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I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Trakų kultūros rūmai (toliau – TKR) yra Trakų rajono savivaldybės viešoji pelno nesiekianti įstaiga, kurios veikla

finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. TKR 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, TKR 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.

2021 m. TKR struktūrą sudarė Trakų kultūros rūmai ir 7 padaliniai: Aukštadvario, Dusmenų, Grendavės, Onuškio, Paluknio, Senųjų Trakų

ir Tiltų.

2021 m. TKR savo veiklą vykdė vadovaudamiesi 2021 metų veiklos planu patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario

25 d. sprendimu Nr. S1E-32.

Pagrindinis TKR 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 tenkina šiuolaikinio vartotojo bei visiems

socialiniams sluoksniams priklausančių visuomenės gyventojų kultūrinius poreikius. Tęsdami ankstesnių metų nuostatą, 2021 metais TKR 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 tautinio tapatumo išsaugojimu;

 užtikrino įvairiapusę meno mėgėjų veiklą, gerino meninio lygio kokybę;
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 sudarė sąlygas bendruomenėms dalyvauti kultūros renginiuose;

 telkė ir rūpinosi dailininkų 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;

 gilino žinias suaugusiųjų švietimo srityje, organizavo šios srities renginius;

 teikė įvairias kultūros paslaugas organizuojant ir pravedant renginius.

Siekti tikslai ir pasirinktos veiklos kryptys atsispindi TKR organizuotuose renginiuose. Renginiai detalizuoti IV ir VII skyriuose.

II. SKYRIUS
VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ VEIKLA

2021 metais TKR surengė 114 kultūrinius – pramoginius renginius įvairaus amžiaus žiūrovams. Suorganizuota 100 realių ir 14 virtualių

įvairaus pobūdžio renginių.

2021 metais TKR organizuojamuose festivaliuose, šventėse, popietėse, diskusijose, susitikimuose, etnokultūriniuose renginiuose, minimose

istorijai svarbių datų šventėse dalyvavo 20 734 lankytojai ir dalyviai (skaičius pateikiamas be padalinių, jų statistika pateikiama IV skyriuje).

Gausiausiai žiūrovų ir lankytojų šiemet sutraukė INTERREG Lietuva - Lenkija programos kultūrinės dalies veiklos ir Tarptautinis menų

festivalis „Trans/Misijos Balticum“. Tradiciškai daugiausiai lankytojų sulaukdavo Trakų miesto šventė „Trakų vasara“ ir renginių ciklas „Trakai

– Kalėdų senelių sostinė“, tačiau dėl pandemijos šiemet šie didieji renginiai nebuvo organizuojami.
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Trakų kultūros rūmų
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114 17 15 7 23 11 17 24
1 lentelė. Trakų kultūros rūmų renginiai 2021 metais

2021 m. ženkliai sumažėjo mėgėjų meno kolektyvų koncertų ir spektaklių lankytojų skaičius, palyginimui 2020 metais mėgėjų meno

kolektyvų koncertuose ir spektakliuose apsilankė 11 095 lankytojai, o 2021 metais – 3680. Kituose renginiuose 2021 metais apsilankė net

5099 lankytojai, kai 2020 metais buvo 2650 lankytojų. Išaugo profesionaliojo meno renginių lankytojų skaičius, net 3925 lankytojais daugiau

nei 2020 metais.

Trakų kultūros rūmų
2021 m.

lankytojų ir dalyvių
duomenys

Iš viso
Mėgėjų meno

kolektyvų koncertų,
spektaklių lankytojai

Profesionaliojo
meno sklaidos

renginių lankytojai

Kitų
renginių
lankytojai

20734 3680 11955 5099
2 lentelė. Lankytojų ir dalyvių skaičius 2021 metais

Pastaraisiais metais TKR užmezgė bendradarbiavimą su Lietuvos nacionaliniu dramos teatru, Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatru,

Vilniaus dailės akademija, Trakų istorijos muziejumi, Valstybiniu pučiamųjų instrumentų orkestru „Trimitas“, Kauno lėlių teatru, Lietuvos

dailininkų sąjunga, koncertų ciklų „Klasika Trakuose“ ir kt..

TKR, organizuodami renginius, bendradarbiavo su Vilniaus ir Trakų rajonų kultūros, švietimo, viešosios tvarkos, maisto tiekimo įstaigomis,

Trakų 6 kuopos šauliais ir kt. Kasmet techniškai (scena, garsu, apšvietimu ir kt.) aptarnauja viso rajono renginius. Džiaugiamės ilgamete

draugyste su Lenkijos Respublikos ambasada, Vyriausybės fondu „Pomoc Polakom na Wschodzie“ ir asociacija „Wspólnota Polska“, kurie

finansiškai remia mūsų organizuojamas veiklas.
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Apžvelgiant 2021-uosius, matyti, kad jie prasidėjo tradiciškai minint valstybines šventes. Tačiau šie metai tiek Trakų, tiek visos Lietuvos

kultūriniam gyvenimui atnešė daug iššūkių: dėl pandemijos ir karantino teko keisti suplanuotų renginių datas, nemažą dalį programos perkelti į

internetinę erdvę. Visos Lietuvos laukė nelengvi iššūkiai, būtinybė prisitaikyti prie naujų pandemijos sąlygų, išmokti likti sveikiems, pasirūpinti

savo artimaisiais ir savimi, todėl Trakų kultūros rūmai suteikė ir pritaikė turimas patalpas vakcinacijos centrui.

Pavyko suorganizuoti nemažai didesnių tradicinių renginių ir juos įgyvendinti gyvai. Įvyko kiek netradicinė Užgavėnių šventė Trakuose,

vaikų dienos šventė „Džiaugsmo avilys“, tautinių mažumų festivalis „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“, muzikinis vakaras “Be meilės nėra

gyvenimo“, „Trans/misijos Balticum“, tradicinė šventė Onuškyje „Dviejų gimtinių nebūna“, Trakų krašto bitininkų šventė „Kvepia medumi

mūsų stalas“ Tiltuose, Grybų šventė „Paluknio baravykas 2021“, Oninių šventė Dusmenyse, „Burkimės protėvių žemėje“, Senuosiuose Trakuose,

„Rudens jomarkas“ Aukštadvaryje, Joninių šventės Aukštadvaryje ir Grendavėje ir kt.. Žemiau aprašyti svarbiausi 2021 metų renginiai.

.

EUROPINIO PROJEKTO INTERREG LIETUVOS–LENKIJOS PROGRAMAI KULTŪRINĖS DALIES VEIKLOS

Šį projektą Trakų kultūros rūmai kartu su partneriais, įgyvendino pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Jį iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas. Projektas

buvo pradėtas 2019 m. sausio 1 d., baigėsi 2021 m. gruodžio 31 d. Bendras projekto biudžetas – 909 951,68 Eur.

Pastarojo ilgalaikio projekto veiklomis siekta išryškinti Lietuvos – Lenkijos pasienio gamtos ir kultūros vertybių unikalumą, šio regiono

kultūros paveldo išsaugojimą bei darnų naudojimą. Įgyvendinant projektą buvo įrengti turistų traukos objektai, naujos lankytinos vietos,

išnaudojant regiono potencialą tolimesniam įvairių turizmo formų plėtojimui. Nuėjus trejų metų bendros veiklos kelią, akivaizdu, kad pavyko

pasiekti išsikeltus tikslus: paskatinti turizmo plėtrą didinant Trakų ir Gižycko rajonų patrauklumą, atkurti ir pritaikyti kultūros ir gamtos paveldo

objektus lankymui, puoselėti ir skleisti tradicijas, plėtoti amatus, kultūros mainus.

Projekto „Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakuose ir Gižycko regione“ įgyvendinimo metu 2019 m. buvo rekonstruota Trakų kultūros

rūmų didžioji salė. Pakeistos grindys, atnaujintos sienos, pakeista garso ir šviesos įranga. 2020 metais vyko gausi ir kupina įvairių renginių,

susitikimų, kultūros mainų 2021 metų bendra projektinė veikla.
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2021 metais įvykdytos šio projekto kultūrinės dalies veiklos:

„ETNO TRAKAI 2021“

Birželio 22–25 dienomis Trakuose, Tiltuose, Aukštadvaryje bei Grendavėje vyko renginių ciklas „ETNO TRAKAI 2021“.

Tiltų bendruomenės namuose buvo surengta nuotaikinga „Liaudiška vakaronė“, kurios metu svečiai galėjo susipažinti ir paragauti tautinio

paveldo patiekalų, žaisti įvairius liaudiškus žaidimus bei klausytis Tiltų kaimo kapelos. Trakuose buvo surengta „Amatų, tautodailės ir

kulinarinio paveldo mugė“, kurios metu buvo galima buvo įsigyti įvairių autentiškų rankdarbių bei maisto produktų. Mugėje dalyvavo

amatininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. Mugės metu vyko meno mėgėjų kolektyvų koncertas, renginių pabaigą vainikavo nuotaikingas

charizmatiškosios grupės „Black Biceps“ koncertas atnaujintoje Trakų kultūros rūmų salėje.

Grendavės paplūdimyje vyko „Šventinis Joninių koncertas“, kuriame koncertavo Grendavės moterų vokalinis ansamblis „Versmė“,

Rūdiškių folkloro ansamblis „Diemedis“, Onuškio liaudiškos muzikos kapela „Samė“, Tiltų kapela, Alytaus rajono Kumečių kaimo kapela

„Kaimynai“, Pivašiūnų kaimo kapela ir muzikos grupė „Bremeno muzikantai“. Joninių naktį Trakų miesto gyventojai ir svečiai galėjo dalyvauti

nuotaikingame ir įspūdžių pilname naktiniame Joninių žygyje po Trakus. Žygio metu dalyviai vaišinosi kibinais, klausėsi lenkų grupės „Załoga

Dr. Bryga“ koncerto, išvydo vaidilučių šokį bei šokio ir ugnies studijos „Čiutyta“ pasirodymą. Visą renginį vainikavo gintaro dulkių metimas į

simbolinį Joninių laužą bei vainikų leidimas į ežerą šalia Trakų Salos pilies. „ETNO TRAKAI 2021“ renginių ciklą birželio 25 d. vainikavo

Joninių šventė Aukštadvario miestelio aikštėje.

„TARPKULTŪRINIS FESTIVALIS“

Liepos 4–6 dienomis vyko „Tarpkultūrinis festivalis“, kurio metu surengtas edukacinis 2-jų dalių seminaras bei pristatyta

fotoparoda „TRAKAI – GIŽYCKO: kultūriniai panašumai“. Festivalio koncerte tarp daugelio tautinių mažumų meno kolektyvų savo krašto

kultūrą pristatė Gižycko lenkų šokių ir dainų kolektyvas „ZPiT Niegocin“ iš Vilkasų kultūros ir rekreacijos centro. Jaunieji dalyviai iš Vilkasų
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atliko nuotaikingą šokių ir dainų programą. Žiūrovus sužavėjo atlikėjų spalvingi kostiumai, šypsenos ir polėkis. Festivalyje taip pat dalyvavo

Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių, totorių, žydų, rusų, karaimų, romų, baltarusių meno kolektyvai. Pagrindinė renginio mintis bei tikslas – tautų

kultūros bei kulinarinio paveldo pažinimas, tarpusavio bendravimas, skatinimas visiems gyventi santarvėje ir dermėje. Dalyvavę festivalyje ne tik

stebėjo meninę programą, bet ir skanavo totorių kulinarinio paveldo patiekalų – plovo, koldūnų, gardžiojo totorių pyrago – šimtalapio.

