
 

PATVIRTINTA 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 

20   m.                sprendimu Nr. S1- 
 

 

VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

VšĮ Trakų kultūros rūmai yra Trakų rajono savivaldybės viešoji pelno nesiekianti įstaiga, kurios 

veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. VšĮ Trakų 

kultūros rūmai įgyvendina šalies kultūros plėtros politiką, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, 

kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, skatinant tautinių 

mažumų kultūros plėtrą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus 

meno sklaidą.  

Skleisdami šalies kultūrą bei integruodamiesi į Europos Sąjungą, VšĮ Trakų kultūros rūmai rengė ir 

vykdė įvairius kultūrinės veiklos projektus, programas, organizavo šventes, festivalius, miesto, rajono, 

apskrities, šalies ir tarptautiniu mastu teikė gyventojams turiningo laisvalaikio, kultūros ugdymo ir 

pramogų organizavimo paslaugas, skatino tautinių mažumų kultūros plėtrą, eksponavo meno parodas. 

2016 metais VšĮ Trakų kultūros rūmų struktūroje pokyčių nebuvo. Įstaigą sudarė Trakų kultūros 

rūmai ir 9 padaliniai: Aukštadvario, Bijūnų, Dusmenų, Grendavės, Onuškio, Paluknio, Rūdiškių, Senųjų 

Trakų ir Tiltų (1 pav.). 

 

  

 

1 pav. VšĮ Trakų kultūros rūmų struktūra 

 

VšĮ Trakų kultūros rūmai 



2016 metais VšĮ Trakų kultūros rūmai savo veiklą vykdė vadovaudamiesi 2016 metų veiklos 

planu, kurį Trakų rajono savivaldybės taryba patvirtino 2015 m. gruodžio 3 dieną, sprendimo Nr. S1-141.  

Pagrindinis VšĮ Trakų kultūros rūmų tikslas – tvarus kultūros centras, veiksmingai kuriantis ir 

puoselėjantis Trakų rajono kultūrinį gyvenimą, tautines tradicijas ir modernųjį meną, formuojantis gerą 

rajono įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. Įstaiga, kokybiškai tenkinanti šiuolaikinio vartotojo bei visiems 

socialiniams sluoksniams priklausančių visuomenės gyventojų kultūrinius poreikius. Tęsdami ankstesnių 

metų nuostatą, 2016 metais Trakų kultūros rūmai veikė tokiomis kryptimis: 

 puoselėjo krašto etnografinį savitumą, papročių bei tradicijų autentiškumą ir perimamumą; 

 organizavo tradicinius bei kitokius renginius, skatino ir telkė visuomenės narius dalyvauti 

kultūriniuose renginiuose, pilietinėse iniciatyvose, mėgėjų meninėje kūryboje, kitose saviraiškos 

užsiėmimuose;  

 rūpinosi gyventojų patriotiškumo ugdymu bei tautinių tapatumų išsaugojimu;  

 užtikrino įvairiapusę meno mėgėjų veiklą, gerino meninio lygio kokybę; 

 sudarė sąlygas bendruomenėms dalyvauti kultūros renginiuose;  

 telkė ir rūpinosi tautodailininkų kūryba;  

 sudarė sąlygas profesionalaus meno sklaidai;  

 ruošė projektus ir teikė paraiškas kultūros programoms, kultūros projektų konkursams; 

 užtikrino galimybę visiems bendruomenės nariams giliau pažinti etninę kultūrą, jos reiškinių 

įvairovę;  

 ugdė darbuotojų profesinį meistriškumą, skatino motyvaciją, sudarė sąlygas kvalifikacijos 

kėlimui;  

 teikė įvairias kultūros paslaugas organizuojant ir pravedant renginius.  

 

Siekti tikslai ir pasirinktos veiklos kryptys atsispindi Trakų kultūros rūmų organizuotuose 

renginiuose. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Trakų Karališkojo teatro 25-erių metų jubiliejui. Teatro 

jubiliejaus proga buvo išleista teatro istoriją menanti knyga, sukurtas dokumentinis filmas ir parodyta 

naujo spektaklio „Per daug vedęs taksistas“ premjera.  

Taip pat šiemet įvyko jau 6-oji vyresniųjų liaudies šokių šventė „Klumpynė“. Sulaukta svečių iš 

užsienio šalių: Latvijos, Estijos ir Lenkijos, kolektyvų iš Lietuvos miestų – Kaišiadorių ir Veisiejų.  

Įsimintina buvo ir šių metų miesto šventė „Pasaulio gyvybės medžiai“, kurioje didelis dėmesys 

buvo sutelktas į Trakų ir Alanijos miestų tarptautinio bendradarbiavimo dešimtmetį.  

2016 m. buvo diskutuojama apie Trakų kultūros rūmų konversiją. Pagaliau pradėta kalbėti apie 

Trakų kultūros rūmų renovavimą, pritaikant juos šiuolaikiškam ir lankytojų poreikius labiau 



atitinkančiam centrui. Renovacija sugrąžintų šio pastato patrauklumą ir pritrauktų ne tik vietos 

gyventojus, bet ir svečius iš visos Lietuvos bei užsienio šalių. 

 

II. VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ VEIKLA 

 

VšĮ Trakų kultūros rūmai – tai kultūros įstaiga, kuri puoselėja krašto tradicijas, tenkina gyventojų 

kultūrinius poreikius, ugdo kūrybinę iniciatyvą, įprasmina laisvalaikį, atnaujina ryšius su savita krašto 

tradicija, viešai teikia kultūros paslaugas, sudaro sąlygas visuomenei ir kiekvienam jos nariui dalyvauti 

kultūros procesuose, pritraukia įvairaus amžiaus žmones į mėgėjų kūrybinę veiklą, užtikrina 

profesionalaus meno sklaidą. 
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1 lentelė. Trakų kultūros rūmų renginiai 2016 metais 

2016 metais VšĮ Trakų kultūros rūmai surengė 93 kultūrinius – pramoginius renginius įvairaus 

amžiaus žiūrovams.  Suorganizuoti 43 meno mėgėjų kolektyvų koncertai ir spektakliai, 15 profesionalaus 

meno renginiai ir 35 kitokių renginių (parodos, diskotekos jaunimui, edukaciniai, pramoginiai ir kt. 

renginiai).  

2016 metais Trakų kultūros rūmų organizuojamuose festivaliuose, šventėse, popietėse, diskusijose, 

susitikimuose, etnokultūriniuose renginiuose, minimose istorijai svarbių datų šventėse, miesto šventėje 

dalyvavo 29875 lankytojai.  

Gausiausiai lankomi meno mėgėjų kolektyvų koncertai ir spektakliai, žiūrovų ir lankytojų šiemet 

sutraukė Trakų miesto šventė „Trakų vasara 2016“ bei kalėdinių renginių ciklas „Trakai – Kalėdų senelių 

sostinė“.  

Taip pat augo profesionaliojo meno renginių lankytojų skaičius, palyginimui 2015 metais 

profesionalaus meno renginiuose apsilankė 2940 lankytojų, o 2016 metais – 5500. 

 

 

 



Lankytojų duomenys 

Lankytojų 

skaičius iš 

viso 

Mėgėjų meno 

kolektyvų koncertų, 

spektaklių lankytojai 

Profesionaliojo 

meno sklaidos 

renginių lankytojai 

Kitų 

renginių 

lankytojai 

Trakų kultūros rūmai 

2016 metai 
29875 15100 5500 9275 

 2 lentelė. Lankytojų skaičius 2016 metais 

Gausus renginių lankomumas rodo, jog bendruomenė tikrai aktyviai dalyvauja savo krašto 

kultūriniame gyvenime. Taip pat masiniai renginiai, tokie kaip miesto šventė, folkloro festivaliai, kurių 

2016 metais buvo net keli, pritraukia ir lankytojų iš kitų miestų bei šalių.  

Galima pasidžiaugti kultūros darbuotojų kūrybiškumu bei puikiomis bendradarbiavimo 

kompetencijomis. Dalis renginių buvo organizuojama bendradarbiaujant su įvairiomis miesto, rajono, 

apskrities, respublikos institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis. Be nuoširdaus komandinio darbo 

būtų sunku surengti kokybiškas šventes. Didelę reikšmę turi ir meno kolektyvai, kurie noriai dalyvauja 

renginiuose, kultūrinėje veikloje, rengia įvairias programas, pristato jas savo krašte ir svetur.  

 

III. VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

VšĮ Trakų kultūros rūmai, vykdydami kultūrinę veiklą, daug dėmesio skiria kultūriniams projektams 

rengti ir vykdyti. Deja, tenka pripažinti, kad kasmet kultūrinių projektų finansavimas tampa vis mažesnis, 

dėl mažinamų valstybės biudžeto lėšų kultūros puoselėjimui.  

2016 metais kultūros rūmų darbuotojai parengė 2 projektų paraiškas, kurias pateikė Trakų rajono 

savivaldybės administracijos skelbtiems Vaikų socializacijos programos ir Jaunimo projektinės veiklos 

finansavimo programos konkursams. Trakų rajono savivaldybės administracija iš dalies finansavo 2 

projektus - Trakų kultūros rūmų kolektyvo „Gija“ projektą Vaikų ir jaunimo treniruočių ir poilsio 

stovykla „Šokio ritmu“ ir Bijūnų padalinio projektą „Gražiausi kūriniai – rankų darbo“. 

Taip pat 2016 metais kultūros rūmų darbuotojai parengė 15 kultūrinių projektų paraiškų, kurias 

pateikė įvairių Lietuvos valstybinių fondų programoms. Deja buvo finansuotas tik vienas projektas -

„Trakų Karališkojo teatro jubiliejaus minėjimas - ekrane, knygoje ir scenoje“. Projektu buvo planuota 

Trakų Karališkojo teatro 25 – erių gyvavimo metų proga surengti nuotraukų parodą, išleisti spausdintinį 

leidinį, sukurti filmą ir pastatyti spektaklį. 2016 m. spalio 27 dieną Trakų kultūros rūmuose vyko Trakų 

Karališkojo teatro jubiliejaus minėjimas, buvo surengta teatro istoriją atspindinti nuotraukų paroda, buvo 

parodytas sukurtas dokumentinis filmas, spektaklis „Per daug vedęs taksistas“ (pagal R. Cooney „Run for 

your wife“), pristatyta brošiūra „Trakų Karališkasis teatras 1991 – 2016“.  

Lėšos, gautos šiems projektams įgyvendinti, leido organizuoti didesnius, svaresnius ir įdomesnius 

kultūrinius renginius.   

 



Projekto pavadinimas 
Iš Trakų rajono savivaldybės 

gautas dalinis finansavimas, Eur 

„Šokio ritmu“ 700,00 

„Gražiausi kūriniai – rankų darbo“ 200,00 

„Trakų Karališkojo teatro jubiliejaus minėjimas - ekrane, 

knygoje ir scenoje“ 

600,00 

Iš viso: 1500,00 

3 lentelė. 2016 metais Trakų rajono savivaldybės administracijos dalinai finansuoti projektai 

 

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programa tęsia sėkmingą Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų 

partnerystę 2014-2020 m. laikotarpiu. Trakų kultūros rūmai 2017 metais planuoja dalyvauti šiame 

tarptautiniame projekte kartu su Baltarusija. Šiuo projektu bus siekiama plėtoti tarpregioninį ir tarptautinį 

bendradarbiavimą. Projektinė paraiška pateikta, laukiamas atsakymas. 

