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1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras yra pelno nesiekiantis ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikla tenkina bendruomenės kultūros 

ugdymo, saviraiškos ir kultūros vartojimo poreikius. Įstaiga veikia kultūros, socialinėje, mokslo, 

švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas fiziniams 

ir juridiniams asmenims. 

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras (toliau – įstaiga) įsteigta 2005 

metų gruodţio mėn. ir yra viena iš Alytaus miesto savivaldybės kultūros organizacijų.  

Įstaigos steigėja (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos vadovas – 

Vidas Simanauskas – direktoriumi paskirtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 

24 d. sprendimu Nr. T-220. 

Įstaigos administruojamas plotas – 9645,93 kv. m. 

Įstaigos adresas – Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus. 

Įstaigoje dirba 16 darbuotojų: administracijoje 5 darbuotojai (iš jų 3 kultūros 

darbuotojai), kultūros darbuotojai – 6 (iš viso 9 kultūros darbuotojai) bei 5 aptarnaujantys 

darbuotojai. 

Įstaigos materialinė bazė 

1 lentelė 

 

Alytaus kultūros ir komunikacijos centro erdvės 

Muzikos 

instrumentai 

Tautiniai 

kostiumai Ţiūrovų salės/ 

vietos 

Patalpos 

kūrybinei veiklai 

Specializuotos 

parodų salės 

Šokių – 

diskotekų 

salės 

3 1 970 12 3 1 14 100 

 

Pagrindinė įstaigos veikla – daugiafunkcinis kultūros centras.  

Įstaigos tikslas yra tenkinti vietos bendruomenės visų amţiaus grupių kultūrinius, 

edukacinius, socialinius poreikius, organizuojant mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius, 

teikiant įvairias kultūros ir pramogų paslaugas, ir puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną. 

Įgyvendinant tikslus yra vykdomi meninės kūrybos projektai, kūrybinių mainų 

programos, bendradarbiaujama su vietos bei tarptautiniais fondais, kultūros ir meno 

organizacijomis, inicijuojami aktualiausių kultūros ir meno formų pristatymai, rengiamos kultūros 

edukacinės programos vaikams, jaunimui ir suaugusiems, skatinama meninė veikla, telkiami įvairių 

ţanrų mėgėjų kolektyvai ir pavieniai asmenys.  

 



Įstaigos vizija – „Stogas, po kuriuo vietą susirastų aktyvūs ir kūrybingi Alytaus miesto 

gyventojai nuo vaiko ar paauglio iki senjoro. Durys, į kurias galėtų pasibelsti bet kuri 

bendruomenės iniciatyva. Langai, kuriuose šviestų visuomenės veiklos perspektyva“. 

 

Įstaigos misija – sudaryti sąlygas Alytaus miesto gyventojų meninei saviraiškai, 

puoselėjant mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas, tenkinti ir ugdyti gyventojų kultūrinius poreikius.  

 

Įstaiga 2014 m. vykdė šias įstaigos įstatuose nurodytas funkcijas:  

 vykdyti kultūros srities neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektus,  steigti 

ir/ ar sudaryti sąlygas veikti visų amţiaus tarpsnių ir socialinių grupių mėgėjų meno kolektyvams, 

studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams, mokykloms, stovykloms ir kt.; 

 puoselėti etninę kultūrą, organizuoti lietuvių tautos kalendorinių švenčių, kitus  

tradicinius ir laikmečiui aktualius renginius; 

 organizuoti įstaigos mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimą Lietuvos dainų šventėje ir 

kituose regiono, šalies, uţsienio kultūros renginiuose; 

 organizuoti kultūringo laisvalaikio, meninės saviraiškos, kūrybinių įgūdţių 

tobulinimo, pramoginius renginius, šventinius pobūvius miesto bendruomenei; 

 organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų renginius; 

 organizuoti  kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginius;  

 sudaryti sąlygas ir galimybes profesionaliojo scenos meno renginiams vykdyti; 

 organizuoti įvairios kūrybinės veiklos parodas, rengti ir įgyvendinti kultūros 

informacijos sklaidos projektus; 

 koordinuoti visuomeninių organizacijų (asociacijų), neformalių sambūrių kultūros 

veiklą, teikti jiems metodinę paramą; 

 teikti kitas Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas kultūros ir pramogų 

veiklos organizavimo, renginių aptarnavimo paslaugas; 

 administruoti įstaigos sales ir kitas bendruomenės sociokultūrinei veiklai tinkamas 

patalpas; 

 koordinuoti ir administruoti meno kolektyvų veiklos programas ir jų projektus. 