Festivalio metu vyko edukacinis 2-jų dalių seminaras, kurio metu aptarti abiejų tautų kultūros panašumai ir skirtumai. Pirmoje seminaro

dalyje folkloro grupė „Ratilai“, vad. Darius Mockevičius, supažindino Gižycko vaikus ir jaunimą su lietuvių liaudies šokiais, dainomis, kvietė

visus į bendrus ratelius ir žaidimus. Antroje seminaro dalyje Waldemar Albowicz, Vilkasų kultūros ir rekreacijos centro lektorius, vaizdžiai

pristatė Mozūrijos – didžiųjų ežerų krašto – tradicijas, folklorą, senovinius lenkų liaudies žaidimus.

Trakų kultūros rūmuose pristatyta fotoparoda „TRAKAI – GIŽYCKO: kultūriniai panašumai“. Nuotraukose atsispindėjo tautinis kostiumas,

kulinarinis paveldas bei užburiantys Mozūrijos ežerų krašto vaizdai. Įsitikinome, kad du miestus sieja ne tik graži partnerystė, bet ir panašus

kraštovaizdis, bendros istorijos tarpsniai amžių tėkmėje.

„TEATRO TILTAI“

Rugsėjo 6 - 9 dienomis vyko teatro dirbtuvės „Teatro tiltai“, kuriose dalyvavo svečiai iš Gižycko ir Trakų rajono savivaldybės atstovai –

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio gimnazijos moksleiviai. Dirbtuvių metu dalyviai mokėsi ne tik kurti paprastas istorijas su veiksmo

užuomazga, eiga, kulminacija ir atomazga, bet ir pavienių bei grupinių etiudų kūrimo, susipažino su aktorinės psichotechnikos ir fizinių kūno

galimybių plėtra. Daug dėmesio skyrė individualioms kūno savybėms, psichofizinio lavinimo pratimams bei savo pranašumų tobulinimui. Bandė

persikūnijimo technikas dirbant su vaidmenimis, aktyvaus aktorinio dėmesio, vaizduotės ir fantazijos ugdymo pratimus. Galutinis šių dirbtuvių

renginys įvyko rugsėjo 8 d., kurio metu surengtas jungtinis visų dalyvių pasirodymas – performansas Trakų kultūros rūmų aikštėje.

Pagal šį projektą Trakų kultūros rūmų kolektyvai dalyvavo renginiuose Gižycke, Lenkijoje:
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Birželio 26 - 30 dienomis Trakų kultūros rūmų jaunimo tautinių šokių kolektyvo ir šokio ir ugnies studijos „Čiutyta“ (vad. Vida Bagdonienė)

nariai dalyvavo 4 dienų šokio stovykloje Gižycko mieste. Rugpjūčio 14 - 17 dienomis Tiltų kaimo kapela dalyvavo folkloro festivalyje Wilkasy

miestelyje, kuriame pristatė savo krašto kultūrą.

Rugpjūčio 28 - 29 dienomis Trakų kultūros rūmų lenkų dainų ir šokių ansamblis „Troczanie“ (vad. K. Stankevič) dalyvavo derliaus šventėje

Gižycko mieste.

PROJEKTAS „ČIA MŪSŲ GIMTINĖ, ČIA MŪSŲ NAMAI“

Penktus metus Trakų kultūros rūmai vykdo projektą „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“ (projekto vad. V. Šamatovičienė), finansuojamą

Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės bei Trakų rajono savivaldybės. Penkerių metų laikotarpyje projektinių veiklų metu savo

tautos kultūrinį paveldą pristatė Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų ir mažumų atstovai iš Vilniaus, Kauno, Visagino, Klaipėdos, Zarasų ir

Šalčininkų rajonų. Trakuose vyko daugybė renginių – koncertų, vakaronių, parodų, festivalių, edukacinių susitikimų.

Šiais metais Liepos 6-ąją gražiausioje Trakų vietovėje – Apžvalgos aikštelėje įvyko tradicinis tarpkultūrinis V Tautinių mažumų festivalis

„Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“, kuriame sulaukėme didelio būrio svečių ir dalyvių. Festivalio pradžioje Trakų kultūros rūmų direktorius

Edvard Kiezik padėkojo bei garbės raštais ir festivalio simboliu, širdies formos meduoliu, apdovanojo pagrindinius rėmėjus ir globėjus.

Koncertinę programą skambia gaida pradėjo Trakų dainų ir šokių ansamblis „Troczanie“ (vad. K. Stankevič), kuris atliko lietuvių ir lenkų

dainas. Minint Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metus scenoje savo programą pateikė Trakų totorių ansamblio „Efsanė“ dainininkai ir šokėjai.

Bendradarbiaujant su Gižycko kultūros centru (Lenkija) festivalyje apsilankė tarpkultūrinio projekto INTERREG Lietuva - Lenkija dalyviai –

vaikų ansamblis „ZPiT Niegocin“. Mažieji svečiai atliko smagią ir nuotaikingą dainų bei šokių programą. Renginyje pasirodė ir Trakų vaikai –

neseniai susikūręs ansamblis „ARTiŠOK“, atlikęs linksmas rusų liaudies dainas. Scenoje pasirodė iš tolimiausio Lietuvos kampelio atvykęs

Klaipėdos ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ ansamblis „Čary“ bei atlikėja Dina Mataitienė. Žydų bendruomenę pristatė vienas

geriausių žydų kolektyvų Lietuvoje – dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“, gyvuojantis nuo 1971 m. Tad šiemet jie švenčia garbingą 50-ies metų

jubiliejų. Kolektyvas nuolatinis festivalio dalyvis, dalyvavęs renginyje visus penkerius metus. Savo jubiliejaus proga ir padėką už aktyvų
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dalyvavimą projekto veiklose kolektyvas apdovanotas Trakų kultūros rūmų garbės raštu. Lenkų ir rusų dainomis džiugino Turmanto kultūros

centro (Zarasų r.) vokalinis ansamblis „Sidabrinė gija“. Baltarusių bendrijai šiais metais atstovavo atlikėja iš Visagino – televizijos konkurso X

faktorius, Baltijos balsas dalyvė, Visagino menų ir kūrybos akademijos vokalo pedagogė Veronika Kogan. Su didžiule energija ir jaunatviška

jėga į sceną įsiveržė grupės „Folk vibes“ nariai, kurie sulaukė didelio žiūrovų dėmesio ir aplodismentų. Slaviška energija dalinosi Trakų rusų

dainos ansamblis „Zabava“. Karaimų romantiškas dainas, aranžuotas Audronės Vakarinienės ir Ryto Lingės, atliko Simona Kaplanovskytė,

Tatjana Maškevič ir Vladimir Maškevič, jiems akomponavo Vilniaus folkloro grupė „Nalšia“. Visus sutelkė nuotaikingos romų grupės „Sare

Roma“ atliekamos dainos bei savo žavesiu pakerėjo grupės siela Ištvanas Kvik.

Festivalis „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“ visus subūrė į vieną gražų, spalvingą būrį. Buvome ir esame vienos žemės vaikai – čia mūsų

gimtinė, čia mūsų namai. Visiems linkėdami gyventi savo namuose darnoje ir santarvėje festivalio dalyviai paleido į dangų santarvės simbolius –

baltuosius balandžius.

ŠVENTINIS TV3 KONCERTAS IR NACIONALINIS TAUTIŠKOS GIESMĖS GIEDOJIMAS

Pasibaigus festivalio „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“ programai čia pat prasidėjo didysis TV3 koncertas, skirtas Valstybės dienai

paminėti. Jame dalyvavo daug puikių, žinomų atlikėjų, tarp kurių buvo Saulius Prūsaitis su grupe, Jazzu, Vidas Bareikis ir kt. Buvo apdovanoti

Trakų kultūros rūmų darbuotojai, kuriems direktorius Edvard Keizik įteikė garbės raštus. 21:00 val. visi trakiečiai Apžvalgos aikštėje ir

laiveliuose Galvės ežere kartu su garbinga viešnia – LR Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen sugiedojo „Tautišką giesmę. Jai baigiantis

Trakų Salos pilies bokštus trispalve nudažė šventiniai fejerverkai.

PROJEKTAS ROMANSŲ MAGIJA

Spalio 1 – osios vakaras Trakuose buvo nuspalvintas ne tik rudeniškai ugningomis spalvomis, bet ir romantiškomis romansų melodijomis.

Trakų kultūros rūmuose vyko projekto “Romansų magija”, remiamo Tautinių mažumų departamento bei Trakų rajono savivaldybės, muzikinis

vakaras “Be meilės nėra gyvenimo“. Romansų vakare apsilankė Trakų garbės pilietė, ambasadorė Halina Kobeckaitė, LR seimo nariai – Edita

Rudelienė ir Kęstutis Vilkauskas. Projektas „Romansų magija“ skiriamas visuomenės supažindinimui su romansų muzikos žanru, jo kilme,
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atlikimo įvairove, būdinga skirtingoms tautoms. Romansų vakaro metu skambėjo gražiausi romansai – totorių, karaimų, gruzinų, rusų, lenkų,

romų, žydų, lietuvių, prancūzų, italų kalbomis. Meninėje programoje dalyvavo meno mėgėjai bei profesionalūs atlikėjai. Visi pristatė savo tautos

mėgstamus romansus, keletas atlikėjų atliko kūrinius ir kitomis užsienio kalbomis. Atlikėjai dainavo apie nuostabiausią jausmą, vienijantį visus,

šildantį ir įkvepiantį gražiausiems darbams, drąsiausiems žingsniams – apie meilę. Jausmingus romansus atliko – folkloro ansamblis „Virvytė“,

dainavusi lietuviškus kūrinius, gydytojas anesteziologas, bardas Vygantas Kazlauskas dainavo italų, prancūzų, lietuvių kalbomis, ansamblio

„Troczanie“ vyrai savo sodriais balsais atliko lenkiškus kūrinius, juos papildė jaunų šokėjų šokiai, žydų muzikos grupė „Rakija Klezmer

orkestar“ visus supažindino su klezmerų muzika, rusiškus romansus atliko ansamblis „Zabava“, su didžiule aistra scenoje pasirodė grupė „Sare

Roma“, romantiškas dainas atliko ansamblis „Radasta“, ypač jausmingai nuskambėjo romansai atliekami folkloro ansamblio „Nalšia“ ir Rytu

Linge, kartu su ansambliu karaimų romansus atliko Karina Firkavičiūtė, totorių romansus dainavo Almyra Parmaksizoglu ir Julija Karaliūnaitė,

gruzinų kūrinius atliko Tiniko Sepašvili ir Giedrė Muralytė – Eriksonė, apie liepsnojančius klevus dainavo LRT balsas, aktorius Giedrius

Arbačiauskas. Vakaro siela ir renginio vedėja buvo TV laidų vedėja Loreta Sungailienė.