Nepaisant to, kad 2016 metais iš valstybinių fondų buvo sulauktas menkas dėmesys, Trakų 

kultūros rūmai vis tiek teiks paraiškas į Lietuvos kultūros tarybos skelbiamus projektų finansavimo 

konkursus.  

IV. VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ RENGINIAI 

 

Siekiant užtikrinti teikiamų laisvalaikio paslaugų įvairovę, organizuoti kultūros rūmų tradiciniai ir 

įvairūs projektiniai renginiai. Renginių Trakų kultūros rūmuose per 2016 metus buvo daug, renginiai 

buvo kokybiški, įdomūs ir gausiai lankomi žiūrovų. Renginiai organizuoti taikant naujoves bei 

atsižvelgiant į gyventojų siūlymus ir iniciatyvas, aptarta ir įvertinta renginių kokybė, atsižvelgta į 

specialistų rekomendacijas, atsiliepimus spaudoje, pasisakymus apie renginius. 

Sausio mėnesį Trakų kultūros rūmuose renginių ciklas prasidėjo grupės „Rondo“ koncertu, kuris 

įvyko sausio 9 dieną.  

Sausio 10 dieną vyko iškilminga Kalėdinės eglutės nupuošimo ceremonija, kurioje dalyvavo ir 

Lietuvos vyriausiasis Kalėdų senelis Kalėda.  

Sausio 13 dieną buvo organizuotas Laisvės gynėjams atminti skirtas renginys „Dek, mano 

žvaigžde“, dalyvavo Vilniaus senjorų teatras, rež. V. Mikalauskas. Taip pat sausio 13-ajai buvo 

organizuotas šaškių turnyras. 

Sausio 20 dieną sulaukėme svečių iš Naisių. Naisių teatras pristatė du spektaklius - vaikams „Troliai 

mumiai“ ir suaugusiems muzikinis spektaklis ,,Beprotiškai fantastiškos Maestro Vytauto Kernagio 

dainos“.  

Sausio 22 dieną buvo suorganizuota diskoteka jaunimui. Ir sausio mėnesį užbaigė išvyka į 

Augustavo kultūros centrą, kuri vyko sausio 29 dieną.  



Vasario mėnuo prasidėjo Užgavėnių švente. Varėm žiemą iš kiemo, dalyvavo daugybė rajono 

kolektyvų ir liaudiškos muzikos kapelų.  

Vasario 12 dieną Trakų Karališkasis teatras pristatė spektaklį „Lietuvaitės“, o jau kitos dienos 

vakarą visi klausėsi praeito amžiaus muzikos ir šoko N25 diskotekoje.  

Vienas svarbiausių vasario mėnesio renginių buvo Vasario 16-osios minėjimas. Gausiai susirinkę, 

minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir teikėme Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijas. 

Renginys prasidėjo mišiomis Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje ir baigėsi koncertu 

Trakų kultūros rūmuose, kuriame pasirodė Trakų kultūros rūmų šokio studija su Trakų meno mokyklos 

šokėjais (vad. Vida Bagdonienė), Vilniaus moterų choras „Liepos“ (vad. Audronė Steponavičiūtė – 

Zupkauskienė).  

Vasario 19 dieną į Trakų kultūros rūmus atvyko Arvydas Vilčinskas su koncertine programa. 

Vasario mėnesį užbaigė Trakų Karališkojo teatro išvyka į Kretingos festivalį „Vieni juoka“. 

Kovo mėnesio pradžioje į Trakus atvyko cirkas iš Ukrainos, skirtas visai šeimai.  

Kovo 6 dieną šventėme moterų dieną, klausydamiesi Vytauto Šiškausko dainų įspūdingame jo 

koncerte.  

Kovo 11 dieną minėjome kartu su Tiltais. Koncertavo Radasta, Onuškio kapela, Svaja ir Tiltų 

kapela.  

Paskutinę kovo mėnesio dieną palydėjome kartu su Trakų Karališkojo teatro aktoriais ir spektakliu 

„Pirosmani“. Pagrindinė spektaklio tema – tragiškas menininko gyvenimas. Susirinkusiems žiūrovams 

buvo įdomi ne tik pasakojama istorija, bet ir kostiumai, dekoracijos, apšvietimas. 

Balandžio mėnuo prasidėjo vaikų Velykėlėmis „Ridu ridu margučiuką Atvelykio takučiu“, kurios 

buvo švenčiamos balandžio 3 dieną ir sulaukė gausaus būrio vaikų ir jų tėvelių. Renginio metu linksmai 

šokome, piešėme, žaidėme žaidimus ir be abejo ridenome margučius.  

Balandžio 6 dieną buvo parodytas kino filmas „Tarp mūsų berniukų“.  

Trakų Karališkojo teatras balandžio 10 dieną išvyko gastrolių į Rusnę su spektakliu „Lietuvaitės“.  

Trakų salos pilyje balandžio 15 dieną priėmėme Tailando princesę Maha Chakri Sirindhosn. 

Priėmimo metu šoko vadovės Vidos Bagdonienės vaikai.  

Balandžio 16 – 17 dieną prie Trakų kultūros rūmų vyko „Sodo mugė“.  

Šokio dienos proga surengėme „Pavasario šokį“ – pramoginių šokių festivalį, kuris vyko balandžio 

22 dieną. Festivalio organizatorė ir iniciatorė vaikų ir jaunimo pramoginių šokių „Gijos“ vadovė Loreta 

Januškienė. Jame dalyvavo daugybė šokių kolektyvų, kurie savo spalvingais kostiumais ir nuostabiais 

šokiais priminė, kad pavasaris jau čia pat.  



Balandžio 29 dieną prie žvakių šviesos ir garuojančios arbatos puodelio visi klausėmės meilės 

laiškų, dainų, stebėjome šokio pasirodymus prisimindami kokia nepakartojama buvo Čiurlionių meilė. 

Renginio metu žiūrovai galėjo pabendrauti prie puodelio arbatos ir pasiklausyti nuostabios poezijos. 

Gegužę pradėjome Europos dienai skirtu renginiu, kurį organizavome kartu su viešąja biblioteka.  

Kasmetinis „Bravo mokinių“ apdovanojimų vakaras vyko gegužės 13 dieną. Jo metu pagerbiami ir 

apdovanojami geriausi, šauniausi, sportiškiausi ir t.t. Trakų mokyklų mokiniai.  

Įpusėjus gegužės mėnesiui, įvyko „Žabavos“ 5 metų jubiliejinis koncertas. Koncerto metu Trakų 

kultūros rūmų salėje beveik nebuvo kur atsisėsti. Per dvi valandas trukusį renginį žiūrovai išgirdo 

įvairiausių kolektyvo atliekamų dainų – nuo liaudiškų iki estradinių. Koncertą šokiais pagyvino mažieji 

šokių studijos „Sole“ šokėjai.  

Gegužės 29 dieną dainavome 25 festivalyje „Skambėk, lenkų daina“. Šventę papuošė iš Lenkijos 

atvykęs jaunimo pučiamųjų instrumentinis orkestras su šokėjomis.  

Gegužę užbaigėme ir birželį pradėjome Tarptautinės vaikų dienos minėjimu „Laiminga ir saugi 

vaikystė“ kartu su Trakų Karališkojo teatro spektakliu „Grybų karas“. Renginys į kultūros rūmus 

pritraukė apie 400 mažųjų žiūrovų. Jo metu buvo ir karinių maršų, ir šokių, ir vaišių bei sveikinimų, buvo 

gaisrinė, policija bei policijos bičiulis, šuo Amsis. 

Birželio 1 dieną vaikų ginimo dienos proga aplankėme Trakų ligoninės vaikų skyriaus ligoniukus, 

kuriuos sveikino Trakų Karališkojo teatro aktoriai persirengę „Grybų karo“ kostiumais. Teatrališkai 

dovanojome dovanas vaikams, taip džiugindami jų širdis.  

Gražiai prasidėjus vasarai, pirmą birželio savaitgalį vyko Trakų miesto šventė „Trakų vasara 2016 – 

Žydėk, pasaulio gyvybės medi!“ Ši šventė buvo išskirtinė, nes jos metu surengtos ir Alanijos kultūros 

dienos. Jos skirtos Trakų ir Alanijos – vieno populiariausių Turkijos kurortų – tarptautinio 

bendradarbiavimo 10-mečiui. Išskirtinio susidomėjimo šventėje sulaukė turkų amatai, kulinarinis 

paveldas – prie svečių palapinių nuolat būriavosi daug žmonių. Kaip įprasta, netrūko klegesio Rotušės 

turguje. Pirmąkart šventės metu prisistatė ir šalies kurortai, įsirengę savo kiemelius prie Trakų turizmo 

informacijos centro. Vakaro koncerte Rotušės aikštėje linksmino žinomi šalies atlikėjai bei didžėjus iš 

Alanijos. Be svečių iš Turkijos, šventėje dalyvavo Vilniaus universiteto dainų iš šokių ansamblis, 

Lietuvos edukologijos universiteto dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“, žydų dainų ir šokių ansamblis 

„Fajerlech“, lenkų dainų ir šokių ansamblis „Vilija“, Rūdiškių „Valery Brass“ ir Vaida Genytė, „Vario 

kirtis“ ir Vilija Matačiūnaitė, Tadas Juodsnukis ir grupė, Šokių studija „Todes“ bei kt. 

Gegužės 14 dieną vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas, kuris prasidėjo nuo Šv. Mišių Trakų 

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Vėliau visi susirinko aukų kalnelyje. Minėjime dalyvavo 

ansamblis Radasta ir Bijūnų pagrindinės mokyklos šauliai.  



Birželio 28 dieną prie Trakų kultūros rūmų buvo surengtas pučiamųjų orkestro iš Krokuvos 

(Lenkija) pasirodymas.  

Birželio pabaigoje įvyko režisieriaus Vytauto Mikalausko vadovaujamo Vilniaus Senjorų teatro 

spektaklis „Žaldokynė“.  

Liepos mėnuo prasidėjo moksleivių dainų švente. Nuo liepos 1 iki 9 dienos šokių vadovės Vidos 

Bagdonienės vaikų šokių studija dalyvavo Moksleivių dainų šventėje.  

Liepos 15 dieną į Trakus atvyko Klaipėdos cirkas. 

Rugpjūtį minėjome Baltijos kelio dieną, kuri vyko rugpjūčio 28 dieną. Renginio „Baltijos 

vienybėje“ metu klausinėjome aplinkinių, ką jie žino ar prisimena apie Baltijos kelią. Uždavinėjome 

klausimus, į kuriuos atsakę, dalyviai laimėdavo simbolinius „Baltijos kelio“ prizus.  

Rugsėjis prasidėjo mokslo metų pradžia – Rugsėjo 1-osios švente. Šventės metu moksleiviai stebėjo 

Kauno mažojo teatro spektaklį „Noriu arkliuko“ ir dalyvavo fotosesijoje su linksmąja Pepe Ilgakojine. 

Taip pat pradinukai gavo saldžias ir smagias dovanėles iš Baltosios varnelės.  