 

Alytaus kultūros ir komunikacijos centre yra 740 stacionarių vietų, viso apie tūkstantį 

ţiūrovų talpinanti, Lietuvos estrados atlikėjų tarpe populiari, didţioji salė. Maţoji salė, kurioje telpa 

apie 200 ţiūrovų, yra pritaikyta maţesniems, kameriniams renginiams. Įstaigoje yra daug erdvių, 

kurios puikiai tinka organizuoti vaizduojamojo meno parodoms.  

 

 

                            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

1 pav. Didţioji salė 2 pav. Maţoji salė 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. vykdant lauko amfiteatro statybas, II aukšte buvo įrengta nauja parodų salė. 

Didelė, erdvi, šviesi naujoji erdvė puikiai tinka organizuoti fotografijos, tautodailės parodas bei 

ekspozicijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 m. buvo baigtas statyti ir atidarytas Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 

amfiteatras. Ši lauko scena yra skirta ir pritaikyta įvairiems koncertams ar kitiems renginiams 

šiltuoju metų laiku. Amfiteatro stogeliais dengtos tribūnos talpina iki 1000 ţiūrovų. 24 metrų scena 

įrengta su vietine apšvietimo ir įgarsinimo aparatūra. 

 

         
 

7 ir 8 pav. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro amfiteatras 

 

3 pav. Antro ir trečio aukšto vestibiuliai                                 4 pav. Parodų salė 

5 ir 6 pav. Naujoji parodų salė 



AKKC patalpose yra įrengta speciali studija, skirta choro repeticijoms. Studiją sudaro 

dvi salės, vienoje yra įrengta speciali pakyla chorui, pianinas, kita būtina įranga. Kitos salės sienos 

yra padengtos garso izoliacine medţiaga, todėl ji puikiai tinka vokalo repeticijoms. 

 

 
AKKC rūsio patalpose yra įrengta speciali studija, skirta jaunimo grupių repeticijoms. 

Studijos sienos yra padengtos garso izoliacine medţiaga (porolonas su iškiliais trikampiais), tai 

uţtikrina garso izoliaciją bei sukuria puikią akustiką studijos viduje. Yra visa repeticijoms 

reikalinga garso aparatūra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. ĮSTAIGOS VEIKLA 

 

2014 m. įstaiga suorganizavo 120 renginių, kuriuose apsilankė apie 40 tūkst. ţiūrovų bei 

svečių. Lyginant su praėjusių dviejų metų duomenimis, renginių skaičius kito neţymiai. 

 

2 lentelė 

Renginių skaičiaus dinamika 2012-2014 m. 

 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

105 116 120 

 

Toliau nurodomi įstaigos 2014 m. veiklos plane nurodyti programos tikslams 

įgyvendinti iškelti uţdaviniai ir pasiekti rezultatai. 

 

9 ir 10 pav. Choro repeticijų studija 

   10 ir 11 pav. AKKC rūsio muzikos studija 



1 uždavinys. Kultūros paslaugų, saviraiškos ir meno mėgejų veiklos plėtra Alytaus 

kultūros ir komunikacijos centre. 

Vertinimo kriterijai: Renginių skaičius/ lankytojų skaičius – 120/40 000 

Rezultatai. Iš viso per 2014 metus Alytaus kultūros ir komunikacijos centre buvo 

suorganizuoti 120 renginių, kuriuose apsilankė apie 40 tūkst. ţiūrovų. 

 

2 uždavinys. Tenkinti bendruomenės kultūrinius, etnokultūrinius poreikius 

organizuojant kultūros paslaugas. 

Vertinimo kriterijai: Renginių aptarnavimo ir patalpų aptarnavimo paslaugų 

suteikimas. Suteiktų paslaugų skaičius – 120. 

Rezultatai. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre buvo suorganizuoti 28 

populiariosios muzikos koncertai, 30 profesionalaus meno renginių, 7 etnokultūriniai renginiai, 5 

seminarai ir 50 kito pobudţio renginių. Kai kurie renginiai sulaukė itin didelio ţiūrovų 

susidomėjimo, pavyzdţiui Atvelykio mugė – koncertas. VI – asis tarptautinis Alytaus cirko 

festivalis – konkursas ir kiti. 