2021 M. TARPTAUTINIS MENŲ FESTIVALIS „TRANS/MISIJOS“ ŽEŠUVE

Rugpjūčio 20 - 22 ir 26 - 29 d. Lenkijos mieste Žešuve vyko ketvirtasis tarptautinis menų festivalis TRANS/MISIJOS, kuriame dalyvavo

dvylikos Europos valstybių atstovai. 2021 metų fiesta skyrėsi nuo ankstesnių, nes TRANS/MISIJOS praplėtė valstybių ribas ir prie festivalio

prisijungė dar daugiau šalių, o tai suteikė dar didesnę galimybę žiūrovams mėgautis aukštos kokybės menu vienoje vietoje. Taip prie

TRANS/MISIJŲ senbuvių (Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Čekijos, Vengrijos) prisijungė Kroatija, Slovėnija, Bulgarija, Rumunija, Austrija,

Estija, Latvija. „Šiais metais TRANS/MISIJOS išsiplėtė. Jos sujungė menų kūrėjus, kurie gyvena prie Baltijos, Adrijos ir Juodosios jūrų“, –

aiškino Žešuvo Vandos Semaškovos teatro direktorius Jan Novara, kurio įstaiga ir yra festivalio organizatorius. Neatsitiktinai 2021 m. šventės

tema buvo „Trys jūros“ (lenk. TRÓJMORZE), o Lietuva vyko su šūkiu „Jungia mus Baltija“. Festivalio idėja gimė, atsižvelgiant į jau įvykusius

tarptautinių menų festivalius TRANS/MISIJAS Slovakijoje (2019) ir TRANS/MISIJAS. MENO AUŠRA Slovakijoje (2020), taip sukuriant

menininkams dar didesnę erdvę kurti ir veikti.



12

Lietuva (Trakai) savo šalies meninę programą pristatė pirmąjį festivalio savaitgalį – rugpjūčio 20 - 21 d. Lietuvai atstovavo saksofonistas

Rafal Jackevič su grupe, „Verslo žinių“ dizaineris Vilmas Narečionis, Trakų kultūros rūmų meno galerija „Fojė“ su Ričardo Grigo fotografijų

paroda „Artimas tolimas Sibiras“ bei Vilniaus lenkų teatras „Studio“, kuris parodė du spektaklius: „Raudonosios armijos karininko užrašai“ (rež.

Slavomyras Gaudyn) ir „Lėlės, mano tylios sesės“ (rež. Lilija Keizik).

2021 M. TARPTAUTINIS MENŲ FESTIVALIS „TRANS/MISIJOS BALTICUM“ TRAKUOSE

Rugsėjo 5 - 12 dienomis Trakuose įvyko II - asis Tarptautinis menų festivalis „TRANS/MISIJOS BALTICUM”, globojamas Lietuvos

Respublikos Kultūros ministro Simono Kairio, Seimo narės Editos Rudelienės bei Trakų rajono savivaldybės laikinai einančios mero pareigas

Marijos Puč. Antrajame menų festivalyje „TRANS/MISIJOS BALTICUM“ surengti 22 profesionalaus ir mėgėjų meno renginiai, kuriuose

pasirodė apie 200 menininkų bei muzikantų iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Festivalio metu vyko du spektakliai mažiesiems žiūrovams – Daugpilio Valstybinio teatro (Latvija) spektaklis „Čipolinas“ ir Valstybinio

Kauno lėlių teatro spektaklis „Baldis ir Vivaldis“. Taip pat festivalyje dalyvavo Lietuvos nacionalinis dramos teatras su spektakliu „Marius

Repšys“, Vilniaus miesto Oskaro Koršunovo teatras su spektakliu „Žmogus iš Podolsko“, Vilniaus Lenkų teatras „Studija“ su mono spektakliu

„(Ne)pažįstama“, paremtu vienos žinomiausių XX a. moterų – Marilyn Monroe pasakojimais, taip pat svečiai iš Lenkijos - Žešuvo Vandos

Semaškovos teatras su spektakliu „Vyšnių sodas“ bei Latvijos Valstybinis Daugpilio teatras, kuris savo antrąjį spektaklį „Jubiliejus 98“ skyrė

suaugusiųjų publikai. Festivalio scenoje pasirodė ir Trakų Karališkasis teatras, kuris pristatė savo premjerinį spektaklį „Virtuozas“.

Taip pat sulaukėme įvairių žanrų profesionalių atlikėjų koncertų – nuo klasikinio styginių kvarteto iki džiazo improvizacijų. Festivalio

metu koncertavo styginių kvartetas „NODUM“, sulaukėme žymaus vengrų džiazo saksofoniniko Viktoro Totho solinio pasirodymo, latvių

ansamblio „Ivora Brinuma Trio“, lenkų dueto „Harp&Chord“ ir lenkų solistės Dagni Mikos „DAGNI/OSIECKA“ koncertų bei svečio iš

tolimosios Kosta Rikos Fabrizio Walker – Karibų muzikos stiliaus atstovo pasirodymo.

Trakų kultūros rūmų meno galerija „FOJĖ“ pristatė 3 parodas trijose skirtingose erdvėse – Aistės Jurgilaitės tapybos parodą „Realybės

fragmentai“ meno galerijoje „FOJĖ“, Leonidos Tamulytės tapybos parodą „Laikmečių spalvos“ Užutrakio dvaro rūmuose ir Tarptautinės teatro



13

plakatų bienalės parodą iš Žešuvo Vilniaus dailės akademijos senuosiuose rūmuose. Festivalio metu vyko teatro dirbtuvės, kuriose buvo

gvildenamos teatro užkulisių paslaptys, mokomasi aktorinio meistriškumo. Taip pat lankytojai susitiko su aktore Virginija Kochanskyte ir bardu

Jonu Baltoku poetinėje muzikinėje dedikacijoje „Jaučiu gaivinančius lašus ant lūpų“.

Antrasis menų festivalis TRANS/MISIJOS BALTICUM tik dar kartą patvirtino, kad mūsų krašto žmonės domisi menais ir nori tokių

renginių, tad viliamės, kad kitais metais galėsime sėkmingai vykdyti jau trečią festivalį ir tęsti veiklą.

TEATRŲ FESTIVALIS „ČIA YRA TEATRAS“

2021 m. rugpjūčio viduryje 13 - 15 dienomis vyko pirmasis teatrų festivalis „Čia yra teatras“. Festivalio tikslas – išlikti ir išsaugoti.

Mėgėjiškas teatras remiasi tautos kultūriniu paveldu, sintezuoja savyje daugelį meno rūšių, todėl visada buvo ir yra labai svarbus tautos tapatybės

išlikimui. Festivalį globojo Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo kultūros komiteto narys Kęstutis Vilkauskas.

Dalyvavo teatrai: Trakų Karališkasis teatras (rež. Justina Bendinskytė), Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro teatras (rež. Vaidas Lengvinas),

Kaišiadorių kultūros centro teatras (rež. Jonas Andriulevičius), Vilniaus senjorų teatras (rež. Vytautas Mikalauskas), Vievio kultūros centro

teatras (rež. Vytautas Mikalauskas), Rūdiškių bajorų teatras (rež. Vytautas Mikalauskas), Matuizų kultūros centro teatras „Giraitė“ (rež. Irena

Čeplikienė).

Festivalio programą papildė kiti kolektyvai, kurie mielai prisijungė ir buvo šventės dalimi: Linijinių šokių kolektyvas „VievioLin“ (vad.

Nijolė Anskaitienė), Folkloro ansamblis „Radasta“ (vad. Marytė Morkūnienė ir Rasa Zakarė), Onuškio liaudiškos muzikos kapela „Samė“ (vad.

Gražina Kulbickienė), Sportinių šokių studija „Gija“ (vad. Loreta Januškienė). Festivalio simboliu tapo Arlekinas, kurį įkūnijo šokėja Sofiko

Vyšniauskė ir jaunoji aktorė Augustė Sajietaitė. Geromis emocijomis festivalį papildė Saulė Vyšniauskaitė („Le Monde Du Soleil“), kuri

kiekvienam festivalio spektakliui sukūrė aromatą. Spektaklio aromatas – tai tokie kvepalai, kurie atitinka spektaklio sukuriamas emocijas.

Šis festivalis, dalyvių ir žiūrovų susidomėjimas juo, įrodo, kad tokio tipo renginiai yra aktualūs, naudingi bei reikalingi. Naujos pažintys,

patirtys, bendrumas ir mėgėjiško meno skatinimas bei puoselėjimas yra būtini mūsų tapatumui išsaugoti ir kultūrai ugdyti bei puoselėti. Gimusi

idėja organizuoti festivalį pirmame etape virto pripažinta ir būtina tęsti toliau. Neabejotinai tai atneš sėkmę. Ypač dabar, kai kultūrinės tapatybės

išsaugojimas vis labiau virsta svarbia problema.
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KLASIKA TRAKUOSE

2021 metais Trakų kultūros rūmai bendradarbiaudami su koncertų ciklu „Klasika Trakuose“ surengė 4 profesionalaus meno atlikėjų

koncertus Trakų salos pilyje ir Trakų kultūros rūmuose. Trakų Salos pilyje spalio 9 d. įvyko koncertas, skirtas Franzo Liszto 210-osioms gimimo

metinėms paminėti. Koncerte grojo Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos studentai, o koncertą vedė ir su kūriniais publiką

supažindino VDU akademijos dėstytojas, fortepijono katedros vedėjas doc. Donaldas Račys. Spalio 30 d. įvyko žymaus vokiečių džiazo pianisto

ir kompozitoriaus Leon Gurvitch koncertas „I got rhythm“. Koncerte atlikėjas charizmatiškai, subtiliai bei su virtuoziškumo elementais atliko

savo kūrybos muziką nepalikdamas abejingų publikoje ir sukeldamas audringas ovacijas, kurias lydėjo bisai.

Trakų kultūros rūmuose spalio 23 d. įvyko akordeonisto Romo Morkūno – „Solo orchestra“ koncertas. Šioje unikalioje solinėje programoje

atlikėjas pristatė savo kūrybos muziką, kurią atliko naudodamas „Loop Station“ sistemą ir sukūrė įspūdį, jog scenoje groja visas akordeonų

orkestras. Gruodžio 19 d. įvyko Advento laikotarpiui skirtas Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblio „Musica

humana“ (vad. Robertas Beinaris) koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“. Koncerte skambėjo gražiausi ir žinomiausi klasikinės muzikos šedevrai,

tokie kaip Antonio Vivaldi „Žiema“ bei daug kitų žinomų kūrinių, kuriuos atliko solistai Robertas Beinaris (obojus), Dovilė Kazonaitė (sopranas)

ir Algirdas Šochas (smuikas).