Jau rugsėjo 15 dieną Trakų savivaldybėje organizavome Editos dailės studijos parodą. Paroda 

susilaukė gausaus būrio lankytojų.  

Rugsėjo 19 dieną Trakai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valsčiaus kultūros centru.  

Rudenį ir rugsėjį vainikavo rudens šventė „Rudens sambaris“, įvykusi rugsėjo 24 dieną. Dalyvavo 

rajono kapelos. Gausus būrys žiūrovų ragavo restorano „Pilialaukis“ maistą ir gėrimus, šoko ratelius, 

žaidė žaidimus. 

Spalio 10 dieną į Trakus atvyko Ukrainos cirkas. Pasakiška teatralizuota cirko programa nukėlė 

visus žiūrovus į stebuklingą vaikystės šalį.  

Šaltą spalio 14 dienos vakarą pagyvino retro vakaras „Romantiškas ruduo“. Visi rinkosi į kultūros 

rūmus pagerti gardžios kavos, pabendrauti su Trakų bendruomene, pasiklausyti nuostabios retro muzikos, 

sudalyvauti loterijoje ir žinoma, pašokti bei padainuoti.  

Spalio 21 dieną su nuostabiu šviesos ir šešėlių teatru atvyko Irma Jurgelevičiūtė, kuri padovanojo 

nuostabų pasirodymą ištikimiems savo gerbėjams.  

Didžiausias ir svarbiausias spalio renginys įvyko 27 dieną – tai Trakų Karališkojo teatro 25 metų 

jubiliejus ir spektaklio „Per daug vedęs taksistas“ premjera. Pilna salė žiūrovų sveikino teatrą su 

gimtadieniu. Pagerbti buvo visi kada nors vaidinę Trakų Karališkajame teatre. Buvo surengta teatro 

istoriją atspindinti nuotraukų paroda. Buvo sukurtas ir parodytas dokumentinis filmas, kuriame apie teatro 

istoriją pasakojo buvę ir esami režisieriai, pasidalinta sėkmėmis ir nesėkmėmis, prisiminta daug įvairių 

teatro akimirkų. Pristatyta brošiūra „Trakų Karališkasis teatras 1991 – 2016“, kurioje aprašyti visi 

režisieriai ir aktoriai, papasakotos spektaklių akimirkos, teatro 25-erių metų istorija. Renginio pabaigoje 

teatras pristatė spektaklio „Per daug vedęs taksistas“ (pagal R. Cooney „Run for your wife“) premjerą. 



Spali užbaigėme triukšmingai – 29 dieną, šokome Disko Helovyne ir rinkome geriausius kostiumus.  

Lapkričio 19 dieną, kaip ir kiekvienais metais, sulaukėme daugybės svečių iš Lenkijos, Latvijos, 

Estijos bei Lietuvos kasmetinėje vyresniųjų liaudies šokių šventėje – varžytuvėse „Klumpynė“. Komisijos 

nuožiūra šiais metais klumpė pasiliko Lietuvoje. Po įnirtingos kovos, 2016 metų klumpės nugalėtojais 

tavo Kaišiadorių vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Savingė“ su vadove Angele Pačesiene priešaky. 

Gruodis – Kalėdų mėnuo. Būtent Kalėdos ir buvo viso mėnesio arkliukas ir variklis.  

Šventinį sezoną atidarė gruodžio 2 dieną įžiebta gražuolė Kalėdų eglutė. Žaliaskarę įžiebė Trakų 

rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė su vyriausiuoju Lietuvos Kalėdų seneliu Kalėda, Nykštuku, 

Trakų seniūnu Kęstučiu Vilkausku, Trakų bendruomene bei irkluotoju Rolandu Maščinsku. Kaip ir 

praėjusiais metais eglė yra įspūdinga ir išskirtinė, ji atspindi tai, kas yra būdinga tik Trakams, kurie ne tik 

Kalėdų senelių, bet ir irklavimo sostinė. Šventės metu vaikus džiugino karuselės, švytintys žaislai, 

saldumynai ir, žinoma, labiausiai laukiamas pats Kalėdų senelis. Eglės įžiebimą palydėjo puikūs 

fejerverkai ir Donaldos Meiželytės koncertas.  

Jau kitą dieną visi rinkosi į „Lietuvos regionų Kalėdų senelių suvažiavimą“ ir į „Trakai – Kalėdų 

senelių sostinės“ atidarymą. Vaikų šypsenos pamačius visus metus lauktus Kalėdų senelius šildė žvarbią 

žiemos popietę.  

Pirmąjį žiemos sekmadienį Trakai atidarė renginių ciklą, skirtą akcijai „Už saugią Lietuvą“. 

Atidarymo metu visi klausėsi nuostabaus koncerto, o iškart po jo dalyvavo edukacijose.  

Gruodžio 10 dieną visi skubėjo į Kalėdų senelių suvažiavimo koncertą, kuriame šoko šokių studija 

„Sole“, dainavo Karolina Dausinaitė, Greta Giedrytė ir Aleksandras Makejevas.   

Gruodžio 10 dieną vyko „Už saugią Lietuvą“ koncertas, kurio metu koncertavo Rūdiškių meno 

mokykla ir „Valery Bass“. Taip pat po koncerto visi skubėjo į jau pamėgtas edukacijas. 

Kitą savaitgalį ir vėl pradėjo šeštadieninis Kalėdinis koncertas „Su meile, Kalėdos“.  Susirinkusieji 

stebėjo „Saulės šokių studijos“ vaikų pasirodymų, būrys vaikų atliko įmantrius šokių judesius pagal 

populiariausias šių dienų dainas. Koncertui įpusėjus, savo dainomis žiūrovus džiugino pop merginų grupė 

„Vyšnios“ (Agnė, Aistė ir Sandra), kurios nepaliko abejingų. Merginos atliko gražiausius savo kūrinius. 

Gruodžio 18 dieną vyko kampanijos „Už saugią Lietuvą“ renginiai. Nuo 12.00 val. prie kalėdinės 

eglutės skambėjo smagi muzika, savo rezidencijoje vaikučių laukė Kalėdų Senelis ir Nykštukai, Trakų 

rajono bendruomenės vaišino karšta arbata, Trakų kultūros rūmuose veikė kalėdinis paštas, o didžiojoje 

salėje visų laukė puikus Trakų bei Jonavos meno mokyklų koncertas „Atvažiuoja Kalėdos“. Dalyvavo 

„Žvaigždūnė“, „Ratilėlis“ ir „Fioretti“. Renginiuose apsilankė Trakų rajono savivaldybės merė Edita 

Rudelienė. 



Antrą Kalėdų dieną vėl į Trakus kvietė nuostabus koncertas. Vyko kalėdinė popietė „Sugrįžk į 

namus, aplankyk Trakus“. Susirinkusius trakiečius kalėdinėmis giesmėmis sveikino bei apie kalėdinius 

papročius pasakojo folklorinis ansamblis „Dijūta“, vad. Rūta Žarskienė. 

Visas gruodžio mėnuo buvo skirtas vaikams, taigi ir Trakų Karališkasis teatras jų nepamiršo. 

Gruodžio 28 dieną vaikams buvo parodytas spektaklis „Varlė Karalienė“. Po spektaklio vaikų laukė 

Kalėdų senelis ir dovanos.  

 

V. PAPILDOMA KULTŪRINĖ VEIKLA 

 

2016 metais VšĮ Trakų kultūros rūmuose veikė papildomi neformalaus ugdymo užsiėmimai Trakų 

rajono vaikams ir suaugusiems: 

 Pramoginių šokių studija GIJA, vadovė L. Januškienė; 

 Saulės vaikų šokių studija, vadovė S. Dambrauskienė; 

 Keramikos būrelis vaikams ir suaugusiems, vadovė J. Radžiūnaitė; 

 Mamos ir kūdikio, vaikų muzikinio lavinimo studija, vadovė E. Dulskienė; 

 Šokių studija „Sole“, vadovė S. Lavrukaitis. 

 Editos dailės studija, vadovė E. Tamulytė. 

Visi nurodyti būreliai ir studijos 2016 metais buvo mokami. Užsiėmimų laikas buvo derinamas su 

užsiėmimų dalyviais. Būrelių veiklą koordinavo užsiėmimų vadovai. 

 

VI. VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ PADALINIŲ VEIKLA 

 

Trakų kultūros rūmų padaliniai 2016 metais dirbo pagal Trakų kultūros rūmų patvirtintą 2016 metų 

veiklos planą. Trakų kraštas yra daugiatautis – gyvena lietuviai, rusai, lenkai, karaimai, totoriai, 

baltarusiai. Todėl padalinių kultūrinių renginių organizatoriai savo rengiamus renginius orientuoja į savo 

krašto gyventojus. Padaliniai gilinasi į vietos gyventojų poreikius, telkia vietos bendruomenes, jaunimą, 

skatina jų bendruomenės gyventojus burtis į meno mėgėjų kolektyvus. Vieni padaliniai yra įsikūrę 

didesniuose miesteliuose, kiti kultūros paslaugas teikia mažesniems Trakų rajono kaimams. Padalinių 

kultūrinių renginių organizatoriai savo gyvenamosiose vietose neretai tampa ir socialinės atskirties 

mažintojais – į savo renginius, vykdomus projektus įtraukia vaikus, jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones. 

Savo krašto gyventojams 2016 metais padalinių kultūrinių renginių organizatoriai surengė įvairių 

tradicinių ir naujų renginių. Iš viso rajone įvyko 367 renginiai. 
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2016 metai 55 26 59 12 68 50 13 30 54 

4 lentelė. Padalinių renginiai 2016 m. 

 

Trakų rajono gyventojai turi didelį pasirinkimą tarp įvairių kultūrinių renginių. Renginiai yra 

kokybiški, naujoviški, žinoma, padalinių kultūrinių renginių organizatoriai nepamiršta ir savo tradicinių 

renginių, kuriuos jau yra pamėgę Trakų rajono gyventojai.  

Padalinių organizuoti renginiai taip pat sulaukė gausaus lankymo. Iš viso 2016 metais padalinių 

kultūrinių renginių organizatorių rengti įvairūs renginiai sulaukė 22 334 dalyvių. 
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2016 metai 2918 1220 2058 906 3732 5383 1050 2486 2362 

5 lentelė. Padalinių 2016 m. renginių lankytojų skaičius  

 

Rūdiškių kaip miesto padalinio renginių lankytojų skaičiui įtakos turi tai, kad Rūdiškių meno 

vadovai dirba seniūnijos administracijos pastate, kuris nėra pritaikytas kultūrinei veiklai. Laukiama, kada 

duris atvers naujas Rūdiškių kultūros centras, kurio atsiradimas vienareikšmiškai lems didesnį lankytojų 

skaičių.  

VII. VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ PADALINIŲ RENGINIAI 

Kiekvienas Trakų kultūros rūmų padalinys ir rajono teritorija turi savo išskirtinumą. Vietos 

bendruomenės turi savo tradicijas ir tradicines šventes, kurių organizatoriai ir rengėjai yra Trakų kultūros 

rūmų padalinių kultūrinių renginių organizatoriai ir meno vadovai. 

Visuose padaliniuose vyksta kalendorinių švenčių renginiai – Trys Karaliai, Užgavėnės, Šv. 