Iš viso įgyvendinant šį uţdavinį buvo suorganizuoti 120 renginių. 

 

3 uždavinys. Sudaryti sąlygas, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. 

Vertinimo kriterijai: Profesionalaus meno renginių organizavimas. Renginių skaičius: 

parodų skaičius – 5, profesionaliosios muzikos koncertų skaičius – 14, spektaklių skaičius – 11. Iš 

viso 30 renginių.  

Rezultatai. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre buvo surengtos 5 profesionalaus 

meno parodos.  Buvo suorganizuota Dzūkijos regiono liaudies meno paroda - konkursas, skirtas 

respublikinei Dainų šventės parodai, bei Lietuvos akvarelės paroda „Avanscena“. Dar buvo 

suorganizuota Naujųjų religijų tyrimo centro fotografijų paroda „Religinė įvairovė Lietuvoje“. 

AKKC erdvėse buvo suorganizuota Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro 

vainikėlis“, bei suaugusių konkurso „Aukso vainikas“ regioninės parodos. 

Buvo suorganizuota 10 profesionalios muzikos koncertų. Taip pat buvo suorganizuotas 

13-asis Tarptautinis Dainavos šalies muzikos festivalis.  

 

      
 

12 ir 13 pav. Dainavos šalies muzikos festivalio akimirkos 

 

Buvo suorganizuota 11 įvairių spektaklių. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre 

buvo rodomi ţiūrovų ypač mėgiami teatro „Meno fortas“, Valstybinio Vilniaus maţojo teatro 

spektakliai, buvo parodytas E. Nekrošiaus spektaklis „Jobo knyga“ ir „Dieviškoji komedija“, 

Vilniaus maţojo teatro spektaklis „Maskaradas“. 

Iš viso įgyvendinant šį uţdavinį buvo suorganizuoti 30 renginių. 

 

4 uždavinys. Organizuoti etninės kultūros sklaidą. 

Vertinimo kriterijai. Etnokultūrinių renginių organizavimas. Renginių skaičius: 

tautodailės parodų skaičius – 2, kitų etnokultūrinių renginių – 5.  



Rezultatai. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre buvo suorganizuotos  tautodailės 

parodos. AKKC erdvėse vyko Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“, 

bei suaugusių konkurso „Aukso vainikas“ regioninės parodos. 

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras organizavo Atvelykio mugę ir koncertą. 

Šventėje pasirodė vokalinis ansamblis „Jotvainiai“, liaudiškos muzikos kapela „Bočiai“, dainų ir 

šokių ansamblis „Dainava“ ir jaunimo muzikos grupė „DaFylk“. Atvelykio mugės metu vyko 

konkursas „Vaikų velykėlės 2014“. 

Liepos pabaigoje Alytaus kultūros ir komunikacijos centras organizavo Oninių šventę. 

Kultūros ir komunikacijos centro amfiteatre vyko nemokamas koncertas, kurio programoje pasirodė 

Alytaus miesto kapelos ir Metelių parapijos salės kapela „Metelys“ (Lazdijų raj.) Šventė sulaukė 

itin didelio vyresnio amţiaus ţmonių susidomėjimo. 

Spalio mėnesį Alytaus kultūros ir komunikacijos centre tradicinės muzikos kapela 

„Smiltelė“ šventė 5 – erių metų jubiliejų. Koncerte dalyvavo ir „Smiltelę“ sveikino kolektyvai: 

„Bočiai“, „Vakaruškos“, „Dzūkijos aidas“ ir „Volungėlė“. 

Gruodţio pradţioje Alytaus kultūros ir komunikacijos centras organizavo Alytaus 

miesto Eglutės įţiebimo šventę. Rotušės aikštėje šventiškai pasidabinusią ţaliaskarę eglutę įţiebė 

Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas ir Kalėdų Senelis. Šventės metu pasirodė 

Alytaus kultūros ir komunikacijos centro cirko studija „Dzūkija“, Alytaus darţelio-mokyklos 

„Drevinukas" šokėjų, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro šiuolaikinio šokio studijos 

„Aušrinė“ ir Alytaus jaunimo centro šokių studijos „Vakarė" pasirodymus, koncerto pabaigą 

vainikavo „De Ţavu“ choras. 