FESTIVALIS - KONKURSAS „MERRY CHRISTMAS, BALTIC AMBER TRAKAI“

Gruodžio 11 d. Trakuose pirmą kartą vyko spalvingiausias šokių festivalis – konkursas „Merry Christmas, Baltic Amber Trakai“, kurį

organizavo renginių organizavimo centras „Terra Astrum“. Centras organizuoja festivalius bei konkursus Lietuvoje ir užsienyje – Kaune,

Anykščiuose, Nidoje, Suvalkuose ir Seinuose (Lenkija), Rygoje, Jurmaloje ir Liepojoje (Latvija) bei Zadare (Kroatija).

Trakų kultūros rūmų didžiojoje scenoje pasirodė dalyviai iš visos Lietuvos, kurie atliko tautinius, šiuolaikinius, klasikinius, gatvės ir kitų

stilių šokius. Konkurso žiuri komisijoje dalyvavo Trakų kultūros rūmų choreografės: Loreta Januškienė, Vida Bagdonienė, Sofiko Vyšniauskė.

Kalėdinė nuotaika buvo kuriama Trakų kultūros rūmų Editos dailės studijoje, kurioje visi norintys galėjo pasigaminti kalėdinius atvirukus.
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III. SKYRIUS
PROJEKTINĖ VEIKLA

Trakų kultūros rūmai daug dėmesio skiria kultūriniams projektams rengti ir vykdyti. 2021 metais buvo parengta 18 kultūrinių projektų

paraiškų ir pateikta finansavimui gauti iš įvairių Lietuvos ir užsienio projektinių fondų programų.

Trakų rajono savivaldybė finansavo vieną projektą jaunimo programoje - „Meninės instaliacijos edukacija“.

Lietuvos kultūros taryba 2021 m. finansavo vieną projektą - „Trakų Karališkajam teatrui - 30“. Buvo pateikti 4 projektai.

Tautinių mažumų departamentas 2021 m. finansavo du projektus – „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“ ir „Romansų magija“, kurie

įvykdyti 2021 m.

Lenkijos fondas „Parama lenkams Rytuose“ (lenk. Pomoc Polakom na Wschodzie) finansavo 7 projektus, kurių bendra suma 7691,60 Eur.

Trakų rajono savivaldybė ir Trakų kultūros rūmai, bendradarbiaudami su Gižycko rajono savivaldybe, baigė projekto „TURIZMO IR

KULTŪROS PUOSELĖJIMAS TRAKUOSE IR GIŽYCKO REGIONE“ pagal INTERREG Lietuvos–Lenkijos programą vykdymą. 2021 m.

įgyvendintos projekto kultūrinės dalies veiklos.

Lėšos, gautos projektams įgyvendinti, leido organizuoti didesnius, svaresnius ir įdomesnius kultūrinius renginius.

Projekto pavadinimas
Iš Trakų rajono
savivaldybės gautas dalinis
finansavimas, Eur

„Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“ 750,00
Jaunimo projektas meninės instaliacijos edukacija 1000,00
Trakų karališko teatro 30 metis 1150,00
Romansų magija 450,00
„Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakuose ir Gižycko
regione“ 32156,42

Pastaba: Nurodyta suma yra kaip skola,
kurią vėliau grąžins INTERREG fondas.

Iš viso: 35506,4
3 lentelė. 2021 metais Trakų rajono savivaldybės administracijos dalinai finansuoti projektai
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IV. SKYRIUS
PADALINIŲ VEIKLA

TKR padaliniai 2021 m. dirbo pagal TKR tarybos sprendimu patvirtintą 2021 metų veiklos planą. Trakų kraštas yra daugiatautis, čia

gyvena lietuviai, rusai, lenkai, karaimai, totoriai, baltarusiai, todėl padalinių kultūrinių renginių organizatoriai 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.

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 padaliniuose 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.

TKR padaliniai yra aktyvūs rajono kultūros puoselėtojai. Vykdo ir įgyvendina daugybę projektų kartu su savo miestelio ar kaimo

bendruomenėmis ir seniūnijomis. Didžioji dalis įgyvendinamų projektų stipriai prisideda prie rajono tradicijų puoselėjimo, ateities kartų

auklėjimo, palengvina miestelių ar kaimų įprastą kultūrinį gyvenimą, sudaro sąlygas vystytis visuomeniškoms idėjoms. Nemažai projektų

prisideda prie miesteliuose ar kaimuose gyvenančio jaunimo užimtumo.

Savo krašto gyventojams 2021 metais TKR padalinių kultūrinių renginių organizatoriai surengė įvairių tradicinių ir naujų renginių. Iš viso

rajone įvyko 194 renginiai.
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Bendras padalinių
renginių skaičius

2021 m.
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194 11 32 7 39 30 23 52
4 lentelė. Padalinių renginiai 2021 m.

Trakų rajono gyventojai turi didelį įvairių kultūrinių renginių pasirinkimą. Renginiai yra kokybiški, šiuolaikiški, žinoma, padalinių

kultūrinių renginių organizatoriai nepamiršta ir savo tradicinių renginių, kuriuos jau yra pamėgę Trakų rajono gyventojai ir laukia jų kasmet.

2021 metais padalinių kultūrinių renginių organizatorių rengti įvairūs renginiai sulaukė 21446 lankytojų ir dalyvių.

Bendras
padalinių
lankytojų ir

dalyvių skaičius
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21446 1606 2440 1770 2093 6803 1263 5471
5 lentelė. Padalinių 2021 m. renginių lankytojų ir dalyvių skaičius
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V. SKYRIUS
MENOMĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ VEIKLA

Trakų kultūros rūmuose 2021 m. veikė šie meno kolektyvai:

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

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

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

4. Lenkų dainų ir šokių ansamblis „TROČANIE“ (vad. B. Beliak iki 2019-11, nuo 2019-11 vad. K. Stankevič);

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

6. Rusų dainos ansamblis „ZABAVA“ (vad. N. Jafimova);

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. Tiltų kaimo kapelija (vad. V. Neteckienė);

14. Onuškio kapela „SAMĖ“ (vad. L. Žilionienė);

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

16. Aukštadvario etnografinis ansamblis „VERKNĖ“ (vad. V. Lengvinas);

17. Trakų kultūros rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „VAIVORAI“ (vad. V. Bagdonienė);

18. Trakų kultūros rūmų jaunimo šokių grupė (vad. V. Bagdonienė);

19. Trakų kultūros rūmų vaikų šokių grupė „TA-TA-TO“ (vad. V. Bagdonienė).
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TKR meno mėgėjų kolektyvai dirba kūrybingai ir profesionaliai, jų veikla puikiai vertinama rajone, šalies mastu ir net užsienyje. 2021

metai kolektyvams tapo išbandymo metais, nes pandemija apribojo repeticijas ir pasirodymus. Džiaugiamės, kad kolektyvai ieškojo įvairiausių

būdų vykdyti savo veiklą ir tai sėkmingai įgyvendino virtualiai.

Nepaisant pandemijos Trakų kultūros rūmuose susikūrė vaikų vokalinis ansamblis „ARTiŠOK“ (vad. Liudmila Shchutskene). Šiuo metu

ansamblyje dainuoja 8 vaikai. Vaikų tėveliai bei Trakų miesto gyventojai jau turėjo progą pamatyti šio ansamblio kalėdinį koncertą „Žieminių

dainų pynė“, kuris vyko Trakų kultūros rūmuose gruodžio 27 d.

Svarbu paminėti, kad 2021 m. Aukštadvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Nava“ (vad. Rimutė Blikertienė) XIII suaugusiųjų liaudiškų

šokių kolektyvų konkursiniame festivalyje „Pora už poros“ gavo II laipsnio diplomą bei padėką „Už aktyvų ir nuoširdų darbą rengiantis

konkursui ir dalyvavimą“ ir buvo pripažinta artistiškiausia konkurso šokėjų grupe.

VšĮ Trakų kultūros rūmų meno mėgėjų kolektyvų dalykinės veiklos ataskaitos pateikiamos Savivaldybės administracijos Kultūros ir

turizmo skyriui, pagal 2019 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. P3E-157, 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.

KOLEKTYVO PAVADINIMAS SUMA, EUR
Grendavės moterų vokalinis ansamblis „Versmė“ 800,00
Rusų liaudies instrumentų orkestras „Treščiotki“ 400,00
Senųjų Trakų vokalinis ansamblis „Stare Troki“ 1300,00
Onuškio liaudiškos muzikos kapela „Samė“ 850,00

Tiltų folkloro grupė 850,00
Folkloro kolektyvas „Dusmena“ 800,00

Aukštadvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Nava“ 2250,00
Šokio ir ugnies studija „Čiutyta“ 2200,00

Liaudiškių šokių kolektyvas „Vaivorai“ 600,00
Lenkų dainų ir šokių ansamblis „Tročanie“ 2100,00
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Lenkų dainų ir šokių ansamblis „Tročanie“ – užmokestis akomponiatoriui
Valentinai Kavaliauskienei

500,00

Rusų dainos ansamblis „Zabava“ 2050,00
Folkloro ansamblis „Radasta“ 1500,00
Trakų Karališkasis Teatras 900,00

Folkloro ansamblis „Radasta“ – užmokestis akomponiatoriui Jonui Juknevičiui 500,00
Paluknio vokalinis trio „Hanki“ 300,00

Trakų kultūros rūmų jaunimo šokių grupė 300,00
Trakų kultūros rūmų vaikų šokių grupė „TA-TA-TO“ 300,00

6 lentelė. 2021 metais Trakų rajono savivaldybės administracijos finansuoti meno mėgėjų kolektyvai

2021 metais VšĮ Trakų kultūros rūmuose veikė papildomi neformalaus ugdymo užsiėmimai Trakų rajono vaikams ir suaugusiems:

 Pramoginių šokių studija GIJA, vad. L. Januškienė;

 Keramikos būrelis vaikams ir suaugusiems, vad. J. Radžiūnaitė;

 Editos dailės studija, vad. E. Tamulytė.

Užsiėmimų laikas buvo derinamas su užsiėmimų dalyviais. Būrelių veiklą koordinavo užsiėmimų vadovai.

VI. SKYRIUS
VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ IR PADALINIŲ 2021 M. RENGINIAI

1. TIKSLAS: Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingas
vykdytojas

Kiti
vykdytojai

Įvykdymo
terminai

Planuota/
įgyvendinta
projektinė
veikla

Priemonės įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Rodiklio
pavadinimas,
mato vnt.