Velykos, Atvelykis, Sekminės, Motinos diena, Tėvo diena, Šeimos diena, Gegužinės, Joninės, Oninės, 

rudens derliaus šventės, Advento vakarai, Kalėdų renginiai, padėkos vakarai. Savo bendruomenėse 

padaliniai prisidėjo prie šventinės eglutės įžiebimo švenčių. Padaliniuose vyksta įvairūs edukaciniai 



užsiėmimai, skaitomos įvairios paskaitos. Taip pat visuose minimos valstybinės šventės – Sausio 13-oji, 

Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Birželio 14-oji, Liepos 6-oji, Rugpjūčio 23-oji ir Rugsėjo 23-oji.  

Svarbiausi ir tradiciniais tapę renginiai kultūros rūmų padaliniuose, įvykę 2016 metais: 

AUKŠTADVARIO PADALINYS 

Sausio 13-ąją dieną Aukštadvario padalinys dalyvavo Tarptautinėje istorinio teisingumo akcijoje 

,,Atmintis gyva, nes liudija“. Renginyje mokiniai susitiko su gyvaisiais Sausio 13-osios liudytojais – 

Tuometinio Krašto apsaugos departamento apsaugos tarnybos pareigūnu, atsargos pulkininku – leitenantu 

Dainiumi Kazlausku ir Aukštadvario senjore Liongina Šoviene. 

Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai vasario 16 dieną vyko šventinės minėjimas – koncertas 

,,LIETUVA – TAI MES“ Aukštadvario žemės ūkio mokyklos aktų salėje. Šventiniame koncerte dalyvavo 

Aukštadvario seniūnijoje esantys meniniai kolektyvai – Trakų kultūros rūmų Aukštadvario padalinio 

vyresniųjų šokių grupė ,,Nava“, jaunųjų teatralų būrelio nariai, Aukštadvario regioninio parko folkloro 

ansamblis ,,LEDA“, Aukštadvario d/m ,,GANDRIUKAS“, Aukštadvario gimnazijos vokalinis ansamblis.  

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai kovo 11 dieną vyko sportinės varžybos ,,Žaiskim, 

sportuokim, muzikuokim“ Aukštadvario žemės ūkio mokyklos sporto salėje. 

Jau tradiciniu tapusi ir pavasarinė mugė ,, PAGAL JURGĮ IR JURGINAS“, kuri vyko balandžio 16 

dieną Aukštadvario miestelio aikštėje. Šventės vedėjas Jurgis pradėjo šventę, kviesdamas Aukštadvario 

senjorę, gėlių mylėtoją ir augintoją Veroniką Pilipavičienę, kad ji papasakotų, ką žino apie gėlę jurginą? 

Buvo pravesta viktorina tema - GĖLĖ JURGINAS. Prie scenos buvo eksponuojama fotografijų paroda 

,,JURGINŲ PARADAS“. Aukštadvario Jaunieji miško bičiuliai aktyviai dalyvavę renginyje buvo 

apdovanoti didžiule dėže jurginų šakniagumbiais, kuriuos nieko nelaukę pasodino mokyklos skverelyje. 

Edukacinė popietė ,,Mažosios vaikučių Velykėlės“ vyko balandžio 20 dieną Aukštadvario žemės 

ūkio mokyklos amatų centre.  Velykė bobutė su Zuikiu Puikiu pravedė tiksliniai vaikų grupei edukacinę 

pamokėlę ,,Išsikepkime gardumynų ...“.  Buvo organizuojami rateliai, žaidimai, margučių ridenimai.  

Birželio 23 dieną vyko Aukštadvario padalinio tradicinis renginys – Rasų, Joninių šventė 

,,Vasarvidžio naktis Aukštadvaryje“ Navos ežero pakrantėje prie Navos Smuklės ir Aukštadvario 

bendruomenės namų. Tai aukštadvariečių pamėgta šventė. Vyko baidarių varžytuvės. Pavakary 

aukštadvariečiai ir svečiai gausiai rinkosi į Vasarvidžio nakties šventę, kuri prasidėjo Rasų apeigomis - 

,,Pagarbinkim augmeniją...“.  Etnografinis ansamblis ,,VERKNĖ“ dainuodamas lietuvių liaudies dainas 

praėjo pro žolynais apkaišytus ,,Rasų“ vartus, kviesdamas praeiti ir visus šventės lankytojus. Paskui 

dainininkės, nešdamos ugnį, druską ir girą, pro vartus ėjo uždegti simbolinį Rasų mitologinės dievybės 

aukurą. Vaidilutė – šventos ugnies saugotoja - komentavo mažųjų dievybių veiksmus. Šventėje buvo 

organizuotas varduvininkų pagerbimas bei Jonų ir Janių sportinės varžytuvės. Pravesta viktorina ,,Rasos 



švenčių papročiai“. Koncertinėje programoje dalyvavo: Ūkininkų Sigutės ir Edmundo Malijauskų 

sportinių žirgų pasirodymas, Motoklubo ,,VORAI“ Joninėms skirta programa, Aukštadvario m/d 

,,Gandriukas“, YAMAHA Aukštadvario klasė, instrumentinė grupė,  Aukštadvario gimnazijos vokalinis 

ansamblis, Aukštadvario vyresniųjų liaudies šokių grupė ,,NAVA“, etnografinis ansamblis ,,VERKNĖ“, 

Onuškio liaudiškos muzikos kapela, Kietaviškių liaudiškos muzikos kapela ,,VOLUNGĖ“ , POP muzikos 

atlikėjas Alvydas Juodviršis su šou kompanija ,,Bravissimo“. Prieš vidurnaktį buvo paskelbta Paparčio 

žiedo paieška ir naktišokiai prie Joninių laužo.  

Valstybinė (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena vyko liepos 6 dieną. Programoje: 

Patriotinių dainų koncertas, Tautiškos giesmės giedojimas.  

Tradicinis Aukštadvario seniūnijos renginys ,,Rudens Jomarkas Aukštadvaryje“ vyko spalio 1 

dieną. Renginį teatrališkai vedė Gaspadinė ir Gaspadorius. Buvo organizuoti ,,BUINIAUSIOS 

DARŽOVĖS“ rinkimai. Vėliau vyko bendruomenių ir mokymo įstaigų teatrališki prisistatymai - 

,,DARŽOVIŲ VESELIJA“. Šventinę nuotaiką kūrė Trakų kultūros rūmų Onuškio liaudiškos muzikos 

kapela, Aukštadvario padalinio vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,NAVA“, etnografinis ansamblis 

,,VERKNĖ“ ir Asociacijos Aukštadvario senjorų ansamblis. Jomarko dalyvius viliojo Gaspadinės ir 

Gaspadoriaus vaišės  - vietoje išvirta žuvienė, karšti bulviniai blynai.  

Aukštadvario padalinyje taip pat buvo organizuojamos šios šventės: vasario 7 dieną vyko užgavėnės 

,,Užgavėkim ir pasikieminėkim...“; vasario 14 dieną vyko diskoteka jaunimui ,,Šokam, dainuojam, 

kuriam... “; kovo 26 dieną Vietos bendruomenių metams suorganizuota vakaronė ,,Pasibūkime kartu“; 

balandžio 20 dieną Žemės dienos renginys, konkursas, paroda ir koncertas; gegužės 15 dieną buvo 

vykdoma aukštadvariečių tradicinė Šeimų šventė ,,Gyvenimas kaip sodas“; birželio 14 dieną Gedulo ir 

vilties dienai vyko poetiniai skaitymai, tremtinių dainos ,,Pažvelgus praeitin...“ (iš tremtinių dienoraščių); 

Mokslo ir žinių dienai rugsėjo 1 dieną vyko iškilmingos Šv. Mišios bažnyčioje, giedojo kviestinis choras; 

rugsėjo 24 dieną dalyvauta Turizmo dienos savaitėje-akcijoje ,,Pažinkime kraštą, kuriame gyvename“; 

Mokytojų dienai spalio 5 dieną vyko skaitymų popietė mokytojams-senjorams prie paminklinio akmens 

mokytojui; gruodžio 12 dieną vyko Advento popietė ,,Pasidalinkim Šv. Kalėdų laukimo džiaugsmu“, 

kurios metu buvo organizuojama  ir  karpinių, mezginių bei nėrinių  paroda.  

Gruodžio 10 dieną Aukštadvaryje buvo įžiebta Kalėdinė eglutė. Dalyvavo: Kalėdų senelio 

pasiuntiniai – klounas Bimbo, geroji Fėja ir didysis Nykštukas su būriu mažųjų šokėjų (Aukštadvario 

gimnazijos šokių grupe ,,DEŽAVU“). Po eglės įžiebimo, vaikučiai buvo pakviesti į Aukštadvario 

bendruomenės namus, kur vaikų laukė Tavo teatriukas ,,Keliaujantis muzikantas“. Tai muzikinis 

orkestras, kuris išdalijo susirinkusiems vaikams įvairius muzikos instrumentus. Pats atlikėjas dainavo 

Bremeno muzikantų dainas, vaikučiai instrumentais akomponavo, o jų akys švytėti švytėjo iš džiaugsmo 

ir susidomėjimo. Linksma edukacinė pamokėlė patiko ne tik vaikučiams, bet ir jų tėveliams.  



BIJŪNŲ PADALINYS 

Sausio 13 dieną vyko renginys „Už laisvę Tėvynės, kurioje dabar gyvename, už rytą, kurį 

pasitinkame kiekvienas“, kuris buvo skirtas paminėti Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. Nuo ankstyvo 

ryto Bijūnuose buvo jaučiamas sujudimas. 8 val. languose įsižiebė žvakutės, kurios liudijo, kad mes, kaip 

ir visa Lietuva, dalyvaujame pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Degančios liepsnelės 

priminė šios istorinės dienos svarbą. Renginio metu Bijūnų pagrindinės mokyklos direktorė Vanda 

Jurgelevičienė pasakojo apie skaudžią tragediją, įvykusią prieš dvidešimt penkerius metus. Jos išsakyti 

prisiminimai sujaudino susirinkusiuosius, paskatino ne vieną jauną žmogų susimąstyti apie tokias 

vertybes kaip laisvė, Tėvynės meilė, patriotizmas. Literatūrinės kompozicijos metu jaunieji šauliai, 

vadovaujami Kęstučio Blaževičiaus, skaitė eiles, uždegė žvakutes žuvusiems 1991 metų Sausio 

įvykiuose, o jų atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Po minėjimo visi drauge susibūrė tradicinei 

eisenai per gimtąjį Bijūnų kaimą. Po eisenos, jos dalyvių mokykloje laukė kareiviška košė ir karšta 

arbata. 

Vasario 15 dieną Bijūnuose vyko Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai skirtas renginys. Jame 

dalyvavo Bijūnų krašto gyventojai, mokiniai, mokytojai, jaunimas. Renginio metu mokiniai atvėrė 

„Tautos praeities skrynią“ ir mintimis visus perkėlė į tolimą žilą senovę. Buvo apžvelgtas sunkus 

Lietuvos kelias į nepriklausomybę. Pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniai kartu su priešmokykline grupe 

atliko istorinę-literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Šalis ta Lietuva vadinas“. Mokiniai deklamavo 

gražiausias eiles apie Tėvynę, skambėjo dainos apie laisvę.  