 

   
 

14 ir 15 pav. Eglutės įţiebimo šventė 

 

 5 Uždavinys. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvų veiklai. 

Vertinimo kriterijai. Puoselėjama mėgėjų meno kolektyvų veikla. AKKC kolektyvų 

skaičius – 6.  

Rezultatai. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kolektyvai: mišrus choras 

„Putinas“, liaudies muzikos studija „Dainava“, liaudies muzikos studija „Varsa“, kūrybinė studija 

„Alytaus miestelėnai“, choras „Atmintis“, cirko studija „Dzūkija“. 

 

6 Uždavinys. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą. 

Vertinimo kriterijai. Mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų, koncertų organizavimas. 

Surengtų pasirodymų, koncertų skaičius – 73.  

Rezultatai. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro mėgėjų meno kolektyvai pasirodė 

AKKC organizuojamuose renginiuose, dalyvavo įvairiuose konkursuose, festivaliuose.  

Įstaigos patalpose savo veiklą vykdantis kamerinis choras „Varsa“ pasirodė 25 

renginiuose. 2014 metais spalio 1-8 dienomis  tarptautiniame festivalyje „Pekino ruduo“ (Kinija) 

surengti keturi koncertai. 

AKKC kartu su cirko studija „Dzūkija“ organizavo tarptautinį VI – ąjį Alytaus cirko 

festivalį ─ konkursą. Konkursinėje programoje pasirodė artistai iš Lietuvos, Latvijos, Danijos ir 

Šveicarijos. Konkursą stebėjo ir vertino kompetentinga komisija. Nugalėtojai buvo iškilmingai 

apdovanoti. Renginyje pasirodė įvairių ţanrų cirko atlikėjai: ţonglieriai, akrobatai, oro gimnastai, 

ekvilibristai ir kt. Festivalyje apsilankė virš 1 300 ţiūrovų. Cirko studija „Dzūkija“ taip pat 



dalyvavo tarptautiniame cirko festivalyje „Cirko ţiburiai 2014“, vykusiame Šakiuose, 

tarptautiniame cirko festivalyje Daugpilyje „Alle“. Iš viso cirkas „Dzūkija“ atliko 10 pasirodymų. 

Choro „Putinas“ pagrindiniai tikslai ir uţdaviniai veiklos laikotarpiu buvo įgyvendinti 

sėkmingai: vyko chorinio dainavimo ugdymo uţsiėmimai, etnokultūros puoselėjimas, paruoštos ir 

atliktos dvi koncertinės programos (programa „Putinas“ 1973-2014 m. Dzūkijos pagr. mokykloje ir 

Šv. Kalėdų „Sacra“ programa). Surengti šeši koncertai (Dzūkijos pagr. mokykloje, Šv. Kazimiero 

baţnyčioje, koncertas Šventeţeryje, paruoštos trys naujos programos, dalyvavimas respublikinėje 

Dainų šventėje ir kt.). 

2014 metais vyko liaudies muzikos studijos „Dainava“ organizuojamas X tarptautinis 

folkloro festivalis „Ateik, saulute, su pyragais“. Festivalyje dalyvavo  tautinių šokių kolektyvas 

„Lašas“, Lenkijos Seinų miesto folkloro ansamblis, Baltarusijos Gardino miesto vaikų dainavimo 

studija, tautinių šokių kolektyvas bei Alytaus miesto liaudies dainų ir šokių ansamblis „Dainava“. 

Festivalis vyko 2 dienas. Pirmąją dieną Alytaus miesto Rotušės aikštėje nuskambėjo festivalio 

pagrindinis dviejų dalių koncertas.  Antrąją dieną svečių kolektyvai vyko į Druskininkus, kur buvo 

suorganizuotas koncertas. Koncertų metu dalyviai bei ţiūrovai turėjo galimybę susipaţinti su Pietų 

Lietuvos, Lenkijos bei Baltarusijos folkloru, tradicijomis. Liaudies muzikos studija „Dainava“ 2014 

metais taip pat organizavo tarptautinį ţiemos folkloro festivalį „Atvaţiuoja Kalėdos“. 

