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VADOVO ŽODIS. BENDRA INFORMACIJA
Kalvarijos savivaldybės kultūros centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti kultūrinę
veiklą. Savo veikloje vadovaujasi Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. patvirtintais nuostatais ir
kasmet tvirtinamomis veiklos programomis.
Kultūros centro buveinė – Krosnos g. 28, LT-69211, Kalvarija, tel./faks. (8 343) 21 502, el. paštas
kalvarijoskc@gmail.com.
Kalvarijos savivaldybės kultūros centras (I kategorija) veiklą vykdo 11-oje pastatų, patalpų: 7
valdomi patikėjimo teise, 3 – pagal panaudos sutartis, 1- pagal nuomos sutartį. Kultūros centras veikia
kaip vienas juridinis vienetas, veikla vykdoma Aistiškių, Akmenynų, Brukų, Jungėnų, Jusevičių, Liubavo,
Salaperaugio, Sangrūdos, Tarprubežių, Trakiškių, Kalvarijos parapijos salėse. 8 pastatai šildomi
pastoviai, kitos patalpos šildomos renginių metu.
Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui vadovavo direktorė Laima Kupstienė, dirbo 32
darbuotojai: 23 kultūros ir meno, 9 - kiti darbuotojai, buvo 28,25 etato.
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Kultūros centro tikslai:
Rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Kalvarijos savivaldybės šventėse,
respublikiniuose konkursiniuose renginiuose.
Kurti menines programas.
Rengti ir įgyvendinti kultūros projektus.
Puoselėti etninę kultūrą.
Tenkinti savivaldybės bendruomenių kultūrinius poreikius.
Kalvarijos savivaldybės kultūros centras tenkino ir ugdė bendruomenių narių meninius poreikius,
rengė valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus, organizavo pramoginius,
edukacinius, profesionalaus meno renginius, kino filmų demonstravimą, puoselėjo etninę kultūrą.
Nuo 2020 m. kovo 16 d. šalyje paskelbtas karantinas, draudžiamas renginių lankymas, meno
mėgėjų kolektyvų veikla, stabdomos projektų veiklos. Akmenynų kultūros namų patalpos paimamos
asmenų saviizoliacijai. Nuo birželio iki lapkričio mėnesio renginiai vyko tik išpildžius Lietuvos
Respublikos ekstremalių situacijų operacijų vadovo nustatytas sąlygas. Sąlygos dažnai kito. Buvo
ribojama renginių trukmė, žiūrovų skaičius, vykdoma žiūrovų registracija, išdėstomos dezinfekcinės
priemonės, perspėjamieji plakatai.
Darbas vyko nuotoliniu būdu, teko darbuotojams namuose pasitekti savo turimus resursus.
Dauguma kultūros darbuotojų susidūrė su iššūkiais: nuotolinis darbas, nepakankamas aprūpinimas
informacinėmis technologijomis. Mėgėjų meno kolektyvų vadovai negalėjo vykdyti nuotolinių repeticijų,
nes vyresnio amžiaus žmonės nesinaudoja informacinėmis technologijomis. Bendravimas perėjo į
socialinius tinklus, kultūrinės veiklos organizatoriai nebuvo pasiruošę kurti virtulius renginius.

