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ĮVADAS 

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatais, patvirtintais Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-99, Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros centro direktorius teikia steigėjui kasmetinę veiklos ataskaitą. 

Širvintų kultūros centro direktorius pavaldus ir atskaitingas Širvintų rajono savivaldybės 

merui. 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Kultūros centras) juridinių asmenų 

registre įregistruotas 1999 m. rugpjūčio 6 d. 

Kultūros centras yra Savivaldybės biudžeto išlaikoma daugiafunkcinė įstaiga, kurios tikslai: 

savo veikla puoselėti etninę kultūrą, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti 

etninės kultūros perimamumą, mėgėjų meną; kurti ir vykdyti menines, neformaliojo švietimo 

(ugdymo), pramogines programas; tenkinti bendruomenės sociokultūrinius poreikius, kurti ir 

skleisti profesionalųjį meną, plėtoti kultūrinę, meninę ir švietėjišką (edukacinę) veiklą; skatinti, 

tenkinti ir ugdyti bendruomenės kultūrinius poreikius bei stiprinti Aukštaitijos regiono savitumą. 

Kultūros centro struktūrą sudaro: 

 Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras; 

 12 Kultūros centro struktūrinių padalinių (filialų). 

 

PERSONALAS 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Kultūros centro personalą sudarė 44 darbuotojai (etatų 

skaičius – 46,64, didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 55), iš jų: 

 30 darbuotojų dirbančių Kultūros centre (iš jų – 19 kultūros darbuotojų); 

 14 darbuotojų, dirbančių filialuose (iš jų – 12 kultūros darbuotojų). 

 

BIUDŽETAS 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

2019 metais Savivaldybės biudžeto lėšų buvo gauta 541,8 tūkst. eurų. 

Lėšos panaudotos Kultūros centro ir filialų darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio 

draudimo įmokoms, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui, komunalinėms paslaugoms apmokėti, 

kolektyvų aprangos įsigijimui, socialinėms išmokoms, transporto, ryšio paslaugoms apmokėti.  

2019 metais Širvintų rajono reprezentuojančių mėgėjų meno kolektyvų rėmimui buvo skirta      

2,0 tūkst. eurų. 
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Gautos pajamos (biudžetinių įstaigų pajamos) 

2019 metais už teikiamas paslaugas buvo surinkta 23,9 tūkst. eurų. Iš jų:  

 9,5 tūkst. eurų – už salių nuomą;  

 14,4 tūkst. eurų iš parduotų 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. 

 

Valstybės biudžeto lėšos 

2019 metais iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų gauta dalinis 

finansavimas – 1,5 tūkst. eurų kolektyvo kostiumams įsigyti. 

 

Gauta parama, kt. lėšos 

2019 metais iš privačių rėmėjų gauta 7,1 tūkst. eurų. Gautos lėšos panaudotos veiklai 

vykdyti. 

 

Projektų lėšos 

2019 metais iš Lietuvos kultūros tarybos projektams įgyvendinti gauta 24,2 tūkst. eurų: 

 Aukštaitijos regiono kaimo kapelų varžytuvės „Kaimynėli, būki svečias“ – 2,0 tūkst. eurų; 

 Rasos šventė „Rasa Kupolinė“ Kernavėje – 6,5 tūkst. eurų. 

 Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės šventė – 4,5 tūkst. eurų 

 Regioninė folkloro šventė „Suprašė žvirblalis“ – 2,4 tūkst. eurų 

 Aukštaitijos regiono armonikininkų varžytuvės „Antano armonika“– 1,7 tūkst. eurų 

 Atvirosios edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Kaip medžio drožėjai medį prakalbina“ – 7,1 

tūkst. eurų 

 

2019 metais iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos projektams vykdyti gauta 1,25 

tūkst. eurų: 

 Sveikatingumo programa – „Flashmob‘as vaikų gynimo dienai (masinis šokis)“ – 0,5 tūkst. 

eurų; 

 Infastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa – spektaklis šeimai „Snieguolė ir 

septyni nykštukai“ – 0,8 tūkst. eurų. 
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NEKILNOJAMAS TURTAS 

2019 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.). 