Rodiklio reikšmė
Planuota
2021
metų

reikšmė

Faktinė
2021
metų

reikšmė
1 Sausio 13-osios 30- Trakų kultūros Lietuvos šaulių 2021-01-13 - Virtualus 250 2266
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mečio – Laisvės
gynėjų dienai skirtas
renginys Trakuose

rūmai sąjunga, Trakų
švietimo ir
kultūros
įstaigos

lankytojų
skaičius

2

Sausio 13-osios 30-
mečio minėjimai

Trakų kultūros rūmų
padaliniuose

TKR
padaliniai:

Aukštadvaris,
Dusmenys,
Grendavė,
Onuškis,
Paluknys,

Senieji Trakai,
Tiltai

Trakų rajono
švietimo
įstaigos,

jaunimo centrai,
seniūnijos

2021-01-
12,13 -

Lankytojų
skaičius/
virtualus
lankytojų
skaičius

1000 357/145

3

Vasario 16-oji.
Lietuvos

Nepriklausomybės
diena Trakų kultūros

rūmuose

Trakų kultūros
rūmai

Trakų rajono
savivaldybė 2021-02-16 -

Virtualus
lankytojų
skaičius

430 1340

4

Vasario 16-oji.
Lietuvos

Nepriklausomybės
diena Trakų kultūros
rūmų padaliniuose

TKR
padaliniai:

Aukštadvaris,
Dusmenys,
Grendavė,
Onuškis,
Paluknys,

Senieji Trakai,
Tiltai

Trakų rajono
švietimo
įstaigos,

jaunimo centrai,
seniūnijos

2021-02-
14, 15,16 -

Lankytojų
skaičius/
virtualus
lankytojų
skaičius

943 234/789

5

Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienos

minėjimas Trakuose

Trakų kultūros
rūmai

Trakų rajono
švietimo
įstaigos,

jaunimo centrai,
seniūnijos

2021-03-11 -
Virtualus
lankytojų
skaičius

350 1820

6

Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienos
minėjimas Trakų
kultūros rūmų

TKR
padaliniai:

Aukštadvaris,
Dusmenys,
Grendavė,

Trakų rajono
švietimo
įstaigos,

jaunimo centrai,
seniūnijos

2021-03-11 -

Lankytojų
skaičius/
virtualus
lankytojų
skaičius

800 287/823
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padaliniuose Onuškis,
Paluknys,

Senieji Trakai,
Tiltai

7 Pasaulinės Kultūros
dienos minėjimas

Trakų kultūros
rūmai

Trakų viešoji
biblioteka 2021-04-15 - Dalyvių

skaičius - 25

8
Gedulo ir vilties
dienos minėjimas

Trakuose

Trakų kultūros
rūmai

Lietuvos šaulių
sąjunga, Trakų
švietimo ir
kultūros
įstaigos

2021-06-14 - Lankytojų
skaičius 60 50

9

Gedulo ir vilties
dienos minėjimas

Trakų kultūros rūmų
padaliniuose

TKR
padaliniai:

Aukštadvaris,
Dusmenys,
Grendavė,
Onuškis,
Paluknys,

Senieji Trakai,
Tiltai

Trakų rajono
švietimo
įstaigos,

jaunimo centrai,
seniūnijos

2021-06-14 - Lankytojų
skaičius 350 78

10
Lietuvos Valstybės
dienos minėjimas

Trakuose

Trakų kultūros
rūmai

Trakų švietimo
įstaigos,

jaunimo centrai,
seniūnija

2021-07-06 - Lankytojų
skaičius 250 1000

11

Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienos
minėjimas Trakų
kultūros rūmų
padaliniuose

TKR
padaliniai:

Aukštadvaris,
Dusmenys,
Grendavė,
Onuškis,
Paluknys,

Senieji Trakai,
Tiltai

Trakų rajono
švietimo
įstaigos,

jaunimo centrai,
seniūnijos

2021-07-06 - Lankytojų
skaičius 500 336

12 Baltijos kelio
minėjimas Trakuose ir

Trakų kultūros
rūmai ir

Trakų švietimo
įstaigos, 2021-08-23 - Veiklų

skaičius 5 1
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Trakų kultūros rūmų
padaliniuose

TKR
padaliniai:

Aukštadvaris,
Dusmenys,
Grendavė,
Onuškis,
Paluknys,

Senieji Trakai,
Tiltai

jaunimo centrai,
seniūnija

2. TIKSLAS: Organizuoti seimo 2021 m. paskelbtų iškilių Lietuvos asmenybių ar atmintinų datų paminėjimą

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingas
vykdytojas

Kiti
vykdytojai

Įvykdymo
terminai

Planuota/
įgyvendinta
projektinė
veikla

Priemonės įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Rodiklio
pavadinimas,
mato vnt.

Rodiklio reikšmė
Planuota
2021
metų

reikšmė

Faktinė
2021
metų

reikšmė

1

Paroda ,,Lietuviška
laisvės dvasia“, skirta
Vincento Sladkevičiaus

metams paminėti

TKR Tiltų
padalinys - 2021-03-

9-13 - Lankytojų
skaičius 30 53

2
,,Senolių skrynią
atvėrus“, skirta
Archyvų metams

TKR Tiltų
padalinys

Tiltų kaimo
bendruomenė 2021-05-22 - Dalyvių

skaičius 35 21

3

Ekskursija į Raižius,
skirta Totorių istorijos
ir kultūros metams

paminėti

TKR Dusmenų
padalinys - 2021

birželis - Dalyvių
skaičius 17 10

4 Vytauto Mačernio
kūrybos vakaras

TKR Tiltų
padalinys - 2021-06-05 - Dalyvių

skaičius 25 12

5

Renginių ciklas
„Lietuvos totoriai:
istorinis, kultūrinis
paveldas“, skirtas
Lietuvos totorių

Trakų kultūros
rūmai

Trakų istorijos
muziejus 2021-07-04 - Lankytojų

skaičius 300 200
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istorijos ir kultūros 700
metų jubiliejui paminėti

6 Ekskursija į Raižius
TKR

Aukštadvario
padalinys

- 2021
rugpjūtis - Lankytojų

skaičius 15 12

7

Poezijos popietė su
aktore Virginija

Kochanskyte , skirta
Vytauto Mačernio 100-

osioms gimimo
metinėms paminėti

Trakų kultūros
rūmai

Trakų viešoji
biblioteka

2021
rugsėjis - Lankytojų

skaičius 100 50

8

Vytauto Mačernio
skaitymai „Ir aš einu
per virpančią švelnių

šešėlių žemę“

TKR Onuškio
padalinys

Onuškio
miestelio
įstaigos,

bendruomenė

2021-09-05 - Lankytojų
skaičius 30 30

9

Abiejų Tautų
Respublikos Gegužės
3-iosios Konstitucijos
230 metų minėjimo

renginys

Trakų kultūros
rūmai

Trakų istorijos
muziejus

2021
spalis - Lankytojų

skaičius 250 150

10 Juozo Zikaro kūrybos
darbų nuotraukų paroda

TKR Dusmenų
padalinys -

2021-10-01
iki

2021-11-01
- Lankytojų

skaičius 100 94

3. TIKSLAS: Skatinti etninės kultūros sklaidą, vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingas
vykdytojas

Kiti
vykdytojai

Įvykdymo
terminai

Planuota/
įgyvendinta
projektinė
veikla

Priemonės įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Rodiklio
pavadinimas,
mato vnt.

Rodiklio reikšmė
Planuota
2021
metų

reikšmė

Faktinė
2021
metų

reikšmė
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1 ,,Trys Karaliai“
(kalėdojimas)

TKR Paluknio
padalinys

Dainų ir šokių
kolektyvas ,,Po
luknianie“

2021-01-06 - Dalyvių
skaičius 45 30

2
Virtuali Užgavėnių
patiekalų tautinė

virtuvė

Trakų kultūros
rūmai

Trakų amatų
centras 2021-02-10 -

Virtualus
lankytojų
skaičius

50 4765

3
Užgavėnių kaukių

gamyba
(užgavėnių papročiai)

TKR
Dusmenų
padalinys

- 2021
vasaris

- Dalyvių
skaičius 15 17

4

Užgavėnės. Užgavėnių
tradiciniai žaidimai,
rateliai, konkursai,
blynų kepimas

„Žiema, žiema, bėk iš
kiemo“

TKR Paluknio
padalinys

Paluknio
bendruomenė

2021
vasaris - Dalyvių

skaičius 60 45

5

Video reportažo „Iš
Kanapinio ir Lašininio
gyvenimo“ filmavimai
senovinėje kaimo
sodyboje Taučionių

kaime.

TKR
Onuškio
padalinys

Visuomeninė
organizacija
„Onuškio

bendruomenė“

2021
vasaris - Dalyvių

skaičius 50 15

6 Edukacija - Velykinės
dekoracijos

TKR Tiltų
padalinys

Tiltų kaimo
bendruomenė

2021-03-4,5
2021-03-16,

30
- Dalyvių

skaičius 15 60

8 Virtuali kiaušinių
marginimo edukacija

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ

2021-04-01-
02 -

Virtualus
lankytojų
skaičius

- 2236

9
Spektaklis „Velykinė
istorija“ darželyje
„Gandriukas“

TKR
Aukštadvario
padalinys

Aukštadvario
l/d

„Gandriukas“

2021-04-01-
02 - Lankytojų

skaičius
40 50

Personažų Gaidelio ir
zuikutės viešnagė
Onuškio vaikų

darželyje –mažosios
Vaikų Vėlykėlės.

TKR
Onuškio
padalinys

- 2021-04-04 - Dalyvių
skaičius - 30
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10

Virtualus margučių
marginimo konkursas
„Margučių raštų

vingiais“

TKR
Onuškio
padalinys

- 2021-04 –
04-12

- Dalyvių
skaičius 30 11

11

Šv. Velykų popietė
„Rid rid rid margi

margučiai”

(Margučių ridenimas,
žaidimai, paroda)

TKR Paluknio
padalinys

Paluknio
švietimo
įstaigos

2021
balandis - Dalyvių

skaičius 30 45

12
Virtuali edukacinė
popietė vaikams
„Vaikų Velykėlės“

TKR Senųjų
Trakų

padalinys

Senųjų Trakų
biblioteka,

Senųjų Trakų
švietimo
įstaigos

2021
balandis - Lankytojų

skaičius 25 25

13 Sekminių papročiai,
dainos

TKR
Dusmenų
padalinys

- 2021-05-31 - Lankytojų
skaičius 60 38

14 Rasos šventė,
Joninės

TKR Paluknio
padalinys

Paluknio
seniūnija 2021-06- 23 - Lankytojų

skaičius 350 55

15

Edukacinių filmo
kūrimo dirbtuvių

„Mano
kadras“ virtualios

premjeros

Trakų kultūros
rūmai

Mano kadras,
Antanas
Gluskinas

2021-11-29 - Peržiūrų
skaičius - 1656

16 Advento papročiai,
dainos

TKR
Dusmenų
padalinys

- 2021-11-30 - Lankytojų
skaičius 50 24

17 Advento popietės
„Giedokim leliumoj“

Trakų kultūros
rūmai

- 2021
gruodis

- Lankytojų
skaičius - 300

18 Kalėdinės dirbtuvėlės
„Kvepia kalėdomis“

TKR
Onuškio
padalinys

- 2021
gruodis - Lankytojų

skaičius - 50
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19 Kalėdinis padėkos
vakaras

TKR Senųjų
Trakų

padalinys

Senųjų Trakų
seniūnija

2021
gruodis - Lankytojų

skaičius 120 100

20

Edukacija ,,Vėlimas iš
vilnos“pakeista

į ,,Žvakučių gamyba iš
vaško plokštelių“

TKR Tiltų
padalinys

- 2021-12-03 - Dalyvių
skaičius 15 15

4. TIKSLAS: Užtikrinti tradicinių renginių tęstinumą

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingas
vykdytojas

Kiti
vykdytojai

Įvykdymo
terminai

Planuota/
įgyvendinta
projektinė
veikla

Priemonės įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Rodiklio
pavadinimas,
mato vnt.

