklis „Svajonės“; 

9. Domino teatro spektaklis „Pats geriausias šou“; 

10. Jaunimo teatro spektaklis „Šveikas“. Režisierius Adomas Juška; 
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11. Kakės Makės programa (vaikams).  

 Klasikinės muzikos koncertai: 7, lankytojų ir dalyvių – 1840 (iš jų 2 su bilietais, 370 

lankytojų ir dalyvių). 

1. Pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“. Solistai: Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė; 

2. Lietuvos kamerinio orkestro koncertas. Dirigentas Sergejus Krylovas. Solistai: Džeraldas Bidva 

ir Giedrius Gelgotas; 

3. Dainininkė Vaida Genytė. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas minėjimas ir 

koncertas „Atkurtai Lietuvai –100“;  

4. Draugystės koncertas „Linkėjimai Lietuvai“. Kijevo meno mokyklos simfoninio orkestro 

estradinė grupė, Širvintų meno mokyklos violončelininkų ansamblis (vadovas - Valdas Povilaitis), 

choras „Garsiukai“, solistas Tadas Imbrasas (vadovė - Julija Jadzevičienė); 

5. Grupė „La forza“. Šimtmečio širvintiškių apdovanojimai; 

6. Sopranų trio „Trys panteros“. Labdaros-paramos vakaras „Dalinkimės širdžių šiluma“; 

7. Akordeono muzikos vakaras „Džiaugsmingi garsai“. 

 Populiarios muzikos atlikėjų koncertai, programos: 21, lankytojų ir dalyvių – 7510.  

Su bilietais koncertai: 6, lankytojų ir dalyvių – 1510: 

1. Ovidijaus Vyšniausko koncertas „Išdalinau“; 

2. Atlikėjas Lauris Reiniks (Latvija)– Valentino dienai skirtas koncertas; 

3. Grupė „Domo emigrantes“ (Italija); 

4. Vitalija Katunskytė ir Aidas Manikas. Jubiliejinis koncertas „Dviese geriau“;  

5. Irūna ir Marius Jampolskis teatralizuotoje programoje „Nepamirštos melodijos“; 

6. Irena Starošaitė, Žilvinas Žvagulis ir grupė Naujametinis koncertas. 

Nemokami koncertai, programos: 15, lankytojų ir dalyvių – 6500: 

Baltas vasaros piknikas: Chris Ruebens (gitara, Lietuva/Belgija); Dainininkas ir tango 

mokytojas Eduardo Gimenez, dainininkė Monika Mėčiūtė- Monee. 

Širvintų miesto šventė: Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, programa „Kilkim, 

broliai, sakalais!“ su sunkiojo roko grupe „Thundertale“ ir folkloro dainininke Veronika 

Povilioniene; Irūna ir Marius Jampolskis; grupė „Naktinės personos“; Atlikėja Monika Pundziūtė; 

JAV karinių oro pajėgų Europoje ansamblis “Wings of Dixie“  

Širvintų rudens šventė „Derliaus kraitė“: Grupė „Rondo“; Grupė „Jonis“; Atlikėjas 

Edmundas Kučinskas. 

Koncertai: Albertslund muzikos mokyklos (Danija) grupės „Street Life Big Band“; „Tu 

ateik į pasimatymą“ – Evelina Sašenko, Liudas Mikalauskas ir pučiamųjų instrumentų ansamblis 

„Brass bravo“ (Mokytojų, Socialinių darbuotojų ir Policijos diena).  

Senjorų šventinė popietė: Dainų autorius ir atlikėjas Paulius Stalionis. 
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Kalėdų eglės įžiebimo šventė: Atlikėjas Egidijus Sipavičius.  

Ūkininkų kalėdinis vakaras: Grupė „Žemaitukai“ ir Katažina Zvonkuvienė.  

Labdaros-paramos vakaras „Dalinkimės širdžių šiluma“: Atlikėjas Ovidijus 

Vyšniauskas. 

 Parodos: 12, lankytojų ir dalyvių – 3600, iš jų liaudies meno – 3, lankytojų ir       

dalyvių – 800: 

1. Dailininkės Ilonos Daujotaitės Janulienės tapybos darbų paroda „Budėjimas“;  

2. Širvintų rajono tautodailininkų ir liaudies menininkų darbų paroda;  

3. Ginto Banio tapybos darbų paroda;  

4. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ regioninio turo paroda; 

5.  Anatolijaus Ščiogolevo akvarelių paroda;  

6. Meno mokyklos mokinių darbų paroda; 

7. Fotomenininkės Lilijos Valatkienės paroda „Išrinktieji“;  

8. Baltų genčių kostiumų fotografijų paroda;  

9. Širvintų Meno mokyklos mokytojos Stasės Rulevičienės tapybos darbų paroda;  

10. Lauryno Kamarausko paroda „Pauzė“;  

11. Arvydo Bagdono jubiliejinė paroda „Retroperspektyvi tapyba“;  

12. Nacionalinio liaudies dailės konkurso „Aukso vainikas 2018“ paroda. 

 Susitikimai su išskirtinėmis asmenybėmis: 8, lankytojų ir dalyvių – 600: 

1. Susitikimas su Giedriumi Savicku; 

2. Susitikimas su Marijonu Mikutavičiumi; 

3. Advento popietė su kunigu Ričardu Doveika. 

 Diskoteka tiems, kam per 30 metų: 1, lankytojų ir dalyvių – 120.  

Diskotekoje programą atliko grupė „Funky“. 

 Diskotekos jaunimui: 2, lankytojų ir dalyvių – 140. 

 Cirko programos: 3, lankytojų ir dalyvių – 880: 

1. Teatralizuotas cirko šou „Klounai ant rožinio dramblio“; 

2. Kaliningrado cirko „Arktika“ programa Šou visai šeimai „Pabėgimas iš Madagaskaro“; 

3. Cirko kolektyvas „Argo“ Mariupolis (Ukraina). 

 

 

Širvintų rajono savivaldybės  

kultūros centro direktorė                                                         Rytė Bareckaitė 

      