2019 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. 23, 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 

2019 metais įvykdyti mažos vertės pirkimai už 84,8 tūkst. eurų. Iš jų: 

 225 prekių pirkimai už 26,0 tūkst. eurų; 

 116 paslaugų pirkimai už 58,2 tūkst. eurų; 

 5 darbų pirkimai už 0,6 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 

2019 metais Kultūros centras organizavo 11 etninės kultūros renginių, kuriuose buvo 

sulaukta 13760 lankytojų ir dalyvių. 

2019 metais Kultūros centro filialai organizavo 69 etninės kultūros renginius: 30 švenčių; 33 

edukacinius užsiėmimus; 6 parodas. Renginiuose dalyvavo 4150 lankytojų ir dalyvių. 

 

2019 metų svarbiausi rajono etninės kultūros renginiai:  

 Respublikinio tautodailininkų konkurso „Aukso vainikas“ laureatų apdovanojimai; 

   Rajono tautodailininkų ir liaudies menininkų kūrybos darbų paroda, skirta laisvės 

ginėjų dienai paminėti; 

 Užgavėnės;  

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

„Mažoji armonika“; 

 Liaudies meno ir amatininkų šventė „Kaziuko mugė“; 

 Vaikų ir jaunimo folkloro šventė-konkursas „Patrepsėlis“; 

 Regioninė folkloro šventė „Suprašė žvirblalis“; 

 Rasos šventė „Rasa kupolinė“; 

 Respublikinis medžio drožėjų pleneras; 

 Rajono tautodailininkų paroda, skirta vietovardžių metams; 

 Aukštaitijos regiono vaikų, jaunimo ir suaugusių kaimo kapelų varžytuvės „Kaimynėli, 

būki svečias“; 

 Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės šventė; 

 Kalėdinė mugė. 

2003 metais pasirašius UNESCO nematerialaus paveldo apsaugos konvenciją, Lietuva 

įsipareigojo saugoti nematerialųjį kultūros paveldą (etninę kultūrą). Vadovaujantis minėta 

konvencija, Lietuvoje nuo 2015 metų, kuriama ilgalaikė valstybinė Lietuvos nematerialaus kultūros 

paveldo apsaugos programa. Jai vadovauja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, veiklą vykdo 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Širvintų kultūros centras 2019 m. Nacionalinio vertybių 

sąvado vertinimo komisijai pateikė projektą „Rasos šventė Kernavėje nuo 1967 metų“. Ši šventė 

vertinimo komisijos buvo įvertinta labai gerai ir 2020 m. kovo 13 d. Kultūros centrui bus įteiktas 

šventės sertifikatas. Tai – pirmasis tradicinis renginys rajone,  įvertintas valstybiniu lygmeniu. 

Kultūros centras puoselėdamas Širvintų krašto tradicinį instrumentinį folklorą įrašė ir išleido 

kompaktinę plokštelę „Širvintų krašto tradiciniai muzikantai“. Plokštelėje skamba rajono 

armonikininkų: Jono Romaškos, Prano Vrubliausko, Jono Sakalo, Juozo Mateikos, Raimondo 

Savicko, Antano Martinėlio, Vytauto Rimkaus ir tradicinės kapelos „Noragas“  muzikiniai kūriniai.  
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Rajoninio vaikų ir jaunimo folkloro šventės-konkurso „Patrepsėlis“ nugalėtojai – Kernavės 

filialo skudutininkų ansamblis, vadovaujamas Kristinos Stankevičienės, dalyvavo respublikiniame 

lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ Kaune ir tapo laureatais. 

Vilniaus apskrities konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas 2019“, kuri vyko 

Elektrėnuose, laureatu tapo tautodailininkas, kryždirbys – Kęstutis Norušis. Jis dalyvavo 

baigiamajame respublikiniame „Aukso vainikas“ konkurse ir laureatų pagerbimo bei tautodailės 

metų 2020 paskelbimo šventėje Alytuje, kuris tradiciškai vyksta sausio 6 dieną. 

