
2008 m. Kalvarijos savivaldybės kultūros centro projektai 
 

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras 2008 m. įgyvendino 4 projektus: 

 

 

Projektas „Kūrybinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis  „Aitvaras“ 

 

Finansavo Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos regionų kultūros programa, 

3000 Lt, ir Marijampolės apskrities 

kultūros plėtros programa, 2000 Lt. 

Surengtas vaikų ir jaunimo teatrų 

festivalis „Aitvaras“. Parodyti 5 teatrų 

spektakliai. Dalyvavo Vilkaviškio vaikų 

ir jaunimo centro aktorinio meistriškumo 

studija bei dramos studija, Marijampolės 

kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro 

studiją „Gaja“, Šiaulių Vijolių vidurinės 

mokyklos lėlių teatras „Vijoliukas“, 

Kauno Vydūno vidurinės mokyklos 

teatras „Vieversėliai“. Pravesti 3 

mokymai. Balso lavinimo technikos, 

scenos judesio, režisūros ir vaidybos 

mokymus vedė Klaipėdos universiteto 

menų fakulteto režisūros katedros 

docentai Danutė Vaigauskaitė, Gediminas 

Šimkus, asistentas Aleksandras Mažonas. Iš projekto lėšų sumokėta honorarai lektoriams, atlyginimas už kostiumų 

eskizų sukūrimą, lankstinuko leidybos išlaidos.  

 

 

 

Projektas „Kalvarijos krašto etninės kultūros paveldo fiksavimas, tyrimas ir saugojimas“ 

 

 

 

Finansavo Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos etninės  kultūros programa, 2000 

Lt. Surengta ekspedicija. Surinkti Velykų 

laikotarpio papročiai apie liaudiškojo 

giedojimo tradicijas, amatus. Medžiaga 

iššifruota, perkelta į elektronines laikmenas. 

Papildytas kultūros centro kraštotyros 

archyvas. Ekspedicijoje dirbo 6 kultūros 

darbuotojai,  4 bibliotekininkės, 5 Sangrūdos 

vidurinės mokyklos kraštotyros būrelio 

dalyviai. Apklausta 30 pateikėjų.  
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Projektas „Menininkų kūrybinė stovykla „Kvietkinės aidas“ 

 

Finansavo Marijampolės apskrities 

kultūros plėtros programa, 2000 Lt.  

Rugsėjo 3-14 d. Kvietinės kaime,  

Laimos ir Zigmo Buterlevičių sodyboje,  

veikė menininkų kūrybinė stovykla 

,,Kvietkinės aidas“. Dirbo skulptoriai -  

Vidas ir Aldas Cikanai, dailininkai -  

Laura Česiūnienė, Marius Mindaugas 

Danys, Raimonda Bateikaitė, Vaclovas 

Vekerotas, Sonata Katiliūtė-Borisienė. 

Parengtas menininkų darbų katalogas.   

V. ir A. Cikanų skulptūra pastatyta 

Kalvarijos miesto parke, o G. ir P. 

Česiūnų skulptūra - prie savivaldybės 

administracijos pastato. Dailininkų darbai 

buvo eksponuojami Kalvarijos viešojoje 

bibliotekoje.  

 

        
 

 

Projektas „Kultūrinės informacijos sklaida Sūduvos regione“ 

 

Finansavo Marijampolės apskrities kultūros plėtros 

programa, 1500 Lt. Lapkričio 28 d. surengta konferencija 

„Kultūros centrų problemos ir perspektyvos“. Dalyvavo 42 

Marijampolės apskrities kultūros darbuotojai. Pranešimus 

skaitė Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja 

Irena Seliukaitė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas 

Libertas Klimka (sumokėtas atlyginimas pranešėjui), 

Marijampolės apskrities kultūros, sporto ir turizmo skyriaus 

vedėja Danguolė Micutienė, UAB ,,Vizart“ direktorė 

Raimonda Sutkaitienė, kultūros centrų vadovai Iraida 

Skirpstienė, Edgaras Pilypaitis, Reda Kneizevičienė, Artūras 

Blauzdžiūnas. Kalvarijos savivaldybės kultūros centro 

direktorė Laima Kupstienė pristatė kultūros įstaigos veiklą, 

išleistą lankstinuką (jo leidyba - iš projekto lėšų).  
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