Organizatoriai, neturėdami metodinių rekomendacijų, bandymų keliu kūrė virtualius renginius. Dėl
karantino ribojimų, sumažėjo renginių skaičius per pusę. Meno mėgėjų kolektyvai veikė apie 6 mėnesius,
o užsiėmimai vyresnio amžiaus žmonėms buvo ribojami ilgiau. Nuotoliniu būdu dirbti ir pasiekti
rezultatų pavyko folkloro ansambliui ,,Diemedis“, Jusevičių jaunimo šokių grupei. Vasaros laikotarpiu,
sušvelnėjus apribojimams, buvo organizuojami renginiai lauke. Kolektyvai programas galėjo parodyti
vasaros savaitgaliais Kalvarijos miesto aikštėje.
Projektų įgyvendinimą taip pat sustabdė apribojimai. Vieną projektą įgyvendinome iki karantino
paskelbimo, kitą teko pristabdyti. Kitų organizacijų projektuose, kurių veiklos vyko vasarą, buvome
partneriais ir sėkmingai sudalyvavome.
Teigiamos karantino pusės. Galėjome daugiau dėmesio skirti projektų rengimui. Buvo parengta
didesnio masto 4 kultūros projektai. Kultūros darbuotojais galėjo kelti kvalifikaciją 14 dienų.
Nemokamus mokymus organizavo Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Darbuotojai daug laiko skyrė
savišvietai, kultūrinės informacijos dokumentavimui, aprašymams, rengė virtualias parodas, edukacijas.
Feisbuko lankytojus įtraukė į parodų organizavimą, konkursus, kėlė jų dvasią. Kultūros centro
nuotolinius renginius galėjo stebėti ne tik vietos, bet ir visos Lietuvos gyventojai, mūsų kraštiečiai,
gyvenantys užsienyje.
Vykdant veiklą eskstremaliomis sąlygomis, pavyko išvengti COVID-19 užsikrėtimų darbo vietoje,
nebuvo konstatuota užsikrėtimų renginių metu.
DARBUOTOJAI, KVALIFIKACIJA
Kultūros centre 2020 m. dirbo 23 kultūros ir meno darbuotojai. Jų išsilavinimas: aukštasis
universitetinis – 9, aukštasis neuniversitetinis – 3, aukštesnysis – 2, specialus vidurinis – 6, vidurinis – 3.
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15 kultūros ir meno darbuotojų ir 2 kiti darbuotojai kėlė kvalifikaciją. Mokymai vyko nuotoliniu
būdu. Mokymų temos: Prigimtinis balsas ir jo kaukės: imitacija; Baltų genčių kostiumų rekonstrukcijos
problematika; Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas: kūrimas ir plėtra; Žodinė tradicija,
Emocinis atsparumas, praktinės rekomendacijos; Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategija;
Darbas su komanda karantino sąlygomis; Dialogo principai organizacijoje; Tautinių mažumų padėtis
Lietuvoje; Žydų kultūros ir istorijos tyrimai Lietuvoje: tradicija, modernybė, problematika; Lietuvių
tautinių kostiumų regioniniai ypatumai; Tautinio kostiumo dėvėjimo kultūra; Ką daryti, kad „sena“
netrukdytų priimti „nauja“?; Ugdantysis vadovavimas, darbuotojų motyvacija; Regioninis išskirtinumas ir
jo panaudojimo galimybės kultūriniams renginiams; Emociniai poreikiai komunikacijoje; Manipuliatyvus
elgesys; Empatija – būtina sąlyga motyvuojančiam bei ir produktyviam santykiui sukurti; Motyvacijos
neuromokslas – kaip tapti ir išlikti motyvuotiems; Tradicinė veikla šiuolaikiniuose kontekstuose:
galimybės, reprezentacija bei išėjimas iš savo burbulo“; Renginių kūrybiniai ir praktiniai sprendimai;
Kaip kooreguoti savivertę? Mums gyventi padedančios ir trukdančios nuostatos; Sprendimų priėmimo
neuromokslas; Jaunimo įveiklinimas bendruomenių kūrimui; Derybų pagrindai; Naujausi įstatymų

pakeitimai darbų saugos srityje, pavojingos cheminės medžiagos, saugos duomenų lapai; Kultūros centrų
techninių darbuotojų būtinųjų kompetencijų sąvadas.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS 2020 METAI
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodas

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
2.1.1.1.1.1
Darbo užmokestis
2.1.2.1.1.1
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
2.2.1.1.1.5
Ryšių paslaugos
2.2.1.1.1.6
Transporto išlaikymas
2.2.1.1.1.11
Komandiruotės
2.2.1.1.1.14
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma
2.2.1.1.1.15
Materialiojo turto paprastojo remonto
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
2.2.1.1.1.16
Kvalifikacijos kėlimas
2.2.1.1.1.20
Komunalinės paslaugos
2.2.1.1.1.21
Informacinių tech prekių ir pasl įsigijimo
išlaidos
2.2.1.1.1.23
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos
2.2.1.1.1.30
Kitos paslaugos
2.7.3.1.1.01
Socialinės išmokos (darbdavių)
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos
3.1.1.5.1.1
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
VSS pajamos programoms vykdyti
2.2.1.1.1.6
Transporto išlaikymas
2.2.1.1.1.21
Informacinių tech. prekių ir pasl įsigijimo
išlaidos
2.2.1.1.1.23
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos
2.2.1.1.1.30
Kitos paslaugos
Viso:

2020 m.
Eurais

2018 m.
Eurais

2019 m.
Eurais

243000
185501
57499
100700
1121
7614
622
5000

265686
261214
4472
98258
1119
6007
716
5000

297300
292200
5100
112600
1100
5900

865
43409
3323

721
42492
523

400
43000
2000

14300
1201
75

41680
356
4700
4700
8504
2746
684

45700
400
1500
1500
5516
3000
497

2444
10580
358500

5074
377504

2019
417316

7317
31429
500

2500
12000

2020 m. surinkta pajamų už teikiamas paslaugas – 5516 eurų.
Gauta lėšų projektams įgyvendinti – 16621 eurų.
Gauta lėšų iš rėmėjų – 11150 eurų.
Gautų lėšų lyginamoji lentelė.
Pajamos už teikiamas paslaugas
Lėšos , gautos projektams įgyvendinti
Rėmėjų lėšos

2018 m.
14300
5220
10540

2019 m.
9459
3900
11750

2020 m
5516
16621
11150

MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS IR ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMAS
2020 m. Kalvarijos savivaldybės kultūros centras atliko einamuosius remonto darbus Aistiškių,
Akmenynų, Brukų, Jusevičių, Sangrūdos, Tarprubežių laisvalaikio salėse. Buvo remontuojamos pastatų

išorės sienos (užtaisomi mechaniniai pažeidimai, perdažoma, suremontuotos inžinerinės sistemos).
Patalpų viduje pagal poreikį buvo perdažytos sienos, grindys, remontuojami elektros tiekimo,
santechnikos įrenginiai. Kultūros centre įrengtos patalpos pučiamųjų instrumentų orkestrui repetuoti.
Kapitališkai suremontuotos patalpos, skirtos vietos bendruomenės edukacijoms (finansavimas iš ESFA
projekto). Kultūros centras eksploatuoja 5 katilines: keturios yra kūrenamos medžio granulėmis, viena
naudoja kietą kurą. Kultūros centras aptarnauja septynis šilumos skirstymo punktus. Visi šie įrenginiai
prieš eksploataciją ir eksploatacijos metu yra prižiūrimi, jiems atliekami reikiami remonto darbai.
Jungėnų ir Akmenynų kultūros namuose eksploatuojami liftai, jiems atlikta patikra, smulkūs remonto
darbai. Kultūros centras prižiūri 1,5 ha žaliųjų plotų – šalina šiukšles, šienauja. Buvo remontuojama
autobuso važiuoklė, kėbulas, išvalytas salonas, atlikti dažymo darbai.
Per metus buvo įsigyta ūkinio inventoriaus už 21615,84 Eur. Iš jų gauta neatlygintinai audinių už
874,62 Eur.
PROBLEMOS IR POREIKIAI
Kultūros centro kultūrinės veiklos patalpoms reikalingas remontas. Siekiant inovatyvių veiklų,
koncertų salei reikalingos judančios scenos konstrukcijos, scenos apšvietimo ir garso sistema, scenos
uždanga, kėdės žiūrovams. Brukų laisvalaikio salėje reikia atlikti kapitalinį remontą, įrengti vandentiekį,
kanalizaciją, šildymą. Problema yra salių apsauga nuo vagysčių ir turto niokojimo. Reikalinga įrengti
vaizdo stebėjimo kameras prie kultūros centro pastato, esančio Krosnos gatvėje 28, Kalvarijoje.
Reikalinga toliau sistemingai vykdyti pastatų priežiūros darbus visuose kultūros centrui priklausančiuose
11 pastatų. Sudėtinga aptarnauti nutolusias sales, nes kultūros centras neturi lengvosios transporto
priemonės, kuria būtų galima gabenti garso įrangą, ūkinį inventorių.
Projektus, kuriuos teikiame Lietuvos Kultūros tarybai, reikalingas koofinansavimas, jo negauname
iš savivaldybės.
PROJEKTINĖ VEIKLA
Įgyvendinta Lietuvos kultūros ministerijos istorinės atminties išsaugojimo projektas „Mes ateinam
drąsiai“ (2000 Eur). Surengta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui pilietinė akcija: įstaigos,
organizacijos, bendruomenės gamino vėjo malūnėlius, dėstė trispalvę. Kalvarijos savivaldybės ugdymo
įstaigų moksleiviai, mėgėjų meno kolektyvų jaunimas atliko bendrą šokį. Renginys pasibaigė lazerių ir
fejerverkų šou.