 

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 teisės aktai. Šios tradicijos neįmanoma 

puoselėti be nuolatinių meno mėgėjų kolektyvų užsiėmimų. 

 

2019 metais Kultūros centre veikė 13 mėgėjų meno kolektyvų (iš jų – 6 vaikų ir jaunimo), 

kuriems priklausė 164 dalyviai (iš jų – 65 vaikų ir jaunimo): 

 Folkloro ansamblis „Gojus“ – 13; 

 Liaudiškos muzikos kapela – 8; 

 Mišrus kamerinis choras „Navis“ – 28; 

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

 Šiuolaikinio šokio grupė „SO“ (11-14 metai) – 10; 

 Šiuolaikinio šokio grupė „SO“ (15-18 metai) – 12; 

 Tremtinių ir politinių kalinių choras – 17; 

 Vaikų ir jaunimo teatras – 8; 

 Vyresniojo amžiaus tautinių šokių grupė „Viesula“ – 17; 

 Liaudiškos muzikos grupė „Noragas“ – 7; 

 Avižonių krašto kaimo kapela – 11; 

 Vaikų folkloro ansamblis – 14; 

 Jaunimo muzikos grupė – 9. 

 

 

 

http://sirvintukc.lt/?page_id=794
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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Kultūros centro filialuose veikė 29 mėgėjų meno kolektyvai (iš jų – 8 vaikų ir jaunimo), 

kuriems priklausė 226 dalyviai (iš jų – 40 vaikų ir jaunimo): 

Alionių filiale: 

 Liaudiškos muzikos kapela „Spalgena“, mėgėjų teatras, 2 vokaliniai duetai, 2 solistai 

ir edukatorė; 

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“ ir edukatorė; 

Gelvonų filiale: 

 Gelvonų folkloro ansamblis „Savingė“ ir pasakotojas; 

Kernavės filiale: 

 Kernavės folkloro ansamblis „Medgrinda“ (trijų kartų ansamblis: vaikai ir jaunimas 

bei suaugusieji), Kernavės jaunimo kaimo kapela „Kerniukai“ bei ragų pūtikai ir skudutininkai; 

Kiauklių filiale: 

 Kiauklių  vokalinis moterų ansamblis „Vilkesa“, mėgėjų teatras, 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. 

 

2019 metų Kultūros centro ir filialų mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas  

renginiuose, išvykos ir pasiekimai 

Kultūros centro ir filialų saviveiklininkai aktyviai dalyvavo Kultūros centro ir filialų 

organizuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinėse šventėse, Lietuvos Respublikos atmintinų 

dienų renginiuose: sausio 13-osios, vasario 16-osios, kovo 11-osios, birželio 14-osios, rugpjūčio 23-

ios dienos, kituose minėjimuose, Tarptautinėje vaikų gynimo, Širvintų miesto, Širvintų Rudens, 

Kalėdų eglės įžiebimo šventėse ir kituose renginiuose bei festivaliuose. 
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 Tradicinė kapela „Noragas“ (vadovė Gintarė Jakštienė) aktyviai koncertuojantis 

kolektyvas: kelis kart per metus grojo LRT liaudiškos muzikos kapelijų varžytuvėse „Duokim 

Garo“; dalyvavo kapelų šventėje–varžytuvėse Elektrėnuose; šokio ir muzikavimo sambūryje ,,Šokit, 

trypkit, linksmi būkit“ Šakiuose; Širvintose organizuotose regioninėse kaimo kapelų varžytuvėse 

„Kaimynėli, būki svečias“ užėmė I vietą. 

Liaudiškos muzikos kapela (vadovas Gintaras Pauliukonis) kapelų varžytuvėse 

„Kaimynėli, būki svečias“ Širvintose, taip pat įrodė savo profesionalumą ir komisijos buvo įvertinta 

II vieta. 