Rodiklio reikšmė
Planuota
2021
metų

reikšmė

Faktinė
2021
metų

reikšmė

1 Blynadienis -
Užgavėnių šėlsmas

TKR
Onuškio
padalinys

Visuomeninė
organizacija
„Onuškio

bendruomenė“

2021-02-25 - Lankytojų
skaičius 100 20

2 Užgavėnių šventė Trakų kultūros
rūmai

Trakų
tradicinių

amatų centras
2021-02-20 -

Virtualus
lankytojų
skaičius

400 7835

3

Velykinė meninė
instaliacija Trakų
mieste „Margučių

sodai“

Trakų kultūros
rūmai

Trakų švietimo
įstaigos

2021
balandis - Lankytojų

skaičius 100 1000

4
Rankdarbių paroda
„Margos, oi margos,
tos mūsų Velykos“

TKR
Dusmenų
padalinys

- 2021-04-04 -
Virtualus
lankytojų
skaičius

- 227

5
Atvelykis (Velykų

bobutės kelionė pas Tiltų
kaimo gyventojus)

TKR
Tiltų padalinys - 2021-04-11 - Dalyvių

skaičius 30 40

6

Šokio ir ugnies studijos
„Čiutyta“pasirodymas
sūpynių parkelyje,
skirta Tarptautinei

Trakų kultūros
rūmai - 2021-04-29 - Lankytojų

skaičius 300 300
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šokių dienai paminėti

7

Tarptautinė vaikų
gynimo diena.

Šventinis koncertas
„Pasaulis, tai Mes –
Mes jo vaikai“

TKR
Paluknio
padalinys

Paluknio
Longino

Komolovskio
gimnazija,
Paluknio
seniūnija

2021-06-01 - Lankytojų
skaičius 170 150

8 30-oji Trakų vasara
2021

Trakų kultūros
rūmai

Trakų rajono
savivaldybė,
Trakų rajono
švietimo

įstaigos, Trakų
rajono

seniūnijos,
Trakų rajono
jaunimo
turizmo ir
laisvalaikio
centras

2021-06-04
– 06 - Lankytojų

skaičius -

Dėl Covid -
19

pandemijos
renginys
neįvyko

9 Vaikystės šventė
(Miesto šventės dalis)

Trakų kultūros
rūmai - 2021-06-05 - Lankytojų

skaičius 350 800

10
Festivalis

„Čia mūsų gimtinė, čia
mūsų namai“

Trakų kultūros
rūmai - 2021-06-06 Projektinė

veikla
Dalyvių
skaičius 100 1000

11
Rasų, Joninių šventė
„Vasarvidžio naktis
Aukštadvaryje“

TKR
Aukštadvario
padalinys

Aukštadvario
seniūnija,
Etnografinis
ansamblis
„Verknė“,

liaudiškų šokių
grupė „Nava“

2021-06-25 - Lankytojų
skaičius 300 400

12 Joninių šventė „Buvo
naktys švento Jono“

TKR
Grendavės
padalinys

Grendavės
seniūnija ir
bendruomenė

2021-06-23 - Lankytojų
skaičius 300 600
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13

Tradicinė šventė, skirta
Valstybės dienai, liepos
6-ąjai paminėti „Dviejų
gimtinių nebūna“.

TKR
Onuškio
padalinys

Onuškio
miestelio
įstaigos,

bendruomenė

2021-07-02-
06 d. - Lankytojų

skaičius 2000 1000

14
Atviros kultūros

festivalis
„Laumių pieva“

Trakų kultūros
rūmai

TKR
Grendavės
padalinys,
Grendavės
seniūnija

2021-07-17 - Lankytojų
skaičius 700

Dėl Covid -
19

pandemijos
renginys
neįvyko

15

„Burkimės protėvių
žemėje“ – Senųjų

Trakų bendruomenės
projektas

TKR
Senųjų Trakų
padalinys

Senųjų Trakų
bendruomenė,
seniūnija

2021-07-18 - Lankytojų
skaičius 800 150

16 Oninių šventė,
kraštiečių šventė

TKR
Dusmenų
padalinys

- 2021-07-24 - Lankytojų
skaičius 420 315

17

Tarptautinis menų
festivalis

TRANS/MISIJOS
Žešuve, Lenkijoje

Trakų kultūros
rūmai - 2021-08-

20,21 - Dalyvių
skaičius 300 450

18

Grybų šventė
„Paluknio baravykas

2021“
(rajoninės grybavimo

varžybos)

TKR
Paluknio
padalinys

Paluknio
bendruomenė ,,
Diemedis“,
Paluknio
seniūnija

2021
rugsėjis - Dalyvių

skaičius 200 150

19

Tarptautinis menų
festivalis

TRANS/MISIJOS
BALTIKUM Trakuose

Trakų kultūros
rūmai - 2021-09-11-

18 - Dalyvių
skaičius 300 2710

20 ,,Kvepia medumi mūsų
stalas“

TKR
Tiltų padalinys

Rūdiškių
bitininkų

draugija, Tiltų
kaimo

bendruomenė

2021-09-11 - Lankytojų
skaičius 400 587

21 „Onuškio kermošius
2021“

TKR
Onuškio
padalinys

Visuomeninė
organizacija
„Onuškio

2021-09-25 - Lankytojų
skaičius 300 300
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bendruomenė“

22

Trakų karališkojo teatro
30 mečio fotoportretų
paroda „Teatro veidai

2021“

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
„Fojė“

2021
spalis

Projektinė
veikla

Lankytojų
skaičius - 70

23 Romansų vakaras „Be
meilės nėra gyvenimo“

Trakų kultūros
rūmai - 2021-10-01 - Lankytojų

skaičius 300 350

24
Mugė

,,Rudens Jomarkas
Aukštadvaryje“

TKR
Aukštadvario
padalinys

Aukštadvario
seniūnija,

Aukštadvario
bendruomenė

2021-09-18 - Lankytojų
skaičius 500 200

25
Romansų popietė
„Dainuok, širdie,

gyvenimą“

TKR
Dusmenų
padalinys

- 2021-10-16 - Lankytojų
skaičius 115 57

26

Kalėdinių renginių
ciklas

(kalėdiniai renginiai,
eglutės įžiebimo

šventė)

Trakų kultūros
rūmai

Trakų rajono
savivaldybė,

Trakų
seniūnija,

Trakų rajono
jaunimo
turizmo ir
laisvalaikio
centras

2021-12-04-
27 - Lankytojų

skaičius 800 2000

27
Adventinė

popietė ,,Šventų Kalėdų
belaukiant“

TKR Tiltų
padalinys

Tiltų kaimo
bendruomenė 2021-12-18 - Lankytojų

skaičius 50 30

5. TIKSLAS: Organizuoti kitus kultūrinius renginius

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingas
vykdytojas

Kiti
vykdytojai

Įvykdymo
terminai

Planuota/
įgyvendinta
projektinė

Priemonės įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Rodiklio Rodiklio reikšmė
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veikla pavadinimas,
mato vnt.

Planuota
2021
metų

reikšmė

Faktinė
2021
metų

reikšmė

1

„Fotoamnestija 1988-
1999“ Pauliaus

Lileikio fotografijų
paroda

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ

2021-03-11
–

2021-04-11
- Lankytojų

skaičius 200 200

2 Tarptautinė Moters
diena

TKR
Dusmenų
padalinys

- 2021-03-08 - Dalyvių
skaičius 15 17

3 ,,Žemės diena“ TKR Paluknio
padalinys

Paluknio
bendruomenė
,,Diemedis“

2021-03-20 - Lankytojų
skaičius 45 30

4

Poezijos dienai
paminėti, skirtas
renginys „Poetiški
pasivaikščiojimai“

Trakų kultūros
rūmai - 2021-03-21 -

Virtualus
lankytojų
skaičius

- 1100

5
„Nuosavas šnipas“,
kinas iš automobilio
Akmenos aikštelėje

Trakų kultūros
rūmai - 2021-03-26 - Žiūrovų

skaičius - 150

6

Paroda
„Nepriklausomas
kinas“, skirta

Tarptautinei teatro
dienai paminėti

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ 2021-03-27 - Lankytojų

skaičius - 200

7 Arturo Aliuko paroda
„Mozaikos anatomija“

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ

2021-04-09
–

2021-05-09
- Lankytojų

skaičius - 200

8

Virtuali edukacija
vaikams, skirta
Motinos dienai
„Dovana Mamai“

TKR Senųjų
Trakų

padalinys

Senųjų Trakų
biblioteka

2021
balandis - Dalyvių

skaičius 30 30
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9 Geltonoji diskoteka

Trakų kultūros
rūmai

Grendavės
padalinys

- 2021-05 - Lankytojų
skaičius - 120

10
Motinos dienos

minėjimas, šventinis
koncertas

TKR Paluknio
padalinys

Paluknio
švietimo
įstaigos

2021-05-02 - Lankytojų
skaičius 110 70

11 Lenkų kultūros
festivalis

Trakų kultūros
rūmai - 2021-09-05 - Lankytojų

skaičius 200 300

12 Skaistės Verdingytės
paroda „Pabudimas“

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ

2021-05-11
-

2021-06-05
- Lankytojų

skaičius 200 200

13

Elmos Šturmaitės
akvarelių tapybos
paroda „Aqua
dialogas“

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ

2021-06-06
-

2021-07-01
- Lankytojų

skaičius 200 200

14 Koncertas Motinos
dienai

TKR Tiltų
padaliys

Tiltų kaimo
bendruomenė 2021-05-02 - Dalyvių

skaičius - 80

15

Gintarės Bauerytės ir
Emilijos Statinaitės
koncertas Motinos

dienai

Trakų kultūros
rūmai - 2021-05-02 - Lankytojų

skaičius - 50

16 Motinos dienos šventė
TKR

Dusmenų
padalinys

- 2021-05-02 - Lankytojų
skaičius 60 30

17 Koncertas Motinos
dienai

TKR
Aukštadvario
padalinys

Aukštadvario
muzikuojantis
jaunimas

2021-05-02 - Dalyvių
skaičius 20 16

18

Renginys mamos
dienai „Aš širdyje
labai myliu savo

mamą“

TKR
Onuškio
padalinys

Onuškio vaikų
darželis,
biblioteka

2021-05-03 - Lankytojų
skaičius 100 60
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19