Vasario mėnesį Bijūnuose vyko pasiruošimas Užgavėnėms. Pasiruošime dalyvavo Bijūnų 

pagrindinės mokyklos mokiniai, kaimo gyventojai. Susirinkę individualiai ir grupelėmis dalyviai 

gaminosi kaukes, mokėsi Užgavėnių dainų, ratelių, po to aptarė kaukių reikšmes, persirengėlių funkcijas. 

Daugiausia jėgų ir laiko pareikalavo kaukių ir Morės gaminimas. Bijūnų pagrindinės mokyklos mokiniai 

pagamino įspūdingą Morę, paruošė Užgavėnių kaukių parodėlę mokyklos fojė. Užgavėnių išvakarėse 

mokykloje vyko edukacinės pyragėlių kepimo pamokėlės. Visus edukacinius užsiėmimus vedė Trakų 

kultūros rūmų Bijūnų padalinio administratorė. 

Užgavėnių rytą Bijūnuose prasidėjo Kaziuko mugė, vėliau vyko linksmybės Užgavėnių šventėje: 

gausus būrys persirengėlių šoko lietuvių liaudies ratelius, dainavo, triukšmavo, skelbė Užgavėnių 

papročius, linkėjo sveikų ir derlingų metų. Ingrida Česonytė pradžiugino šventės dalyvius, kurie tą dieną 

galėjo pajodinėti jos žirgu ir poniu, o tai pagal lietuvių liaudies papročius žada gerą derlių ateinantiems 

metams. Visus susirinkusiuosius Bijūnų bendruomenės šeimininkės vaišino karšta žolelių arbata, sočiais 

bulviniais blynais, lašiniais, dešromis, namine duona, obuoliais, todėl visi šventėje dalyvavę buvo sotūs, 

daug šoko, dainavo, stebėjo Lašininio ir Kanapinio kovą. Galiausiai ant laužo buvo sudeginta Morė. 



Kovo 11-oji. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Minėjimas, koncertas, viktorina, paroda – 

Bijūnuose vyko kovo 10 dieną. Renginio metu buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas, Jaunimo 

sukurtas ir parodytas video sveikinimas Kovo 11-osios progai. Pavasariškai suskambo pradinių klasių 

mokytojos Rimutės Miseliūnienės ir mokyklos mokinių atlikta daina apie Lietuvą. Po minėjimo vyko 

viktorina „Ką aš žinau apie savo šalį Lietuvą?“ ir „Lietuva – mano šalis“, kurioje reikėjo atsakyti į 

klausimus, susijusius su lankytinomis vietomis, tikėjimu, kalba, Lietuvos istorija. Viktorinoje dalyvavo 

mažiausieji minėjimo dalyviai: ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, pradinukai. Taip pat buvo suburtos 4 

komandos pagal Lietuvos regionus – Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Dzūkijos iš vyresniųjų 5-10 

klasių mokinių. Renginio metu mokiniai galėjo ne tik pasitikrinti savo žinias, bet ir smagiai praleisti laiką.  

Balandžio mėnesį Bijūnuose vyko įvairūs velykiniai renginiai: Velykinė edukacinė programa 

vaikams „Margučio margumai“ (Margučių marginimas vašku ir kitomis priemonėmis), edukacinė 

programa vaikams „Verbų rišimas“, „Velykinės žvakės gamyba“, „Vaikų Velykėlės“. Visa tai skirta 

Velykų šventės pasiruošimui.  

Bijūnuose vyko gegužinės ir birželinės pamaldos.  

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, liepos 6 – ąją, 21 val., visoje Lietuvoje 

skambėjo Lietuvos himno – „Tautiškos giesmės“ – garsai. Himnas buvo giedamas ir Bijūnuose. Susikibę 

už rankų žmonės, tą pačią valandą kaip ir visas pasaulis, užgiedojo Lietuvos himną. 

Jau šeštus metus Bijūnuose buvo organizuojama jaunųjų šaulių vasaros stovykla „Tarnauju 

Lietuvai“. Šiais metais į stovyklą Bijūnuose susirinko 57 vaikai iš Bijūnų, Onuškio, Lentvario, Trakų ir 

Senųjų Trakų. Penkias dienas vaikai gyveno pagal kariškas taisykles. Miegojo palapinėse, valgė lauko 

sąlygomis gamintą maistą, vykdė vadų įsakymus. Vyko rikiuotės, maskavimosi, išgyvenimo pratybos. 

Užsiėmimus organizavo kariuomenės instruktoriai. 

Šienapjūtės  etnografinė šventė „Pirmosios pradalgės“ šventė Bijūnuose vyko liepos 2 dieną. 

Šventėje buvo puiki proga jaunimui pasimokyti iš vyresnių, apsižvalgyti ir padūkti, drauge padainuoti, 

pašokti. Vyko birželio mėnesio varduvininkų pagerbimas, varžytuvėms. Smagiai pažaidus, visus 

susirinkti į šokių aikštelę pakvietė Andrius Rimiškis. Kad nepristigtų energijos ir geros nuotaikos 

šokiams, visi šventės dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti gardžia gira bei šaltais užkandžiais. Šventės 

akcentu tapo ant lauko krosnies verdama žuvienė. 

Spalio mėnesį vyko Rudens gėrybių paroda.  

Lapkričio 26 dieną jau devintus metus vyko tradicinė gatvių šventė Bijūnuose. Pasipuošę, nešini 

vaišėmis, į šventę rinkosi kaimo gyventojai. Kiekviena gatvė pasipuošė savo stalą. Ant visų stalų galėjai 

matyti geriausiųjų šeimininkių kulinarinius „šedevrus“. Šventės tikslas – telkti žmones darbui 

bendruomenės labui. Dalyviams koncertavo Vilniaus Žirmūnų skyriaus „Bočiai“ vokalinis ansamblis 

„Neris“.  



Gruodžio 10 dieną vyko Eglutės puošimo ir įžiebimo šventė bei profesionalaus teatro spektaklis 

vaikams. Taip pat buvo paruošta vaikų ir suaugusiųjų Kalėdinių kompozicijų paroda „Šventų Kalėdų 

belaukiant“. 

Gruodį vyko karnavalas vaikams (vaikų spektakliukai, rateliai), Kalėdinė šventė suaugusiems 

„Pabūkime kartu“ (Padėkos vakaras), Bijūnų kaimo meno mėgėjų teatras vaidino spektaklį, o gruodžio 31 

dieną vyko diskoteka prie kaimo eglutės „Naujuosius pasitinkant“.  

2016 m. birželio – gruodžio mėnesiais Trakų kultūros rūmai vykdė projektą  „Gražiausi kūriniai – 

rankų darbo“. Bijūnų padalinys stengėsi išpildyti projekto esmę – puoselėti etnokultūrą, skatinti jaunimą 

užsiimti tradiciniais amatais, siekiant išsaugoti senąsias amatininkų tradicijas, didinant jaunimo 

domėjimąsi etnokultūrinėmis tradicijomis ir į organizuojamas veiklas įtraukiant kuo daugiau jaunimo. 

Projekto metu buvo suorganizuotos edukacinės programos: kojinių, megztinių, riešinių mezgimo, rištinių 

lėlių (nenaudojant adatos) gamyba, šieno skulptūrų pagaminimas, žvakių liejimo pamokos. 

Taip pat Bijūnų padalinys kartu su Bijūnų bendruomene vykdė projektą „Materialinės bazės 

stiprinimas Bijūnuose“. Projekto metu įrengta virtuvė ir ji pritaikyta kaimo gyventojų poreikiams. 

DUSMENŲ PADALINYS 

Dusmenų krašto gyventojams 2016 metais buvo pristatyti įvairaus pobūdžio renginiai. 

Dusmenyse buvo paminėtos Valstybinės šventės - Laisvės gynėjų diena, Lietuvos Valstybės 

atkūrimo diena, Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena, Gedulo ir vilties diena, Valstybės 

diena (Tautinės giesmės giedojimas). 

Surežisuota Užgavėnių šventė ir švęsta Dusmenyse. Vyko etnokultūrinė edukacija „Akmens 

užkalbėjimas“.  

Respublikinei bitininkų šventei „Kvepia medumi mūsų stalas“ paruoštos specialios 2 dainos.   

Surinkus vestuvines dainas ir atsiminimus, buvo paruošta programa renginiui „Dzūkiška Onelės 

veseilia Dusmenyse“. Tai tradicinis Dusmenų padalinio renginys.  

Patobulinta Sekminių programa ir pristatyta Dusmenų kaimo gyventojams bei svečiams. 

Suorganizuota romansų popietė „Dainuok, širdie, gyvenimą“, kurioje dalyvavo romansų atlikėjai iš 

Vilniaus „Jorė“ ir romansų klubas „Elena“, Agnė Černiauskaitė, Valkininkų moterų ansamblis „Santaka“, 

Kruonio romansų ansamblis „Retro“ ir Dusmenų romansų atlikėjai. 

Nuolat rūpinamasi jaunimo sportinės veiklos laisvalaikiu. Du kartus per metus vyksta sportinės 

varžybos: žiemos ir vasaros. Žiemos sporto varžybose rungtyniavome: poledinės žvejybos, šaškių, 

šachmatų, stalo teniso, srėliukių mėtymo į taikinį, girės kilnojimo varžybose. Vasaros sporto šventėje 

rungėsi tritaškių, baudų, krepšinio 3x3, dviračių figūrinio važiavimo, kroso 500 m. distancijos bėgimo 

varžybose. 



Suorganizuota Dusmenų krašto gražiausių sodybų nuotraukų paroda, Dusmenų krašto neįgaliųjų 

darbų paroda, skirta tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Vyko Vytauto Žemaičio fotografijų parodos - 

Bakaloriškių kaimo 220 metinėms paminėti ir paroda „Dovanoju jums... tylą“. Taip pat Adventinių 

dekoracijų paroda bei parengtas įvykusių renginių nuotraukų stendas. 

Dusmenų dramos teatras Kazimiero Čiplio Vijūno pjesę „Bobutės susipyko“ parodė Tiltuose (Trakų 

r.), Onuškyje (Trakų r.), Eičiūnuose (Alytaus r.), Sarapiniškėse (Varėnos r.), Naujojoje Ūtoje (Prienų r.), 

Žemaitkiemyje (Lazdijų r.), Nemunaityje (Alytaus r.). 

Dusmenų folkloro kolektyvas koncertavo Bakaloriškėse (Trakų r.), Trakuose (Trakų miesto šventė), 

Pivašiūnuose (Alytaus r.), Onuškyje (Trakų r.), Tiltuose (Trakų r.), Bočių 20- metyje (Trakai).  

Dusmenų romansų duetas dalyvavo Semeliškėse (Elektrėnų sav.) romansų popietėje. 

Su Trakų neįgaliųjų užimtumo centru Dusmenų padalinys vykdo projektą „Neįgaliųjų integracija į 

visuomenę“. Kiekvieną ketvirtadienį vyksta neįgaliųjų darbiniai užsiėmimai Dusmenų kultūros namų 

patalpose. Bendradarbiaujama su Varėnos, Prienų, Kaišiadorių, Vilniaus ir Alytaus rajonų kultūros 

įstaigomis, Onuškio Donato Malinausko gimnazija, Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centru, Trakų 

socialinių paslaugų centru ir Trakų rajono kultūros rūmų padaliniais. 