Nuo 2020 m sausio 18 d. pradėta įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
finansuojamą projektą „Socialinę atskirtį patiriančių kalvarijiečių įtraukimas į bendras veiklas ir miesto
kultūrinį gyvenimą“ (trukmė – 2 metai). Kultūros centro patalpose suremontuota ir įrengta erdvė
edukaciniams užsiėmimams ir kitai kultūrinei veiklai, įsigyta baldų, įrangos. Vyko dainavimo edukacija.
Rugsėjo 9-12 d. surengti 4 floristinės edukacijos užsiėmimai po 3 val. Dalyvavo 20 dalyvių, kurie patiria
socialinę atskirtį. Mokytojai pristatė floristinių kilimų vaizdus ir komponavimo galimybes. Dalyviai ruošė
floristinių kompozicijų eskizus, kūrė floristinius kilimus, sukurtus kūrinius eksponavo ir pristatė
Kalvarijos krašto šventėje „Šypsausi savo kraštui“. Projektui įgyvendinti 2020 m. gauta 14120,95 Eur.

Lietuvos Kultūros tarybos programai „Tolygi kultūrinė raida“ parengėme 2 projektus: ,,Kalvarijos
krašto etnokultūrinės savasties ženklai“ ir ,,Kūrybiniai teatro vakarai“, kurie bus įgyvendinami 2021 m.
Pagal Kalvarijos miesto VVG strategiją ESFA parengtas projektas ,,Pažink, dalyvauk, pramogauk“.
Partneris – Kalvarijos savivaldybės kultūros centras ir Kalvarijos savivaldybės administracija
rengė ir pateikė konkursui paraišką ,,Kultūra jungia žmones“.
Dalyvavome darbo grupėse Europos komisijos užsakymu vykdomame projekte „Pagrindinių
elementų identifikavimas kuriant Lenkijos ir Lietuvos pasienio funkcinę turizmo zoną“.
MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI, RYŠKIAUSI PASIEKIMAI
Kalvarijos savivaldybėje veikia 22 mėgėjų meno kolektyvai, būreliai, klubai (272 dalyviai), iš jų 9 –
Kalvarijos mieste (152 dal.) ir 12 – kaimuose (120 dal.). Veikė 8 vaikų ir jaunimo kolektyvai (118 dal.).
Mėgėjų meno kolektyvai suorganizavo 83 koncertus. Jie pasirodė Kalvarijos miesto aikštėje vasaros
savaitgaliais. Sumažėjo kolektyvų ir dalyvių skaičius.
Tremtinių dainų choras (18 dal.) dalyvavo respublikiniame tremtinių sąskrydyje ,,Su Lietuva širdy“
Ariogaloje, valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimuose, surengė 4 pasirodymus, iš jų – 1 išvykoje.
Liaudiškos muzikos kapelos „Giminės“ (12 dal.) surengė 6 pasirodymus, „Sodžius“ (6 dalyviai) – 14
koncertų, „Jungvala“ (13 dal.) – 6 koncertus, Akmenynų liaudiškos muzikos kapela (9 dal.) – 4
koncertus.

Folkloro ansamblis „Diemedis“ (16 dal.) surengė 11 pasirodymų iš jų 2 nuotolinius, dalyvavo
festivalyje „Mes pasaulis“, Baltų vienybės dienos šventėje ant Ramybės piliakalnio Veliuonoje, Kaziuko
mugės koncerte. Šis kolektyvas parengė namuose 5 kūrinių programą ir įkėlė į Kalvarijos savivaldybės
kultūros centro feisbuką. Folkloro ansamblis „Bruknyčia“ (16 dal.) surengė 21 pasirodymą.

Teatras „Titnagas“ (11 dal.) dalyvavo festivaliuose Radviliškio r. Kleboniškyje, Vilkaviškio r.
J.Basanavičiaus muziejuje, parengė 2 virtualius renginius. Spektaklį ,,Brangusai pabučiavimas“ parodė 4
kartus. Tarprubežių kaimo mėgėjų teatras dalyvavo respublikinėje teatrų šventėje „Atžalynas“.

Pučiamųjų orkestras (14 dal.) koncertavo 11 kartų, dalyvavo orkestrų konkurse „Dūdos gros“.
Įvertintas B kategorijoje II laipsnio diplomu.