Vyresniojo amžiaus tautinių šokių grupė „Viesula“ (vadovas Ugnius Cikanas) dalyvavo 

respublikiniame vyresniųjų liaudiškų  šokių kolektyvų festivalyje „Oi, padainuosim ir pašoksim 

mes suėję“ Ignalinoje ir vyresniųjų tautinių šokių kolektyvų festivaliname sambūryje „Jievaro 

tiltais“ Birštone, o Širvintų rajono vardą garsino tarptautiniame festivalyje ,,Europiada“, 

Vokietijoje.  

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

folkloro festivalyje „Atataria lamzdžiai 2019“ Kaune ir folkloro sambūryje „Prisėdam un zoslano“ 

Švenčionyse. 

Jaunimo muzikos grupė „Name Goes Here (vadovai Gediminas ir Agnė Svilai) bei 

šiuolaikinio šokio grupė „SO“ (vadovė Odeta Žinienė) papuošė ne vieną mūsų rajono šventę, jie 

dalyvavo vaikų ir jaunimo menų festivalyje Vievyje. Jaunimo muzikos grupė taip pat dalyvavo 

respublikiniame konkurse-festivalyje „Aš ir daina“ Žasliuose. 

Kamerinis mišrus choras „Navis“ garsino Širvintų rajono vardą respublikinėje chorų 

šventėje-konkurse „Mūsų dainose“ Vievyje ir vykdė bendrą kultūros centrų projektą „Dainuoju 

Naujalį su Maestro“, kurio koncertai bei repeticijos vyko Vievyje, Vilkaviškyje, Trakuose, 

Varėnoje, taip pat dalyvavo tarptautiniame muzikos festivalyje Loutraki, Graikijoje. 

Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė“ (vadovė Laimutė Bikulčienė) aktyviai 

koncertuojantis ansamblis: dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ 

Vilniuje; respublikinėje folkloro šventėje „Laimė dainuoja, vargas dejuoja“ Kaišiadoryse; 

respublikinėje folkloro šventėje „Pavasarį sodus dabina“ Šakiuose; tarptautiniame folkloro 

festivalyje „Juotvingių vandenų paslaptys“ Punske, Lenkijoje. 

Kernavės filialo folkloro ansamblis „Medgrinda“ (vadovė Kristina Stankevičienė) 

dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje; Ilonos Daujotaitės 

– Janulienės parodos ,,Budėjimas“ atidaryme, skirtame Lietuvos valstybės šventei – Vasario 16–ajai 

paminėti Lietuvos Respublikos Seime Vilniuje; koncertavo tarptautiniame eksperimentinės 

archeologijos festivalyje „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“; garsino Širvintų rajoną 

tarptautiniame folkloro festivalyje Węgorzewo mieste, Lenkijoje. 

http://sirvintukc.lt/?page_id=839
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Čiobiškio filialo moterų vokalinis ansamblis „Lyra“ (vadovė Inga Strakauskienė) 

dalyvavo festivalyje-konkurse „Skrendanti muzikos paukštė 2019“ Leliūnuose, Anykščių r.; 

regioninėje vokalinių ansamblių šventėje-konkurse „Pavasario spalvos 2019“ Čičinuose, Jonavos r., 

kuriame laimėjo žiūrovų simpatijų prizą; vokalinių ansamblių šventėje Truskavos kultūros centre, 

Kėdainių r. 

Anciūnų filialo mėgėjų teatras (vadovas Gediminas Makauskas) dalyvavo nominacijų 

šventėje „Tegyvuoja teatras“ Varėnos kultūros centre, kur kolektyvui buvo įteikta nominacija 

„Ryškiausias sezono debiutas“. Teatras vaidino „Šeimų teatro festivalyje 2019“ Vilniaus Lukiškių 

aikštėje. O Anciūnų kaimo kapela koncertavo „Kaziuko mugėje“, skirtoje Pasaulio lietuvių 

metams paminėti Lidso mieste, Anglijoje. 