GRENDAVĖS PADALINYS 

Pagrindiniai padalinio veiklos tikslai buvo etninės kultūros puoselėjimas, vietos tradicijų 

išsaugojimas, gyventojų valstybingumo, pilietiškumo ugdymas, vaikų ir jaunimo meninis ugdymas. 

Siekiant šių tikslų įgyvendinimo, metų bėgyje buvo surengta nemažai etninės kultūros renginių: 

užgavėnių šventė ,,Žiema, žiema bėk iš kiemo“; renginys skirtas žemės dienai; šventinis koncertas, skirtas 

Motinos dieną paminėti ,,Jei pasaulyje Jūsų nebūtų“; rudens renginys ,,Pabaigtuvių pyragas“; adventinė 

vakaronė ir žiemos puokščių paroda; taip pat padalinys dalyvavo Trakų miesto šventėje. 

Įsimintina buvo šių metų Joninių šventė ,,Buvo naktys švento Jono“, kuri įvyko Grendavės 

paplūdimyje prie Vilkokšnio ežero.  

Kaip ir kiekvienais metais didelis dėmesys Grendavės padalinyje buvo skirtas gyventojų 

pilietiškumo ugdymui, organizuojami valstybinių švenčių, bei atmintinų datų paminėjimai. 

Sausio mėnesį suorganizuota atminties valanda sausio 13-osios įvykiams paminėti. 

Vasario mėnesį vyko minėjimas-koncertas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai  ,,Šalis ta – Lietuva 

vadinas“. 

Kovo mėnesį - literatūros ir muzikos vakaras Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti 

,,Istorinis Lietuvos kelias“. 

Birželio mėnesį buvo minima Gedulo ir vilties diena.  



Liepos mėnesį ant Žuklijų piliakalnio Tautinės dainos šventė ,,Skambėk, lietuviška daina 

piliakalnio šlaituos“ Lietuvos valstybės dienai paminėti. 

Grendavės moterų vokalinis ansamblis dalyvavo literatūriniame – muzikiniame renginyje 

,,Romansų vakaras“ (Elektrėnų savivaldybės, Semeliškių parapijos namuose). 

Gruodžio mėnesį vyko kalėdinis renginys ,,Betliejaus žvaigždė“. Sulaukta daugybės žiūrovų. 

ONUŠKIO PADALINYS 

Sausio-vasario mėnesiais Onuškio padalinyje vyko Užgavėnių kaukių gamyba (dalyviai vaikai ir 

suaugę), ruošė tradicines Užgavėnių kaukes-malpas ir arkliukus, su bendruomenės kiemeliu aktyviai 

dalyvavo Trakų miesto Užgavėnių šventėje, buvo paruošta programa (žaidimai, rateliai, pramogos ir 

kulinarinis paveldas) šio renginio metu užimti Vilniaus jaunųjų turistų centro dalyvius (74 žmonių grupė). 

Birželio 27 - liepos 1 dienomis buvo organizuota vaikų dienos vasaros stovykla. Penkių dienų 

trukmės stovykloje įvairiose kūrybinėse ir edukacinėse programose dalyvavo 16 vaikų. Taip pat 

stovykloje vyko krepinių gėlių, papuošalų, kulinarinio paveldo gamybą (skruzdėlynas, kibinai, košė lauko 

sąlygomis).   

Rugsėjo-gruodžio mėnesiais vyko keramikos mokymai (vadovė J. Radžiūnaitė) ir vilnos vėlimo 

šlapiuoju ir sausuoju būdu mokymai (vadovė M. Lebednykaitė). Šie užsiėmimai sulaukė ypatingo 

dėmesio, juose dalyvavo tiek vaikai, tiek suaugę, tiek senjorai. Jauniausiam dalyviui 4 m., vyriausiam - 

80 m. Taip pat nuolat padalinyje vyksta tautinių juostų pynimo iš siūlų užsiėmimai. 

Rugsėjo 30 ir spalio 14 dienomis vyko dviejų seminarų ciklas suaugusiems „Šeimos santykių 

kultūra, konfliktų, streso valdymas, meilė ir šeimos poreikiai“. Kiekvieno susitikimo metu vyko trumpa 

įvadinė paskaita ir kūrybinis dailės terapijos procesas. Dalyviai susipažino su grupine refleksija, kurios 

metu vykstantys patirties apmąstymai, įžvalgos bei kitų grupės narių atliepimai į spontaniškai sukurtus 

kūrinius padėjo tobulėti, įžvelgti svarbius dalykus bei inicijavo teigiamus pokyčius. 

Padalinyje organizuojami visų valstybinių švenčių minėjimai, tradiciniai renginiai - krašto šventė 

„Dviejų gimtinių nebūna“ organizuota 20-ąjį kartą, „Onuškio Kermošius“ - 11-ąjį kartą, švenčiamos 

Užgavėnės, Sekminės, organizuojami  velykinio, adventinio ir kalėdinio laikotarpio renginiai. 

Kiekvienais metais Atvelykio proga organizuojama seniūnijos teritorijoje kuriančių ir gyvenančių 

bendruomenės narių darbų paroda „Darbas meistrą giria“.  

Drauge su VOOB socialinėmis darbuotojomis organizuotas kalėdinis vakaras „Neužrakink širdies 

gerumui“, skirtas neįgaliesiems ir senjorams. Renginys sulaukė ypatingo šių žmonių dėmesio, numatoma 

ir toliau organizuoti tokio pobūdžio renginius šio socialinio sluoksnio žmonėms. 

Gruodžio mėnesį padalinys dalyvavo Trakų r. savivaldybės skelbtame kalėdinių žibintų 

kompozicijų konkurse „Trakai – senovinių žibintų kraštas 2016“, konkursui pateikta žibintų/namelių 



kompozicija „Pasidalinkime namų šiluma“. Onuškio seniūnijos administracijos pastate esančių įstaigų 

languose, visą šventinį-kalėdinį laikotarpį šventinę nuotaiką skleidė žibintai/nameliai, jų langeliuose 

plevenanti šviesa mielai nuteikė kiekvieną. 

PALUKNIO PADALINYS 

Sausio 13 dieną Paluknyje vyko minėjimas, simbolinis aukurų uždegimas. „Atminty ir širdy  Sausio 

13-oji – Lietuvos Laisvės gynėjų diena“.  

Vasario 14 dieną buvo minima Vasario 16-oji „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“, renginys skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Paluknio švietimo įstaigos ir organizacijos dalyvavo LR 

Prezidentės paskelbtoje akcijoje „Aš tikrai myliu Lietuvą“ ir sudainavo bendrą dainą ,,Žemei Lietuvos“. 

Šalia mokyklos esantis parkas ir pagrindinė Paluknio gatvė buvo papuošta pačių vaikų pagamintomis 

širdelėmis.  

Kovo 11 dieną vyko „Laisva ir Nepriklausoma Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena“. Paluknio bendruomenės švietimo įstaigos susirinko Paluknio seniūnijos aikštėje netradiciškai 

paminėti Lietuvos Nepriklausomybės gimtadienį. Šįkart šventiniu simboliu tapo pačių dalyvių 

pagamintos trispalvės gėlės. Vėliau Paluknio vidurinės mokyklos aktų salėje vyko šventinis koncertas. 

Dalyvavo visi Paluknio kolektyvai. 

Birželio 14 dieną vyko minėjimas ir nuotraukų paroda „Kol dar širdy turėjote vilties“, skirtas 

Gedulo ir vilties dienai. Taip pat Paluknio Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. 

mišios už tremtinius. 

Liepos 6 dieną vyko renginys „Mindaugas - pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius“, skirtas 

Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Seniūnijos aikštėje buvo suorganizuotas minėjimas, kuriuo metu 

buvo giedamas Lietuvos valstybės himnas. 

Be valstybinių švenčių, padalinyje sausio 6 dieną vyko renginys  ,,Vilties ir džiaugsmo spinduliai“,  

skirtas Paluknio vienišiems ir neįgaliems žmonėms. Paluknio seniūnijos neįgaliųjų draugija susirinko prie 

bendro kalėdinio stalo. Dovanas teikė Kalėdų senelis, kartu su Trimis Karaliais buvo giedamos kalėdinės 

giesmės, prisiminti vaikystėje išmokti šventiniai eilėraščiai, dainos, netrūko žaidimų ir šokių. Koncertavo 

Paluknio trio ,,Hanki“.  

Sausio 9 dieną vyko kalėdojimas po Paluknio kaimą „Trys karaliai“. Paluknio lenkų liaudies dainų 

ir šokių kolektyvas „Poluknianie“ paruošė ir pristatė bendruomenei kalėdojimo programą. 

Vasario mėnesį vyko pasiruošimas Užgavėnėms „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Paluknio 

bendruomenės dalyviai paruošė teminę programą, kurią pristatė rajoninėje Užgavėnių šventėje Trakuose. 

Kovo 20 dieną  Paluknyje buvo minima Pasaulinė žemės diena ,,Tausokime ir saugokime žemę“. 

Vyko inkilų kabinimas, vaikų darbelių ir piešinių paroda seniūnijoje. 



Balandžio mėnuo prasidėjo margučių ridenimu, žaidimais ir paroda ,,Rid, rid, rid margi margučiai“. 

Į Paluknį buvo pakviesta Vilniaus krašto tautodailininkė Agata Granicka. Menininkė mokė Paluknio 

bendruomenės narius dažyti margučius su vašku, mažiausieji dalyviai rungėsi margučių ridenimo 

varžybose. Po edukacinio užsiėmimo pasirodė dainų ir šokių kolektyvas ,,Poluknianie“.  

Gegužės 4 dieną Paluknio vidurinės mokyklos aktų salėje vyko šventinis koncertas  ,,Motina, man 

saulė tavo veidą mena“. Dalyvavo Paluknio solinio ir kolektyvinio dainavimo jaunimo ansamblis, 

Paluknio moterų vokalinis ansamblis, Paluknio moterų vokalinis trio. Po koncerto visos mamos gavo 

vaikų rankų darbo dovanėlių.   

Gegužės 18 dieną vyko „Šeimos šventė“.  Jos metu vyko šeimų sportinės varžybos, bendros 

vaišės.  

Birželio 1 dieną vyko tarptautinė vaikų gynimo diena ,,Pasaulis tai Mes – Mes jo vaikai“. Vaikų ir 

jaunimo pramogų ir sporto aikštelėje buvo organizuojami žaidimai ir konkursai, piešimas ant asfalto.  

Birželio 23 dieną Paluknyje vyko Joninių šventė ,,Saulės pasitiki, rasa nusiprauski“. Paluknio 

seniūnijos aikštėje vyko koncertas, kuriame dalyvavo visi Paluknio kolektyvai, Moterų ansamblis iš 

Senųjų Trakų. Visi renginyje dalyvavę Jonai ir Janinos buvo pasveikinti ąžuolo vainikais. Po 

vidurnakčio jaunimas poromis ieškojo paparčio žiedo. Vyko diskoteka iki ryto. 