Jaunučių liaudiškų šokių kolektyvas „Jurginėlis“ (26 dal.) surengė 6 pasirodymus, o merginų
liaudiškų šokių kolektyvas „Jurginėlis“ (23 dalyvės) – 7 pasirodymus.

Jusevičių šokių kolektyvas „Miss-A“ (8 dal.) pasirodė 13 kartų, parengė šokių programą su
pučiamųjų instrumentų orkestru, dalyvavo virtualiame jaunųjų dizainerių konkurse „Adata“.

RENGINIAI

Renginiai 2020 m.
Kolektyvų pasirodymai vietoje ir išvykose
(83)
Profesionalaus meno sklaida (2)
83

83

Parodos (19)
Edukaciniai renginiai (34)
13

19

Kino filmai (6)

34
2

Pramoginės muzikos koncertai (13)

6
Kiti renginiai (83)

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras suorganizavo 240 renginius (465988 lankytojų ir dalyvių),
iš jų – 17 vaikams ir jaunimui (1599 lankyt.), 23 etnokultūrinius renginius (2098 993 lankyt.), 13
pramoginės muzikos koncertų (4683 lankyt.). Suorganizuota 21 nuotolinis renginys (14147 lankytojai).
Karantino ir ekstremalios padėties laikotarpis perpus sumažino renginių skaičių.

Surengti valstybinių švenčių: vasario 16-osios, kovo 11-osios, liepos 6-osios renginiai. Paminėta
sausio 13-oji, Gedulo ir vilties diena. Surengta autobusų stoties atidarymo iškilmė, virtualus eglės
įžiebimo renginys.

Rugsėjo 12 d. surengta Kalvarijos krašto šventė „Šypsausi savo kraštui“, skirta Tautodailės metams.
Surinkti Sūduvos krašto amatininkai šventėje demonstravo amatus. Buvo parengta ir pristatyta 9
amatininkų veikla. Miesto centre buvo eksponuojami įstaigų ir organizacijų floristiniai kilimai.
Koncertavo Vaikų popgrupės „Viesulas“, „O lia lia vaikai“, Irūna ir Marius Jampolskis, grupė „Husarai“.
Šventės dalyvių registraciją vykdė kultūros darbuotojai ir savanoriai.

Aistiškuose suorganizuota Užgavėnės, renginys, skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai, Kryžių
lankymas, edukacinės pamokėlės: Užgavėnių kaukių gamyba, molinių suvenyrų kūrimas.

Akmenynuose surengta Vasario 16-oji, Užgavėnės, krašto šventė – šv. Roko atlaidai, edukaciniai
užsiėmimai: Užgavėnių žaidimai, Vėjo malūnėlių gamyba.

Brukuose surengta Užgavėnės, Kupolinės, Oninių ir vokalinių ansamblių šventės, valstybės diena.

Jungėnuose suorganizuota valstybinių švenčių minėjimai, 3 pramoginės muzikos koncertai, kapelų
šventė „Grok, armonika, grok“, virtualus renginys: advento vainiko pynimas.

Jusevičiuose surengta viktorina skirta Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui, Užgavėnės, Moters
dienos ir kaimo šventės, 9 edukaciniai užsiėmimai: Užgavėnių kaukių gamyba, trispalvių malūnėlių ir
trispalvių vėliavėlių gamyba, margučių marginimas ir kiti.

Liubave suorganizuota valstybinių švenčių minėjimai, popietė „Lietuvos žydų istorijos kelias“, 8
parodos, 4 edukaciniai renginiai.

Sangrūdoje suorganizuoti valstybinių švenčių minėjimai, Užgavėnės, krašto šventė, 2 edukaciniai
renginiai.

Tarprubežiuose suorganizuoti valstybinių švenčių paminėjimai, Užgavėnės, Joninės, 4 edukaciniai
renginiai, virtualiu būdu su vaikais bendravo Kalėdų senelis.

ETNINĖ KULTŪRA
Pastatytas stogastulpis Jurgio Kubiliaus atminimui ir surengta atidengimo iškilmė Kalvarijos
Karališkajame parke. Surengta valandėlė Giluišių kaime knygnešio Vinco Markevičiaus atminimui.
Paminėtas Menkupių kaimo 300 metų jubiliejus, parengti 3 teatro vaizdeliai, panaudota surinkta kaimo
istorija. Su kultūros darbuotojais parengta Kultūros paso programa „Gardi duonelė savo darbu uždirbta“ ir
parodyta Alvito mokykloje – daugiafunkciame centre.