Kūrybinė studija „Alytaus miestelėnai“ sėkmingai įgyvendino pagrindinį tikslą - 

puoselėti mėgėjų meną per šokį, skiepyti meilę kūrybai per organizuojamas šokio pamokas ir 

pasirodymus. „Alytaus miestelėnai“ įvykdyta veikla: paruošta programa Alytaus rajono 

savivaldybės ţemdirbių šventei Ūdrijoje. Paruošta programa romansų vakarui „Apie meilę aš 

svajoju“ Joniškyje. Dalyvavimas Alytaus diksilendo 10-ties metų jubiliejiniame koncerte. Naujos 

programos (1960-1970 m. laikotarpio) su populiarių šokių elementais ir figūromis sukūrimas. 

Paruošta programa  būsimam „Alytaus miestelėnų“ penkmečio jubiliejui, surengta 60 repeticijų. 

„Alytaus miestelėnai“ 2014 metais surengė 11 pasirodymų. 

„Lietuvos atminties aidai“ choro „Atmintis“ veiklos tikslai ir uţdaviniai sėkmingai 

įgyvendinti. Įvyko  10 pasirodymų: suorganizuoti susitikimai su Veisiejų senelių namais, renginys 

„Pasitikim Rudenėlį“, renginys skirtas choro „Atminties“ istorijai Šaulių namuose, išvykos į 

Marijampolę, Rokiškį „Partizanų takais“, koncertas Alytaus miesto šventėje, Tremtinių dienos 

paminėjime, koncertas Ariogaloje, Veisiejuose, dalyvavimas Dainų šventėje, Joninių renginyje 

Šaulių namuose. 

Iš viso Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kolektyvai surengė 73 pasirodymus. 

 

7 uždavinys. Teikti paslaugas suaugusiųjų ir jaunimo kultūriniai saviraiškai. 

Vertinimo kriterijai. Neformalaus jaunimo ir suaugusiųjų meninės saviraiškos 

ugdymas. Grupių skaičius – 6.  

Rezultatai. Be minėtų AKKC kolektyvų, įstaigos patalpose savo veiklą vykdė  

neformalaus jaunimo ir suaugusių meninės saviraiškos grupės: muzikos grupė „svaras409“ ir 

„Ainiai“, šokių studija „Dosado“ ir „Aušrinė“, uţsiėmimai moterims „Ajurveda“ ir Rolando 

Balkausko muzikos grupė. Minėtas neformalaus jaunimo ir suaugusiųjų meninės saviraiškos grupes 

sudaro 120 narių (50 iš jų vaikai ir jaunimas). 

Įstaigos patalpose veiklą vykdanti šokio studija „Aušrinė“ organizavo jaunimo 

šiuolaikinio šokio festivalį „Kalbame šokiu“. Dalyvavo stipriausi, išraiškingiausi jaunimo šokio 

kolektyvai, jauni, bet neeiliniai atlikėjai, bebaimiai cirko artistai.  

 

8 uždavinys. Plėtoti tarptautinį ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą. 

Vertinimo kriterijai. ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas. Įgyvendintų 

projektų skaičius – 1.  

Rezultatai. 2014 m. įstaiga sėkmingai įvykdė projektą Nr. SPF/2.1/PL-LT/16 

„Modernaus tautinio šokio projektas“. Bendras projekto biudţetas – 32 678,70 Eur. Projekto metu 

vyko mokymai Punsko lietuvių kultūros namų šokių kolektyvui ir Alytaus kultūros ir 

komunikacijos centro šiuolaikinio šokio studija „Aušrinė“. Šių mokymų metu abu kolektyvai 

dalinosi patirtimi ir ţiniomis repetuodami bendrą jungtinį šokį, kurį atliko birţelio 8 d. vykusiame 



Modernaus tautinio šokio festivalyje. Visų mokymų metu buvo fotografuojama, tad rugsėjo 1 d. 

buvo atidaryta paroda „Modernaus tautinio šokio projektas“. Projekto vykdymo laikotarpiu buvo 

suremontuota Alytaus kultūros ir komunikacijos centro baleto salė ir didţiosios scenos grindys, 

įsigyta scenos dekoracija – juodų uţuolaidų komplektas. 

 

        
 

16 ir 17 pav. Modernaus tautinio šokio festivalis 

 

9 uždavinys. Sudaryti sąlygas kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimui.  