Vienas iš prioritetinių Paluknio renginių - grybų šventė „Paluknio baravykas 2016“. Rugsėjo 7 

dieną Paluknyje karaliavo grybautojai iš viso rajono. Taisyklės buvo numačiusios, kad be baravykų, buvo 

galima rinkti raudonikius, lepšius, tad jie ir sudarė didžiausią užskaitomą svorį. Pats grybavimas miške 

buvo tik šventės pradžia. Vėliau dalyviai vaišinosi Paluknio seniūnės Marijos Golubovskos sriuba. Pirmą 

kartą buvo išbandyta rungtis – kova be taisyklių, kuomet aikštėje buvo išbarstyta arti pusšimčio 

kilogramų grybų ir visi grybautojai turėjo juos kiek galima greičiau surinkti, bandant iš priešininkų 

gudrumu ar klasta atimti grybus. Daug linksmų emocijų sukėlė tikras „grybų karas“. Taip buvo pavadinta 

rungtis, kuomet komandos varžėsi pagal žinomo žaidimo „Kvadratas“ taisykles, tik vietoj kamuolio buvo 

panaudoti grybai. Buvo žaidžiamas grybų krepšinis. Kol suaugusieji stengėsi į kibirus įmesti kiek galima 

daugiau grybų, patys mažiausieji šventės žiūrovai snaiperiškai grybus mėtė į tikrą krepšinio krepšį. Po 

improvizuoto koncerto, kuriame grybautojų komandos demonstravo savo meninius sugebėjimus, teisėjai 

paskelbė rezultatus. Vyko koncertas, kuriame dalyvavo Paluknio kolektyvai ir Tiltų liaudiškos muzikos 

kapela.  

       Gruodžio 16-ąją dieną vyko kalėdinės eglutės įžiebimo šventė ,,Kartu įžiebkime eglutę“. 

Dalyvavo Paluknio seniūnijos vaikai ir jaunimas. Šventinę programą vedė trio ,,Hanki“ ir Kalėdų senelis. 

Vyko žaidimai, rateliai, dainos. 

Gruodžio 23 dieną buvo suorganizuotas šventinių dainų koncertas „Tyli naktis“. Koncertas vyko 

po Piemenėlių mišių. Jo metu giedamos tradicinės ir netradicinės kalėdinės giesmės.  



RŪDIŠKIŲ PADALINYS 

 Trakų rajono kultūros rūmų Rūdiškių padalinyje 2016 m. veikė vienas mėgėjų meno kolektyvas – 

folkloro ansamblis „Diemedis“. Ansamblio vadovė D. Žalpienė vykdė projektą „Bendruomenės 

institucinis stiprinimas, vietos gyventojų užimtumo ir saviugdos skatinimas, puoselėjant etnokultūrą. 

Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, rėmė Trakų rajono savivaldybė. Projekto 

vykdymui gauta 6491 Eur. Iš projekto lėšų pasiūta 12 naujų tautinių kostiumų, išleista ansamblio 

kompaktinė plokštelė „Vai diemedi, diemedi“, įsigyta smulkių muzikos instrumentų (lūpinė armonikėlė, 

terkšlės, lumzdeliai, molinukai), surengtos edukacijos jaunimui: folklorinio dainavimo popietė su LNKC 

folkloro skyriaus vyr. specialiste L. Sungailiene, susitikimas su LMTA mokslo centro etnomuzikologijos 

skyriaus vyr. redaktore Varsa Zakariene, kuri supažindino Rūdiškių jaunimą su tautosakos rinkimo 

pagrindais. Susipažinę su tautosakos rinkimo pagrindais, moksleiviai dalyvavo akcijoje „Atskleisk 

senolių išmintį“ – jie lankė Rūdiškėse gyvenančius senolius, rinko tautosakinę medžiagą. Projektą 

užbaigėme folkloro ansamblio 20-mečio švente „Susgiedokim, susiedėliai“, kurioje dalyvavo Rūdiškių 

mokyklos moksleiviai, folkloro grupė „Ratilai“ (vad. D. Mockevičius) bei rajono liaudiškos muzikos 

kolektyvai: Trakų rajono kultūros rūmų folkloro ansamblis „Radasta“ (vad. R. Zakarė ir M. Morkūnienė), 

Tiltų kaimo kapela (vad. N. Bižokienė), Onuškio liaudiškos muzikos kapela (vad. G. Kulbickienė). 

Renginį vedė etnomuzikologai Dalia ir Darius Mockevičiai. Vedėjų betarpiškumas, gebėjimas švelniai 

prakalbinti tiek jauną, tiek seną, sukurti darnią, draugišką vakaro nuotaiką, sujungė  renginio žiūrovus,  

dalyvius , bei svečius  - pasijutome taip,  tarsi būtume vienos šeimos nariai, turintys bendrą didelį tikslą – 

puoselėti ir skleisti savojo krašto tautinės kultūros palikimą. 

 2016-aisiais metais Trakų rajono kultūros rūmų Rūdiškių padalinys surengti šie renginiai: 

Sausio 13-osios įvykių paminėjimas – susitikimas su Sausio 13-osios įvykių liudininke E. 

Vorobjoviene. 

Surengė Gedulo ir vilties dienai skirtą renginį Rūdiškių geležinkelio stotyje. 

Rūdiškių padalinys dalyvavo ir prisidėjo prie organizavimo Trakų miesto šventėje „Trakų vasara“, 

Joninių šventėje Grendavėje, Žolinių šventėje Trakuose, Joninių šventėje Rūdiškėse, Valstybės 

(Mindaugo karūnavimo) dienai skirtame koncerte Rūdiškių bažnyčioje. 

Taip pat vyko Folkloro ansamblio „Diemedis“ dainų įrašo paruošimas su LNKC vyr. specialiste 

etnomuzikologe L. Sungailiene, tautosakos rinkimas – akcija „Atskleisk senolių išmintį“, dzūkiškų dainų 

popietė – susitikimas su LNKC vyr. specialiste etnomuzikologe Loreta Sungailiene, vyko edukacija 

moksleiviams „Tautosakos rinkimo pagrindai“ (lektorė LMTA mokslo centro etnomuzikologijos skyriaus 

vyr. redaktorė V. Zakarienė), „Diemedžio“ dainininkių filmavimas Vaikštenių kaime. 

Renginių ciklą užbaigė Adventinė vakaronė Trakų trečiojo amžiaus universitete. 



SENŲJŲ TRAKŲ PADALINYS 

Sausio 13 dieną vyko Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas „Atmintis gyva“, bendradarbiaujant 

su Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindine mokykla. 

Vasario 15 dieną vyko „Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena“, organizuota kartu su 

Senųjų Trakų biblioteka.  

Kovo 10 dieną vyko renginys „...mano brangi Tėvynė“, skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Renginys vyko Senųjų Trakų bibliotekoje. Renginio metu buvo 

trumpai papasakota apie šios datos svarbą Lietuvos istorijai. Renginį vedė Elvyra Lavrukaitienė, 

koncertavo Senųjų Trakų moterų ansamblis „Stare Troki“ (vadovė – Lilija Kieras). Koncertinėje 

programoje taip pat dalyvavo Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos  

priešmokyklinės grupės auklėtiniai ir mokiniai, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos 8 klasės 

mokinys Egidijus Bogdanovičius. Senųjų Trakų bibliotekos vedėja Elena Pavlovska supažindino visus 

minėjimo dalyvius su fotografo ir žurnalisto Vytauto Žemaičio biografija. Bibliotekoje buvo 

eksponuojama autoriaus foto paroda  „Skiriu Jums… tylą“,  kurioje įamžinti Trakų karšto vaizdai.   

Kovo 20 dieną vyko Pasaulinė žemės diena - vaikų piešinių parodėlė. Visą kovo mėnesį Senųjų 

Trakų seniūnijos vaikai piešė piešinius ekologine tematika „Aš padedu gamtai“ bei gamino kūrybinius 

darbelius. Iš piešinių ir darbelių buvo surengta parodėlė ir patalpinta Senųjų Trakų bibliotekoje. 

Kovo pradžioje vyko Šv. Velykų popietė - Šv. Mišios, velykinių giesmių koncertas bažnyčioje. 

Dalyvavo Senųjų Trakų moterų ansamblis „Stare Troki“, kuris giedojo per Šv. Mišias Senųjų Trakų 

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčioje. 

Balandžio 2 dieną Senųjų Trakų padalinyje vyko kūrybinė popietė vaikams „Ant tavo rankų supasi 

gerumas“, skirta motinos dienai. 

Birželio 19 dieną įvyko susitikimas su piligrimais iš Lenkijos, kurie atvyko į Senųjų Trakų bažnyčią 

ir vienuolyną iš Olštyno (Lenkija). Svečiai dalyvavo Šv. Mišiose, o po jų Šv. Jono apaštalinės seserys 

aprodė vienuolyną bei papasakojo apie savo veiklą. 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos paminėjimas „Sugiedokime Tautišką 

giesmę“ vyko liepos 6 dieną. Senųjų Trakų gyventojai kartu su visais pasaulio lietuviais giedojo Tautišką 

giesmę prie Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyno. 

Liepos 17 dieną vyko renginys „Burkimės savo ainių žemėje“, pagal projektą „Senieji Trakai – 700 

metų istorija“. Šventė prasidėjo atlaidais Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir 

Šv. Benedikto bažnyčioje. Po Šv. Mišių vyko koncertas ir užsiėmimai vaikams. Renginyje dalyvavo 

Vaikų šokių studija „Sole“ (vad. Sofiko Lavrukaitis), liaudiškų šokių kolektyvas iš Aukštadvario „Nava“, 

vokalinis ansamblis „Landvarovianki“, rusų dainos ansamblis „Zabava“, Trio ,,Hanki“, folkloro kapela 



,,Ratilai“, Senųjų Trakų moterų ansamblis „Stare Troki“, Senųjų Trakų jaunieji solistai Klaudija 

Laurukaitytė ir Egidijus Bogdanovičius. Vaikai turėjo galimybę nemokamai pašokinėti ant pripučiamų 

batutų. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantai Ričardas Dediala ir Gediminas Petrauskas 

pateikė įdomių istorijos faktų apie Senuosius Trakus.   

Gruodžio 16 dieną vyko renginys „Senieji Trakai - tai aš“, skirtas paminėti 700 metų jubiliejų. 

Renginio metu buvo pristatyta knyga „Senieji Trakai: praeitis ir dabartis“, pagerbti prie Senųjų Trakų 

gerovės garsinimo prisidėję žmonės. Koncertavo Senųjų Trakų lopšelio-darželio auklėtiniai, Senųjų 

Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos mokiniai, Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės 

mokyklos moksleiviai, vaikų šokių studija „Sole“, sportinių šokių studijos „Gija“ šokėjai, Senųjų Trakų 

moterų ansamblis „Stare Troki“.   

Gruodžio 17 dieną Senuosiuose Trakuose buvo įžiebta kalėdinė eglutė. Renginio metu buvo 

atliekamos dainos, šokiai, žaidimai su Kalėdų seneliu bei nykštuku.  

Gruodžio 22 dieną Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje vyko kalėdinis 

padėkos vakaras „Jėzus Kristus mums jau gimė“. Buvo giedamos kalėdinės giesmės, deklamuojami 

eilėraščiai, vaikai vaidino kalėdiniame pasirodyme, grojo fleitomis. Visi šventės dalyviai dalinosi 

kalėdaičiais, buvo paruoštas vaišių stalas.  