Surengtos Užgavėnės Aistiškiuose, Akmenynuose, Brukuose, Jusevičiuose, Liubave, Sangrūdoje,
Kalvarijoje. Populiarinama kryžių lankymo tradicija Aistiškiuose. Surengtos kūrybinės dirbtuvės,
Kalvarijoje gamintos šieno skulptūros - baltiški ženklai, jie pristatyti. Dalyvavo 15 suaugusių ir 19 jaunų
žmonių. Kalvarijos karališkajame parke buvo surengtos Joninės: pagerbti varduvininkai, atliekami
žaidimai su žolynais, pinti vainikėliai ir jie plukdyti.

Surengti margučių marginimo ir advento vainiko pynimo virtualūs mokymai. Liubave suorganizuota
keramiko Virgilijaus Bespalovo darbų paroda, mokymai. Suorganizuota Lietuvos moksleivių liaudies
dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis‘‘ savivaldybės turo paroda ir Lietuvos mokinių etninės kultūros
olimpiados Sūduvos regiono turas. Pastarajame dalyvavo 13 mokinių iš 11 mokyklų. 2 darbuotojos
dalyvavo komisijos darbe, konsultavo dalyvius.

BENDRADARBIAVIMAS IR KULTŪRINIŲ INICIATYVŲ RĖMIMAS
Kalvarijos savivaldybės kultūros centras organizavo renginius, įgyvendino projektus,
bendradarbiavo su Kalvarijos savivaldybės administracija, seniūnijomis, švietimo ir ugdymo įstaigomis,
bibliotekomis, bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis, KASP Kalvarijos 110 savanorių
kuopa.
Bendradarbiaujant su Kalvarijos savivaldybės administracija suorganizuota Žemdirbių šventė.
Kultūros darbuotojai įrengė kiemelį, rodė, kaip raugti kopūstus, mušti sviestą, rišti šluotas, verpti siūlus,
pinti svogūnų pynes.

Su Kalvarijos gimnazijos, Kalvarijos meno mokyklos meno kolektyvais, jaunimo organizacijomis,
Krašto apsaugos savanoriais surengti Valstybinių švenčių minėjimai.
Su Akmenynų kaimo bendruomene įgyvendintas projektas ,,Čia mūsų tėviškė – tėvų namai“,
suorganizuota Akmenynų krašto šventė.

Su Trakėnų kaimo bendruomene įgyvendintas projektas ,,Simbolika liaudies mene“, vyko
kūrybinės dirbtuvės Aistiškiuose, Liubave, Sangrūdoje.

Su Žydų kultūros ir informacijos centru vykdėme projektą ,,Atgaivintas žydų kultūrinis paveldas:
tradicinė žydų muzika autentiškose erdvėse". Rugsėjo 23 d. Kalvarijos Sinagogų komplekso kieme
koncertavo žydų tradicinės muzikos grupė „Rakija Klezmer Orkestar“.

Sangrūdos, Jusevičių, Jungėnų, Liubavo, Aistiškių, Akmenynų, Brukų, Tarprubežių kultūros
darbuotojai, organizuodami renginius, bendradarbiavo su ugdymo įstaigomis, bibliotekomis,
bendruomenėmis.
REPREZENTACIJA, VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
Veikė
kultūros
centro
tinklalapis www.kalvarijoskc.lt.
feisbuko
puslapyje
https://www.facebook.com/kalvarijoskulturoscentras pateikta informacija apie renginius, įkeliamos
fotografijos, virtualūs renginiai, dalijamasi kita aktualia informacija. Sekėjų skaičius yra 1929, 215
žmonių daugiau negu 2019 m. Nuo sukūrimo pradžios Kultūros centro feisbuką pamėgo 1853 žmonės.
Peržiūrų rekordas pasiektas – 19746 kartų, stebint liepos 6 d. renginio reklamą. Veikla viešinama
laisvalaikio salių ir kolektyvų „Giminės“, „Diemedis“, „Titnagas“ feisbuko paskyrose. Skelbimai ir
kvietimai pateikti elektroniniais laiškais. Socialiniai tinklai leido greitai ir plačiai paskleisti informaciją.
Direktorė

Laima Kupstienė