 

2019 metų tarptautiniai, respublikiniai, regioniniai renginiai organizuoti filialuose 

 Tarptautinis, socialinis/meninis projektas „Global Water Dances“ Kernavėje; 

 Respublikinis bočių dainų ir šokių festivalis „Dainuok, Lietuva“ Kernavėje; 

 „Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės šventė“ Kernavėje, kuriame vyko išskirtinis 

renginys – edukacinė programa „Saulės mūšis“, ugnies ir muzikos sąšauka tarp piliakalnių, rudens 

lygiadienio apeigos, įspūdingas Sauliaus Petreikio ir grupės koncertas, degančios šiaudinės 

skulptūros „Baltų raštai“; 

 Koncertas „Muzika iš Bengalijos: Ananda Gopal Das Baul ir sahadžijos baulai“ 

Kernavėje. Žiūrovai turėjo galimybę išgirsti tradicinę bengalų muziką, kuri gyvuoja šimtmečius bei 

2008 m. įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą; 

 Tarptautinis indų-lietuvių senosios kultūros meno festivalis „Darnoje 2019“; 

 Regioninė folkloro šventė „Suprašė žvirblalis“ Gelvonuose. 

 

2019 metų jubiliejai 

 Kultūros centro folkloro ansamblis „Gojus“ šventė 20-ąjį gimtadienį lapkričio mėnesį 

(vadovė Nijolė Vitkauskaitė). 

 

Profesionalaus meno sklaida 

Kasmet Kultūros centras siekia ugdyti rajono gyventojų kultūrinę kompetenciją, 

supažindinant su Lietuvos profesionaliąja kūryba. Siekia, kad kultūrinis gyvenimas rajone būtų 

sistemingas ir įvairus, gyventojų laisvalaikis turiningas bei tenkintų gyventojų kultūrinius poreikius. 

Kultūros centras ieško balanso tarp pramogos ir ugdymo.  
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Per 2019 metus Širvintų kultūros centre ir mieste vyko: 

 Spektakliai: 8; lankytojų ir dalyvių – 2020. Iš jų spektaklių vaikams – 1,  lankytojų ir 

dalyvių – 300. 

1. Keistuolių teatro spektaklis „Riešutų duona“. Režisierius Aidas Giniotis; 

2. Domino teatro spektaklis „Netikras milijonierius“. Režisierius Ramūnas Cicėnas; 

3. Spektaklio premjera „Muilas, moterys ir musės“. Aktoriai – Džiugas Siaurusaitis, Marius 

Jampolskis; 

4. Kitoks teatras, spektaklis „Pašėlusių moterų išpažintis“; 

5. Keistuolių teatro muzikinė programa. Šv. Kormorano šešėlinio humoro klubas su programa 

„Paskalos ir padavimai“. Kūrybinė grupė: Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, Darius Miniotas, 

Robertas Aleksaitis, Darius Auželis; 

6. Domino teatro spektaklis „Striptizo ereliai“. Režisierius Arkadiušas Jakubikas. Autoriai: 

Styvenas Sinkleris ir Entonis Makartenas; 

7. OKT/Vilniaus miesto teatras. Bertolt Brecht. Vienos dalies spektaklis „Vestuvės“. Režisierius 

Oskaras Koršunovas; 

8. Keistuolių teatro muzikinis spektaklis vaikams pagal D. Bisseto pasakas „Pyp pyp“.  

 Klasikinės muzikos koncertai šventėse ir renginiuose: 3, lankytojų ir dalyvių – 1000 

(nemokami). 

1. Koncertinė programa „4 istorijos“, kurioje dalyvavo solistai: Ona Kolobovaitė, Egidijus 

Bavikinas ir baleto artistai: Justina Vitkutė ir Aurimas Tiškevičius. Medicinos, ugniagesių, 

energetikų, vandentvarkos ir kultūros darbuotojų dienai skirta šventė; 

2. Violončelės muzikos koncertas, kuriame dalyvavo Širvintų meno mokyklos auklėtiniai ir 

atlikėjai iš Ukrainos; 

3. Programa „Dainuoju Lietuvą“,  kurioje dalyvavo Eugenijus Chrebtovas ir Tomas Pavilionis su 

grupe. Širvintų miesto šventė „Visada laukiamas“. 

 Pramoginės muzikos koncertai: 4, lankytojų ir dalyvių – 1110.  