Vertinimo kriterijai. Suteikti patalpas mokymų ir seminarų, skirtų kvalifikacijos 

tobulinimui, organizavimui. Mokymų ir seminarų skaičius – 5. 

Rezultatai. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre 2014 metais buvo organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo seminarai skirti buhalteriams ir medikams. 

 

10 Uždavinys. Užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų išlaikymą. 

Vertinimo kriterijai:  

1. Pastovaus darbuotojų skaičiaus ir jų darbo uţmokesčio uţtikrinimas. Etatų skaičius – 25,5.  

2. Ţmonėms palankios kultūrinės aplinkos kūrimas. Neigiami lankytojų atsiliepimų atvejai – 0.  

Rezultatai:  

1. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre dirba 16 darbuotojų. 

2. Neigiamų lankytojų atsiliepimų nebuvo. 

 

Kaip ir kasmet, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras prisidėjo organizuojant 

Alytaus gimtadienio šventę „Apkabinsiu tave, Alytau“. Įstaiga vykdė viešuosius pirkimus, rūpinosi 

renginio scenografijos išpildymu, autoriniais honorarais atlikėjams ir kt., prisidėjo organizuojant 

kitus miesto šventės renginius, tokius kaip „Liaudiškos muzikos vakaras“, „Spalvotas rytmetis 

miesto sode“, 2014 metų Dainų šventės „Čia - mano namai“ ansamblių vakaro eksperimentinė 

šventė ir kt.. Veiklai vykdyti buvo gautas finansavimas iš Alytaus miesto savivaldybės biudţeto. 

 

  
 

18 ir 19 pav. Alytaus miesto gimtadienio šventė 

 

Alytaus kultūros ir komunikacijos centro organizuojami renginiai yra gausiai lankomi 

miesto gyventojų. Per mėnesį AKKC įvyksta vidutiniškai apie 6 renginius. Daugybė renginių 



vyksta pilnoje ţiūrovų salėje. 2014 metais daugiausiai ţiūrovų surinkę renginiai: Stasio Povilaičio 

koncertas, Lietuvos Nacionalinio simfoninio orkestro koncertas, Naujametinis Alytaus muzikos 

mokyklos jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ koncertas, jubiliejinis A.Raudonikio muzikos 

vakaras „Skinsiu raudoną roţę“, spektaklis „Maskaradas“, operetės spektaklis „Skaniausias 

kokteilis“. 

 . 

 

                                     20 ir 21 pav. Spektaklio „Maskaradas“ akimirkos 

 

Internetinis puslapis www.akkc.lt. Šio puslapio funkcija yra supaţindinti visuomenę 

su Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vykdoma veikla, informuoti  apie centro patalpose 

vykdomus renginius. Informacija apie renginius, įstaigos ir kolektyvų veiklą yra sistemingai 

atnaujinama, kaupiama ir saugoma. Internetinis puslapis yra administruojamas kiekvieną darbo 

dieną. Nuo 2011 metų AKKC turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“. Joje taip pat yra 

skelbiama naujausia informacija apie artėjančius koncertus, spektaklius, parodų atidarymus ir kitus 

renginius. 

 

Jau penktus metus iš eilės įstaiga dalyvavo Viešųjų darbų organizavimo programos 

įgyvendinime. Bendradarbiaudama su Alytaus darbo birţa 2014 m. įstaiga įdarbino 12 bedarbių ir 

suteikė jiems laikino uţimtumo galimybes. Viešuosius darbus vykdantys įdarbinti bedarbiai vykdė 

įstaigos aplinkos tvarkymo bei smulkius remonto darbus.  

 

Putinų ir Likiškių gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės veikla. Alytaus 

miesto savivaldybės administracijos direktorės 2012 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. DV-147 buvo 

sudaryta Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos įgyvendinimo darbo grupė. 

Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriui Vidui Simanauskui buvo pavesta organizuoti 

Putinų ir Likiškių gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės veiklą. Alytaus kultūros ir 

komunikacijos centro patalpos buvo naudojamos bendruomenės reikmėms, įstaiga vykdė 

bendruomenės viešuosius pirkimus, ruošė ir miesto savivaldybei teikė veiklos finansines ataskaitas, 

kitus adminsitracinius darbus.  