Vilniaus lenkų teatro
„Studio“ spektaklis
„Sveiki atvykę į

kabaretą“

Trakų kultūros
rūmai

Vilniaus lenkų
teatras
„Studio“

2021-05-16 - Lankytojų
skaičius - 150

20 Virtualus mamyčių
šokių pasirodymas

Trakų kultūros
rūmai - 2021-05-16 -

Virtualus
lankytojų
skaičius

- 12800

21

Muzikinė teatralizuota
programa „Peliukų

mokykloj“ Onuškio ir
Paluknio vaikų
darželiuose

TKR
Onuškio
padalinys

Paluknio vaikų
darželis,

Onuškio vaikų
darželis

Gegužės 28-
31 d. - Dalyvių

skaičius - 10

22

Nuotraukų virtuali
paroda, skirta Vaikų

gynimo dienai
paminėti

„Kviečiu į spalvotą
vaikystės pasaulį“

TKR Senųjų
Trakų

padalinys

Senųjų Trakų
biblioteka,
švietimo
įstaigos

2021-06-01 - Lankytojų
skaičius 40 40

23 Animacinis filmas
„Sapnų kūrėjai“

Trakų kultūros
rūmai - 2021-06-01 - Lankytojų

skaičius - 30

24 Elmos Šturmaitės
akvarelės paroda

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ

2021-06-01
–

2021-06-30
- Lankytojų

skaičius - 200

25 Tarpkultūrinis
festivalis

Trakų kultūros
rūmai

Gižycko
kultūros
centras

2021-06-04,
05, 06

Projektinė
veikla

Lankytojų
skaičius 3000 3000

26 Piešinių paroda
„Figura Metaphisica“

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ,

Užutrakio
dvaro sodyba

2021-06-10 - Lankytojų
skaičius 200 200

27
Karališkojo teatro

spektaklio
„Virtuozas“ premjera

Trakų kultūros
rūmai

Trakų
karališkasis
teatras

2021-06-20 - Lankytojų
skaičius - 150

28 Rimos Blažytės paroda
„ Rimbla in holydays

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ

2021-07-03
–

2021-08-01
- Lankytojų

skaičius 200 200
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29 Festivalis „Etno Trakai
2021“

Trakų kultūros
rūmai

Gižycko
kultūros
centras

2021-07-16,
17,18

Projektinė
veikla

Lankytojų
skaičius 3000 3000

30 Kvapų seansas Trakų kultūros
rūmai - 2021-07-28 - Dalyvių

skaičius - 8

31 Svajūno Armono
tapybos paroda

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ

2021-08-04
-

2021-09-01
- Lankytojų

skaičius - 200

32 Teatro festivalis
„Čia yra teatras“

Trakų kultūros
rūmai

Trakų
karališkasis
teatras

2021-08-13-
15 - Lankytojų

skaičius - 500

33
Mikalojaus

Konstantino Čiurlionio
reprodukcijų paroda

TKR
Dusmenų
padalinys

- 2021
rugsėjis - Lankytojų

skaičius 100 87

34 ,,Paluknys 330“
Paluknio šventė

TKR Paluknio
padalinys

Paluknio
bendruomenė
Seniūnija

2021
rugsėjis - Lankytojų

skaičius - 250

35 Teatro dirbtuvės Trakų kultūros
rūmai

Gižycko
kultūros
centras

2021-09-
6 – 9

Projektinė
veikla

Dalyvių
skaičius 44 44

36 Lenkų kino vakaras Trakų kultūros
rūmai - 2021-09-21 - Lankytojų

skaičius - 80

37
Viktorina „Pažinkime
Lietuvos Respublikos

Konstituciją“

TKR Senųjų
Trakų

padalinys

Senųjų Trakų
biblioteka

2021
spalis - Lankytojų

skaičius 20 9

38 Filmas „Šuolis“ Trakų kultūros
rūmai - 2021-10-05 - Lankytojų

skaičius - 30

39

Animacinis filmas
vaikams „Padūkėlė
Turu“ ir filmas

suaugusiems „Ne bobų
reikalas“

Trakų kultūros
rūmai - 2021-10-21 - Lankytojų

skaičius - 50
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40

Tęstinio dailininkų
plenero "Dailininkų
sodai 2021" paroda
"Išgirsk upės dainą”

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ, 2021-10-22 - Lankytojų

skaičius - 200

41
Filmo „Dvasiškai
atgimę“ premjera

Trakų kultūros
rūmai

Trakų istorijos
muziejus 2021-10-25 - Lankytojų

skaičius - 120

42
Zenono Vilbranto
fotografijų paroda

"Praeities akimirkos”
Trakų kultūros

rūmai
Meno galerija

FOJĖ, 2021-10-30 - Lankytojų
skaičius - 200

43
Rudens šventė
„Po darbų švęst

smagu“

TKR
Grendavės
padalinys

Seniūnija,
bendruomenė 2021-10-02 - Lankytojų

skaičius 100 400

44
Jungtinė Kauno
dailininkų plenero

paroda

Trakų kultūros
rūmai

Meno galerija
FOJĖ

2021-11-03
–

2021-12-31
- Lankytojų

skaičius - 200

45 Pyragų diena
Dusmenyse

TKR
Dusmenų
padalinys

- 2021-11-06 - Dalyvių
skaičius 20 7

Tarptautinė vaikų
draugystės

iniciatyva„Matau tave“

Trakų kultūros
rūmai

Sportinių šokių
studija Gija 2021-11-19 - Dalyvių

skaičius - 40

46
Gintauto Vaičio
tapybos paroda

“Spalvos ir struktūros”
Trakų kultūros

rūmai
Meno galerija

FOJĖ 2021-11-25 - Lankytojų
skaičius - 200

47

Animacinis filmas
vaikams „Svajoklis
Budis2“ ir filmas

suaugusiems „Bėgikė“

Trakų kultūros
rūmai - 2021-12-07 - Lankytojų

skaičius - 50
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48

Šokių konkursas -
festivalis „Merry
Christmas Baltic
Amber Trakai

Trakų kultūros
rūmai

Renginių
organizavimo
centras „Terra
Astrum“

2021-12-11 - Lankytojų
skaičius - 1000

49
Eglutės įžiebimo

šventė
Onuškyje

TKR Onuškio
padalinys

Onuškio
seniūnija 2021-12-17 - Lankytojų

skaičius 250 60

50 Filmas „Vyras už
pinigus“

Trakų kultūros
rūmai - 2021-12-29 - Lankytojų

skaičius - 45

51 Virtuali kalėdinių
eglučių paroda

TKR Paluknio
padalinys

Paluknio
Longino

Komolovskio
gimnazija

2021
gruodis - Lankytojų

skaičius 100 100

52 Kalėdinių giesmių
koncertas

TKR Senųjų
Trakų

padalinys

Senųjų Trakų
bažnyčia

2021
gruodis - Lankytojų

skaičius 120
Perkeltas į
2022 m.
sausio 9 d.

53

Eglės įžiebimas,
žaidimai, rateliai,
dainos „Kartu

įžiebkime eglutę“

TKR Paluknio
padalinys

Paluknio
seniūnija 2021-12-10 - Lankytojų

skaičius 110 200

54 Adventinė savaitė
TKR

Grendavės
padalinys

- 2021
gruodis - Dalyvių

skaičius 40 80

55 Kalėdinės eglės
įžiebimo šventė

TKR
Aukštadvario
padalinys

Aukštadvario
seniūnija 2021-12-17 - Lankytojų

skaičius 70 200

56 Kalėdinės eglutės
įžiebimas

TKR
Grendavės
padalinys

Grendavės
seniūnija 2021-12-18 - Lankytojų

skaičius 100 300

57 Kalėdinės eglutės
įžiebimas

TKR Senųjų
Trakų

padalinys

Senųjų Trakų
seniūnija 2021-12-11 - Lankytojų

skaičius 130 110
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58

Kalėdų šventė su
Dusmenų padalinio

meno mėgėjų
kolektyvais

TKR
Dusmenų
padalinys

- 2021-12-25 - Lankytojų
skaičius 120 50

59 Vaikų Kalėdos
TKR

Dusmenų
padalinys

- 2021-12-27 - Lankytojų
skaičius 30 25

60

Kalėdinis
renginys ,,Senuosius
palydint, Naujuosius

sutinkant“

TKR Tiltų
padalinys

Tiltų kaimo
bendruomenė 2021-12-29 - Lankytojų

skaičius 50 72

6. TIKSLAS: Supažindinti bendruomenę su profesionaliuoju ir šiuolaikiniu scenos menu, sudaryti sąlygas jo raiškai

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingas
vykdytojas

Kiti
vykdytojai

Įvykdymo
terminai

Planuota/
įgyvendinta
projektinė
veikla

Priemonės įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Rodiklio
pavadinimas,
mato vnt.

Rodiklio reikšmė
Planuota
2021
metų

reikšmė

Faktinė
2021
metų

reikšmė

1

Profesionalių atlikėjų
koncertai, spektakliai,

parodos
Trakų kultūros rūmų

padaliniuose

TKR
padaliniai:

Aukštadvaris,
Dusmenys,
Grendavė,
Onuškis,
Paluknys,

Senieji Trakai,
Tiltai

- 2021 -
Koncertai,
spektakliai,
parodos

10 11

2 LNDT spektaklis
„Šimtmečio moterys“

Trakų kultūros
rūmai - 2021-06-18 - Lankytojų

skaičius - 250

3 The Roop koncertas Trakų kultūros
rūmai

Trakų rajono
savivaldybė 2021-07-05 - Lankytojų

skaičius - 1000
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4 Džiazo vakaras
sūpynių parke“