TILTŲ PADALINYS 

Siekiant užsibrėžtų Tiltų padalinio tikslų, iškelti uždaviniai, kurie sėkmingai įvykdyti. 

Bendradarbiaujama su Tiltų ir kitomis bendruomenėmis, rajono meno kolektyvais, profesionaliais 

atlikėjais, įvairiomis organizacijomis ir pavieniais asmenimis, rengiami projektai, ieškoma naujų renginių 

organizavimo formų, įvairumo, novatoriškumo, siekiama kokybės. Naujovių, žinių, patirties pasidalinimo 

vykstama į kursus, mokymus. Viršytas 2016 metų plane numatytas renginių ir veiklų skaičius, kurį 

iššaukia nenumatyti bendradarbiavimo pasiūlymai, ekspedicijos, edukacinės veiklos. Didėja lankytojų ir 

dalyvių skaičius. Padalinio veiklos viešinimas internete ir spaudoje didina bei plečia pažintį apie Tiltus, 

pritraukia interesantų. 

Vienas iš uždavinių – populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, organizuoti kalendorines 

šventes. Šiam uždaviniui įgyvendinti suorganizuota ir dalyvauta 30-yje kalendorinių ir etnokultūros 

renginių.  

Pats didžiausias ir reikšmingiausias renginys – Tiltų krašto šventė „Kvepia medumi mūsų stalas“, 

pritraukiantis didelį žiūrovų būrį.  

Gerų dalyvių ir žiūrovų atsiliepimų sulaukia Motinos diena, Atvelykis, Adventiniai, Kalėdiniai 

renginiai. Buvo organizuoti du įdomūs ir prasmingi renginiai su užsieniečiais – Norvegais ir Japonais.  



Su 13-ka koncertinių išvykų buvo dalyvauta etnokultūriniuose renginiuose – Užgavėnėse ir  

Žolinėse  Trakuose , Trakų miesto šventėje, Trakų rudens sambaryje, Joninėse Grendavėje, Mindauginėse 

Onuškyje, Grybų šventėje Paluknyje, Rūdiškių ,,Diemedžio“ 20-mečio šventėje, Adventiniame vakare 

Aukštadvaryje, dvejuose festivaliuose Vilniuje, kapelų šventėje Avižieniuose (Vilniaus r.), Sekminėse 

Dargužiuose (Varėnos r.). Liepos mėnesį dalyvauta tarptautiniame festivalyje Lenkijoje. 

Tiltų padalinyje nuolat stengiamasi puoselėti tradicinius amatus, suburti amatų būrelį. Šiam 

uždaviniui pasiekti, 2016 metais amatų būrelis suburtas nebuvo, tačiau būrys amatininkų savo amatu 

užsiima ir jį plėtoja namuose, dalyvauja parodose. Rugsėjo mėnesį tarptautinėje vietos bendruomenių 

mugėje, kuri vyko Vilniuje Litexpo parodų rūmuose, savo darbus pristatė 7 Tiltų gyventojai: V. 

Ignatavičienė, V. Neteckienė, S. Pilsudskis, D. Žemaitienė, V. Tolvaišienė, A. Kupriščenkienė, G. 

Kleinotas. Lapkričio mėnesį S. Pilsudskio, A. Kupriščenkienės ir V. Neteckienės darbai buvo 

eksponuojami Vilniaus apskrities konkursinėje liaudies meno parodoje ,,Aukso vainikas 2016“ 

Švenčionyse. 

Taip pat  tradiciniai amatai puoselėjami vykdant edukacines programas. 2016 m. jų pravesta 11 – 

,,Tiltų krašto grikinės babkos gamyba“, ,,Dzūkiškos verbos“, ,,Šiaudinių žaisliukų gamyba“, ,,Tiltų kaimo 

kultūrinis, kulinarinis paveldas“, Austrijos bitininkams ,,Bitininkystės tradicijos Tiltų krašte“, ,,Lietuvių 

liaudies kalendorinių dainų dainavimo tradicijos“, ,,Vai atvažiuoja Lėliu Kalėda“. Visos programos  

sulaukė  didelio dalyvių dėmesio.   

Įvyko 2 ekspedicijos, vienoje iš jų užfiksuoti krašto amatai. Rugsėjo mėnesį Raseinių rajono 

Nemakščių bendruomenės nariai rinko medžiagą apie tiltų kaimo kultūrinį paveldą. Spalio mėnesį 

Lietuvos radijo laidos žurnalistas Arvydas Urba rinko medžiagą apie Vėlinių tradicijas Tiltuose. 

Ekspedicijos ir edukacinės programos didina Tiltų bei dzūkų krašto savitumo, papročių, tradicijų sklaidą, 

išsaugojimą. 

Rengti ir vykdyti įvairius kultūros projektus, edukacines programas, ekspedicijas, vienas iš 

svarbiausių padalinio uždavinių, leidžiantis organizuoti prasmingesnį Tiltų krašto kultūrinį gyvenimą. 

2016 m. kartu su Tiltų kaimo bendruomene buvo įgyvendinti 2 projektai. Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės remtas projektas ,,Tiltų seniūnaitijos fizinio 

aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas“ ir Trakų rajono savivaldybės remiamas sporto projektas 

,,Kilk nuo sofos ir judėk“. Projektai skirti visoms amžiaus grupėms. Abu projektus parengė ir finansavimą 

gavo Tiltų kaimo bendruomenė, Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinys dalyvavo partnerio teisėmis.  

Projektai sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo, įgyvendinti pilnai, surinkta vaizdinė medžiaga 

atspindinti jų veiklas. 

Buvo surengta ir dalyvauta 7-iuose Valstybinių švenčių minėjimuose su koncertinėmis 

programomis. Tai minėjimai,  skirti Laisvės gynėjų dienai,  Vasario 16-tai ,  Kovo 11-tai, Gedulo ir vilties 



dienai, Valstybės dienai. Valstybės dienai buvo organizuotas visuotinis žygis ,,Mano kraštas“, Tiltų 

kapela su koncertine programa dalyvavo Onuškio padalinio organizuotoje tradicinėje Mindauginių 

šventėje. 

2015 m. buvo suburtas 6 Tiltų kaimo mergaičių folkloro ansamblis, kuriam vadovauja Vaiva 

Neteckienė. Mergaičių ansamblis savo veiklą tęsė ir 2016 m. Kolektyvas turėjo 7 pasirodymus. 5 kartus 

pasirodė Tiltų padalinio organizuojamuose renginiuose: Atvelykio popietėje, Vakaronėje su Norvegais, 

Bitininkų šventėje ,,Kvepia medumi mūsų stalas“, Tiltų bibliotekos 60-metyje, popietėje ,,Adventą 

pasitinkant“. Tiltų mergaičių folkloro ansamblis turėjo dvi išvykas Trakų rajone. Dalyvavo Trakų rudens 

sambaryje Trakuose ir  Adventiniame vakare Aukštadvaryje.   

 

VIII. VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ VEIKLA 

 

Trakų kultūros rūmuose 2016 metais veikė šie meno kolektyvai: 

1. Folkloro ansamblis RADASTA (II kategorija, vad. R. Zakarė/ M. Morkūnienė); 

2. Mėgėjų teatras TRAKŲ KARALIŠKASIS RŪMŲ TEATRAS (II kategorija, vad. R. Čuta); 

3. Grendavės moterų vokalinis ansamblis „VERSMĖ“ (III  kategorija, vad. G. Kerienė); 

4. Lenkų dainų ir šokių ansamblis „TROČANIE“ (vad. B. Beliak); 

5. Šokio ir ugnies studija „ČIUTYTA“ (vad. V. Bagdonienė); 

6. Rusų dainos ansamblis „ZABAVA“ (vad. D. Nedveckis);  

7. Paluknio ansamblis „POLUKNIANIE“ (vad. R. Joknienė/ I. Grigienė); 

8. Vokalinis ansamblis Paluknio trio „HANKI“ (vad. R. Joknienė/ I. Grigienė); 

9. Senųjų Trakų moterų ansamblis „STARE TROKI“ (vad. E. Lavrukaitienė/ L. Kieras); 

10. Aukštadvario liaudiškų šokių grupė „NAVA“ (III kategorija, vad. R. Blikertienė); 

11. Folkloro ansamblis „DUSMENA“ (III kategorija, vad. E. Bubelevičienė); 

12. Dusmenų dramos mėgėjų kolektyvas (vad. R. Korsakienė); 

13. Mišrus choras „CANTEMUS“ (vad. B. Beliak); 

14. Tiltų kaimo kapela (vad. V. Neteckienė); 

15. Onuškio kapela (vad. G. Kulbickienė); 

16. Instrumentinis ansamblis „SERENADA“ (vad. K. Mikiška); 

17. Rusų instrumentinės muzikos ansamblis „TREŠČIOTKI“ (vad. I. Zaveckaja); 

18. Rūdiškių folkloro ansamblis „DIEMEDIS“ (vad. D. Žalpienė). 
 

2016 metais savo veiklos 25-erių metų jubiliejų minėjo Trakų karališkasis teatras, vadovas Robertas 

Čuta. Jubiliejinis koncertas vyko spalio 27 dieną. Taip pat savo veiklos 20-metį minėjo Rūdiškių folkloro 

ansamblis „Diemedis“, vadovė Dalė Žalpienė. 



VšĮ Trakų kultūros rūmų meno mėgėjų kolektyvų veiklos dalykinės veiklos ataskaitos pateikiamos 

Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui, pagal sutartį Nr. T4-101, todėl plačiau šioje 

ataskaitoje veikla nedetalizuojama.  

Dalį meno mėgėjų kolektyvų finansuoja Trakų rajono savivaldybės administracija iš Kultūros 

puoselėjimo, kultūros paslaugų ir viešosios turizmo infrastruktūros bei paslaugų teikimo programos meno 

kolektyvų veiklos finansavimo lėšų.  

 

Trakų kultūros rūmų meno mėgėjų kolektyvai yra labai aktyvūs, noriai dalyvauja organizuojamuose 

renginiuose, patys organizuoja renginius, dalyvauja išvykose į kitus rajonus, Dainų šventės apžiūrose, 

Lietuvos liaudies kultūros centro rengiamuose konkursuose.  

 

IX. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

VšĮ Trakų kultūros rūmuose ir padaliniuose 2016 metų sausio 2 d. dirbo 38 darbuotojai (30,8 etato), 

iš jų – 30 kultūros ir meno srities darbuotojai (20,4 etato). 2016 m. gruodžio 31 d. – 40 darbuotojų (30,8 

etato), iš jų 32 (21,9 etato) kultūros ir meno srities darbuotojai.  

  

TRAKŲ KULTŪROS RŪMAI IR JŲ 

PADALINIAI 

DARBUOTOJŲ 

SKAIČIUS 

Trakų kultūros rūmai 24 

Aukštadvario padalinys 2 

Bijūnų padalinys 2 

Dusmenų padalinys 1 

Grendavės padalinys 1 

Onuškio padalinys 2 

Paluknio padalinys 2 

Rūdiškių padalinys 2 

Senųjų Trakų padalinys 2 

Tiltų padalinys 2 

6 lentelė. Trakų kultūros rūmų ir padalinių darbuotojų skaičius 

 