1. Koncertas „Akimirką šią“. Ruslanas Kirilkinas ir Elvina Milkauskaitė; 

2. Koncertas „Sidabrinės vestuvės“. Humoro grupė „Ambrozija“ ir grupė „Žemaitukai“; 

3. Grupės „Džentelmenai“ šviesos ir šokio spektaklis; 

4. Geriausios visų laikų lietuviškos dainos. Martyno Kavaliausko su grupe naujametinis 

koncertas. 

 Pramoginės muzikos koncertai šventėse ir renginiuose: 11, lankytojų ir dalyvių – 8920. 

1. Romų grupė „Sare Roma“. Širvintų miesto šventė „Visada laukiamas“; 

2. Muzikinio projekto „X Faktorius“ nugalėtoja Iglė Bernotaitytė. Širvintų miesto šventė „Visada 

laukiamas“; 
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3. Saulius Prūsaitis su grupe. Širvintų miesto šventė „Visada laukiamas“; 

4. Dainininkė Monika Mėčiūtė ir saksofonininkas Tomas Botyrius. Jaunimo sodo atidarymas; 

5. Skrabalininkas Regimantas Šilinskas. Rudens šventė „Derliaus kraitė 2019“; 

6. Folkloro ansamblis „Nalšia“. Rudens šventė „Derliaus kraitė 2019“; 

7. Atlikėjas Romas Dambrauskas. Rudens šventė „Derliaus kraitė 2019“; 

8. Atlikėja Katažina Zvonkuvienė. Rudens šventė „Derliaus kraitė 2019“; 

9. Karinos German ir grupės koncertas. Mokytojų, Socialinių darbuotojų ir Policijos diena; 

10. Atlikėjai: Nijolė Pareigytė ir Egidijus Sipavičius. Kalėdinis Padėkos vakaras ūkininkams; 

11. Atlikėjai: Giedrius Leškevičius, ispanė Sandra Carrillo ir grupė „Los Gringos“, Deivis ir 

Renata Norvilai. Labdaros-paramos vakaras „Dalinkimės širdžių šiluma“. 

 Parodos: 6, lankytojų ir dalyvių – 2350, iš jų tautodailininkų bei liaudies menininkų – 4, 

lankytojų ir dalyvių – 1600: 

1. Nacionalinis liaudies dailės konkursas „Aukso vainikas 2018“;  

2. Širvintų rajono tautodailininkų ir liaudies menininkų kūrybos darbų paroda, skirta Laisvės 

gynėjų dienai;  

3. Paroda „Ignui Šeiniui – 130“;  

4. Širvintų rajono liaudies meno draugijos paroda „Atrask protėvių žemę“; 

5. Tautodailininkės Nijolės Didžiokienės parodos atidarymas;  

6. Dailininkės Ilonos Žvinakienės tapybos darbų paroda „Eime“. 

 Susitikimai su išskirtinėmis asmenybėmis: 2, lankytojų ir dalyvių – 170: 

1. Susitikimas su psichiatru Dainiumi Pūru; 

2. Susitikimas su Juste Arlauskaite- Jazzu. 

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

Diskotekoje programą atliko atlikėjas Deividas Bastys. 

 Cirko programos: 2, lankytojų ir dalyvių – 363: 

1. Liliputų cirkas „Cirko šou!“ iš Ukrainos; 

2. Baltijos cirko spektaklis „Klouno sapnas“. 

Siektina, kad ateityje, svarbiausių rajono kultūrinių renginių pynėje, būtų daugiau 

profesionaliojo meno renginių, ypač klasikinės muzikos. Lietuvoje yra daug aukšto lygio atlikėjų ir 

kolektyvų, todėl norisi, kad jų menas sklistų po rajoną, būtų prieinamas daugeliui, ypač svarbu – 

vaikų ir jaunimo pastovus ir sistemingas kultūrinis ugdymas. Nuo to, ką jie mato ir girdi šiandien, 

priklauso kokį žiūrovą turėsime ateityje. 

Širvintų rajono savivaldybės  

kultūros centro direktorė                                                         Rytė Bareckaitė 

     