Trakų kultūros
rūmai - 2021-07-24 - Lankytojų

skaičius - 250

5
Klaipėdos jaunimo
teatro spektaklis

„Įstrigę“

Trakų kultūros
rūmai

Klaipėdos
jaunimo teatras 2021-09-25 - Lankytojų

skaičius - 250

6
Koncertas, skirtas
Franzo Liszto 210-
osioms gimimo

metinėms paminėti

Trakų kultūros
rūmai

Koncertų
ciklas „Klasika
Trakuose“,

Trakų istorijos
muziejus

2021-10-09 - Lankytojų
skaičius - 150

7 „DGZZ“ lenkijos
grupės koncertas

Trakų kultūros
rūmai - 2021-10-22 - Lankytojų

skaičius - 100

8
Akordeonisto Romo
Morkūno – „Solo

orchestra“ koncertas

Trakų kultūros
rūmai

Koncertų
ciklas „Klasika
Trakuose“

2021-10-23 - Lankytojų
skaičius - 100

9

Vokiečių džiazo
pianisto ir

kompozitoriaus
Leon Gurvitch
koncertas „I got

rhytm“

Trakų kultūros
rūmai

Koncertų
ciklas „Klasika
Trakuose“,

Trakų istorijos
muziejus

2021-10-30 - Lankytojų
skaičius - 150

10
Drakoniuko teatro
spektaklis „Senojo

rakto istorija

Trakų kultūros
rūmai - 2021-12-04 - Lankytojų

skaičius - 300

11

Lietuvos
nacionalinės
filharmonijos

kamerinės muzikos
ansamblio „Musica

Trakų kultūros
rūmai

Koncertų
ciklas „Klasika
Trakuose“

2021-12-19 - Lankytojų
skaičius - 200
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humana“ (vad.
Robertas Beinaris)

koncertas

12 SAMANTA TINA
koncertas

Trakų kultūros
rūmai - 2021-12-28 - Lankytojų

skaičius - 250

13
Oskaro Koršunovo
teatro spektaklis

„Odisėja“

Trakų kultūros
rūmai - 2021-12-30 - Lankytojų

skaičius - 250

14 Meno galerijos
Onuškyje įrengimas

TKR Onuškio
padalinys

Onuškio
seniūnija 2021

Planuojama
rengti

programas
finansavimui

gauti

Galerijos
įrengimas Neįrengta Neįrengta

7. TIKSLAS: Mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų koncertinės veiklos organizavimas, veiklos stiprinimas

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingas
vykdytojas

Kiti
vykdytojai

Įvykdymo
terminai

Planuota/
įgyvendinta
projektinė
veikla

Priemonės įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Rodiklio
pavadinimas,
mato vnt.

Rodiklio reikšmė
Planuota
2021
metų

reikšmė

Faktinė
2021
metų

reikšmė

1
Trakų Karališkojo
teatro veiklos
koordinavimas

Trakų kultūros
rūmai - 2021 - Spektakliai

išvykose 15 11

2

Kapelos „Samė“ naujų
koncertinių programų

sukūrimas,
paruošimas, rodymas
ir plėtra rajone ir

regionuose

TKR
Onuškio
padalinys

Kapelos
vadovė Gražina
Kulbickienė

2021 - Koncertinės
programos 25 17

3

Aukštadvario
vyresniųjų liaudiškų
šokių grupės NAVA
veiklos koordinavimas

TKR
Aukštadvario
padalinys

Vadovė Rimutė
Blikertienė 2021 - Koncertinės

programos 4 4

https://trakurumai.lt/kolektyvai/aukstadvario-vyresniuju-liaudisku-sokiu-grupe-nava/
https://trakurumai.lt/kolektyvai/aukstadvario-vyresniuju-liaudisku-sokiu-grupe-nava/
https://trakurumai.lt/kolektyvai/aukstadvario-vyresniuju-liaudisku-sokiu-grupe-nava/
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5

Sportinių šokių
studijos Gija

organizuojama šokių
pasaka

„Prašoktos kurpaitės“

Trakų kultūros
rūmai

Vadovė Loreta
Januškienė

2021
gruodis - Lankytojų

skaičius 430 0

6

Romansų vakaras „Be
meilės nėra

gyvenimo“ kartu su
folkloro ansambliu

Radasta

Trakų kultūros
rūmai

Vadovė Rasa
Zakarė

2021
gruodis - Lankytojų

skaičius - 300

7

Lenkų dainų ir šokių
ansamblio

TROCZANIE
veiklos koordinavimas

Trakų kultūros
rūmai

Vadovas
Kšištof
Stankevič

2021 - Kolektyvo
pasirodymai 6 8

8

Grendavės moterų
vokalinio

ansamblio ,,Versmė“ v
eiklos koordinavimas

TKR
Grendavės
padalinys

Kolektyvo
vadovė Joana
Giedraitytė

2021 - Kolektyvo
pasirodymai 3 6

9

Aukštadvario
etnografinio ansamblio
,,Verknė“ veiklos
koordinavimas

TKR
Aukštadvario
padalinys

Vadovas
Vaidas

Lengvinas
2021 - Koncertinės

programos 2 4

10

Senųjų Trakų lenkų
liaudies ansamblio
„Stare Troki“ veiklos

koordinavimas

TKR
Senųjų Trakų
padalinys

Kolektyvo
vadovė

Lilija Kieras 2021 Kolektyvo
pasirodymai 4 6

11

Dalyvavimas Trakų
žemės lenkų kultūros
festivalyje „Skambėk,

lenkų daina!“

TKR
Senųjų Trakų
padalinys

Lenkų liaudies
ansamblis

„Stare Troki“
2021-09-05 - Koncertinės

programos 2 2

12
Tiltų kaimo meno
kolektyvų veiklos
koordinavimas

TKR
Tiltų padalinys

Kolektyvo
Vadovė Nijolė
Bižokienė

2021 - Koncertinės
programos 4 23

13
Folkloro kolektyvo
„Dusmena“ išvykų
koordinavimas

TKR
Dusmenų
padalinys

Vadovė Elena
Bubelevičienė 2021 - Koncertų

skaičius 10 11

14 Dramos kolektyvo TKR - 2021 - Gastrolių 9 5

https://trakurumai.lt/kolektyvai/lenku-dainu-ir-sokiu-ansamblis-troczanie/
https://trakurumai.lt/kolektyvai/lenku-dainu-ir-sokiu-ansamblis-troczanie/
https://trakurumai.lt/kolektyvai/lenku-dainu-ir-sokiu-ansamblis-troczanie/


41

išvykos Dusmenų
padalinys

skaičius

15

Dalyvavimas Trakų
žemės lenkų kultūros
festivalyje „Skambėk,

lenkų daina!“

TKR
Paluknio
padalinys

Lenkų liaudies
dainų ir šokių
kolektyvas ,,Po
lukniane“
Paluknio

trio ,,HANKI“

2021
gegužė - Lankytojų

skaičius 500 300

8. TIKSLAS: Kultūros darbuotojų motyvacijos skatinimas ir kvalifikacijos kėlimas
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingas
vykdytojas

Kiti
vykdytojai

Įvykdymo
terminai

Planuota/
įgyvendinta
projektinė
veikla

Priemonės įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Rodiklio
pavadinimas,
mato vnt.

Rodiklio reikšmė
Planuota
2021 metų
reikšmė

Faktinė
2021metų
reikšmė

1

Užtikrinti Trakų
kultūros rūmų
darbuotojų

kvalifikacijos kėlimo
galimybės

TKR
administracija

Įvairios
įstaigos

2021-01-01
-

2021-12-31
- Dalyvių

skaičius 15 7
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VII.SKYRIUS
GAUTOS LĖŠOS

ŠALTINIAI LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SUMA, EUR

Kultūrinei veiklai vykdyti iš
Trakų rajono savivaldybės

gautos lėšos

Rajono meno mėgėjų vadovų darbo užmokesčiui 18500,00
Meno mėgėjų tautinių kostiumų įsigijimui 2000,00
- Valstybinėms ir atmintinoms šventėms
- Kultūrinių renginių organizavimui
- Kalėdiniams renginiams
- Užgavėnėms
- Projektų kofinansavimui

2215,00
29074,00
12550,00
1460,00
3350,00

Iš viso: 69149,00

Trakų kultūros rūmų
išlaikymui per finansinius
metus iš Trakų rajono

savivaldybės gautos lėšos

Darbo užmokestis, fizinių asmenų mokestis, sodra,
įmokos į garantinį fondą 0,2 proc. 431382,75

Šildymas 48369,03
Elektros energija 27443,35
Vanduo 2635,07
Ryšių paslaugos 311,16
Grifs AG apsauga ir techninis aptarnavimas 1043,92
Transporto išlaikymui 1235,40
Tarptautinis menų festivalis „Trans/misijos“ 15000,00
Kitos išlaidos 3298,81
Ilgalaikio turto įsigijimas 7570,00

Iš viso: 538300,00
Trakų kultūros rūmai Gautos pajamos už teikiamas paslaugas 13498,94

Kiti rėmėjai Parama renginiams 2812,59
7 lentelė. 2021 metų gautos lėšos, jų šaltiniai ir panaudojimas
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VIII. SKYRIUS
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

VšĮ Trakų kultūros rūmuose ir padaliniuose 2021 m. sausio 4 d. dirbo 37 darbuotojai (31,8 etato), iš jų – 28 kultūros ir meno srities

darbuotojai (22,4 etato). 2021 m. gruodžio 31 d. – 38 darbuotojai (31,80 etato), iš jų – 29 kultūros ir meno srities darbuotojai (22,4 etato).

TRAKŲ KULTŪROS RŪMAI IR JŲ
PADALINIAI

DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS (etatai)

Trakų kultūros rūmai 26 (23,3)

Aukštadvario padalinys 2 (1,5)

Dusmenų padalinys 1 (1)
Grendavės padalinys 1 (0,5)
Onuškio padalinys 2 (1,5)

Paluknio padalinys 2 (1,5)

Senųjų Trakų padalinys 2 (1)

Tiltų padalinys 2 (1,5)
8 lentelė. 2021 m. Trakų kultūros rūmų ir padalinių darbuotojų skaičius
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IX. SKYRIUS
BAIGIAMOJI DALIS

2021 metai Trakų kultūros rūmuose buvo aktyvūs. Įvyko daug renginių – įvairios tematikos muzikiniai vakarai, folkloro ansamblių, svečių

iš užsienio šalių dainų ir šokių kolektyvų pasirodymai, tautinių mažumų, teatrų festivaliai, lietuviško kino peržiūros ir diskusijos su jų kūrėjais,

įvairiausio pobūdžio parodų atidarymai, edukaciniai, saviugdos užsiėmimai ir t. t. Siekiant užtikrinti teikiamų laisvalaikio paslaugų įvairovę,

organizuoti įvairūs projektiniai renginiai. Projektinė veikla organizuota taikant naujoves bei atsižvelgiant į gyventojų siūlymus ir iniciatyvas.

Kultūra rajone yra palaikoma ilgametę kultūrinę patirtį turinčių žmonių, kurie atsidavę savo darbui, kuria ir siekia, kad kultūra gyvuotų.

Sėkmingai vykdomi tradiciniai renginiai, kuriami nauji.

Reikia 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 kurti kokybišką kultūrinę atmosferą.

2022 metai Trakams yra labai svarbūs, kadangi bus švenčiamas Trakų miesto 700-asis jubiliejus, minimi Karaimų ir Lietuvos jaunimo

metai. 2022 m. Trakų kultūros rūmai numatė daugybę įvairių renginių, kurie neabejotinai pagerins bendrą miesto kultūrinį įvaizdį Lietuvoje ir

užsienyje. Pasiekti rezultatai bus pateikiami 2022 m. veiklos ataskaitoje.

Trakų kultūros rūmų direktorius ________________ Edvard Keizik
(ataskaitą rengusio asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)
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