Rugsėjo 1 d. buvo organizuota nemokama Mokslo ir ţinių dienos šventė AKKC 

amfiteatre. Šventės metu vyko fotografijų parodos „Modernaus tautinio šokio projektas“ 

atidarymas, koncerto metu pasirodė Alytaus Jaunimo centro vokalinė grupė „Boruţėlė“, Astos 

Pilypaitės vokalinė studija ir grupė „DAR“ (Arvydas Martinėnas – Vudis, Algirdas Grūdinskis – 

Grūdas, Indrė Grikšelytė ir Kristina Maţeikaitė). 

Putinų – Likiškių vietos bendruomenė 2014 m. organizavo paţintines keliones vaikams 

ir jaunimui: buvo aplankytas Kalvarijos zoologijos sodas, Valdovų rūmai, Gedimino pilis, Kauno 

botanikos sodas ir kitos lankytinos vietos. 

2014 metais Putinų – Likiškių bendruomenė inicijavo ir aplinkos sutvarkymo ir poilsio 

gerinimo darbus: buvo atnaujinti krepšinio stovai, esantys Naujoji g. 96, įrengtos 3 skelbimų lentos, 

5 dviračių stovai, įsigyta apdailos medţiagų Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos namų remontui. 

Iš viso 2014 m. Alytaus kultūros ir komunikacijos centrui buvo skirta 31,8 tūkst. litų 

skirtų Putinų ir Likiškių gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės veiklai vykdyti. 

 

http://www.akkc.lt/


3. ĮSTAIGOS 2014 M. FINANSINĖ ANALIZĖ 

 

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius 

metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

1. Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus  

3 lentelė 

 

Lėšų šaltinis Suma (Lt) 

Alytaus m. savivaldybės lėšos 468400,00 

Iš jų:  

Darbo uţmokesčiui 202200,00 

Socialinio draudimo įmokoms 62500,00 

Komunalinėms paslaugoms 203700,00 

Specialios lėšos 28700,00 

Iš jų:  

Darbo uţmokesčiui 22000,00 

Socialinio draudimo įmokoms 6700,00 

Alytaus m. savivaldybės lėšos kultūroms projektams 146000,00 

Alytaus m. savivaldybės paramos lėšos(kultūros 

projektams) 

215800,00 

Alytaus miesto savivaldybės Metų pradţios likučio  16000,00 

Iš jų:  

Komunalinėms paslaugoms 1600,00 

Alytaus miesto savivaldybės ES sugrįţusios lėšos 122600,00 

Iš jų:  

Komunalinėms paslaugoms 122600,00 

Alytaus miesto savivaldybės lėšos švietimo kokybės 

ir mokymo dalyvauti Dainų šventėje 

1960,00 

Kitos valstybinės tikslinės dotacijos (kultūros 

darbuotojų atlyginimų padidinimui) 

12500,00 

Iš jų:  

Darbo uţmokesčiui 9500,00 

Socialinio draudimo įmokoms 3000,00 

Alytaus miesto savivaldybės (P) Bendrosios 

dotacijos kompensacijos lėšos 

67200 

Iš jų:  

Darbo uţmokesčiui 23800,00 

Socialinio draudimo įmokoms 7100,00 

Komunalinėms paslaugoms 36300,00 

Kultūros rėmimo fondo kultūros projektams 14000,00 

Sugrįţusios ES projektų lėšos 7052,52 

Alytaus darbo birţos lėšos vešiesiems darbams 18565.60 

Alytaus miesto savivaldybės lėšos vešiesiems 

darbams 

13852.31 

Valstybės  biudţeto lėšos (Putinų Likiškių VB) 31800,00 

Paramos lėšos gautos iš organizacijų 79600,00 

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 125,16 

Iš viso : 1244155.59 

 



2. Gautų lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

4 lentelė 

 

Išlaidų rūšis Suma (Lt) 

Darbo uţmokesčiui  257500 

ir socialinio draudimo įmokoms 79300 

Komunalinėms paslaugoms: 378600 

Šildymas 220300 

Elektros energija 140300 

Vandentiekiui ir kanalizacijai 18000 

Iš viso : 715400 

 

3.  Gautos veiklos pajamos per finansinius metus 

5 lentelė 

 

Paslaugos rūšis Suma (Lt) 

Įgarsinimas  300 

Reklama 1590 

Komisiniai uţ parduotus bilietus 13143 

Cirko studijos Dzūkija pajamos 6140 

Bilietų platinimas 12979 

Suteiktos paslaugos renginių metu 118757 

Iš viso : 152909 

 

4.  Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per 

finansinius metus: 

 

Įsigytas materialus turtas per 2014 metus - 23236 Lt. 

 Perleistas ilgalaikis materialus turtas per 2014 metus – 0 Lt.  

 

5. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro veiklos sąnaudos per finansinius 

metus – 1311856 Lt, iš jų – išlaidos darbo uţmokesčiui ir soc. Įmokoms 361089 Lt. 

 

6. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo 

užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

Direktorius – Vidas Simanauskas. Įstaigos išlaidos vadovo darbo uţmokesčiui – 45 

567,09 Lt ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 3 309,22 Lt. 

 

7. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro išlaidos kolegialių organų 

kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms. 

Įstaiga neturi kolegialių organų. 

 

 8. 2014 m. projektų finansavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 lentelė 
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Parodos AKKC erdvėse 

1 000 Lt 0 0 1 000 Lt 1 000 Lt 

Atvelykio šventė-mugė 

1 000 Lt 0 0 1 000 Lt 1 000  Lt 

Profesionalios muzikos koncertų 

sezonas Alytaus mieste 7 000 Lt 0 7 000 Lt 14 000 Lt 14 000  Lt 

VI cirko festivalis 3 000 Lt 0 0 3 000 Lt 3 000  Lt 

Dainavos šalies muzikos 

festivalis 
6 000 Lt 0 0 6 000 Lt 6 000  Lt 

AKKC Joninės ir „Ona - Liepos 

karalienė“ 2 000 Lt 0 0 2 000 Lt 2 000  Lt 

Kalėdiniams ir naujametiniams 

renginiams organizuoti 

(paramos lėšos) 

30 000 Lt 0 0 30 000 Lt 30 000  Lt 

Eglutės įţiebimo šventė 
10 000  Lt 0 0 10 000 Lt 10 000  Lt 

Ilgalaikė liaudies muzikos 

studijos „Varsa” programa 
7 000 Lt 0 0 7 000 Lt 7 000  Lt 

Kultūros dienos minėjimas 4 000 Lt 0 0 4 000 Lt 4 000  Lt 

X tarptautinis festivalis „Ateik 

saulute su pyragais“ 
3 000 Lt 0 0 3 000 Lt 3 000  Lt 

Tarptautinis ţiemos festivalis 

„Atvaţiuoj Kalėdos“ 
3 000 Lt 0 0 3 000 Lt 3 000  Lt 

Alytaus mišraus choro „Putinas“ 

2014 m. kūrybinė veikla 
7 000 Lt 0 0 7 000 Lt 7 000  Lt 

Asociacija „Dainava“ 2014 m. 

kūrybinės veiklos programa 
35 000 Lt 0 0 35 000 Lt 35 000  Lt 

„Alytaus miestelėnai“ 7 000 Lt 0 0 7 000 Lt 7 000  Lt 

„Lietuvos atminties aidai“ 6 000 Lt 0 0 6 000 Lt 6 000  Lt 

Dalyvavimas  televizijos 

projekte  „Chorų karai“ 

(paramos lėšos) 

30 000 Lt 0 0 30 000 Lt 30 000  Lt 



 

Oranţinio choro veiklos 

programa 2014 m. 
3 000 Lt 0 0 3 000 Lt 3 000  Lt 

Dalyvavimas TV3 projekte 

„Chorų karai“ 
11 000 Lt 0 0 11 000 Lt 11 000  Lt 

Alytaus styginių kvarteto veikla 

2014 m. 
2 000 Lt 0 0 2 000 Lt 2 000  Lt 

„Alytus groja dţiazą“ 2 000 Lt 0 0 2 000 Lt 2 000  Lt 

Alytaus MM jaunimo 

simfoninio orkestro “Svajonė 

kompaktinės plokštelės 

įrašymas ir leidyba 

2 000 Lt 0 0 2 000 Lt 2 000  Lt 

Alytaus dikslendo 10 metų 

jubiliejus ir naujas CD 
4 000 Lt 0 0 4 000 Lt 4 000  Lt 

Dalyvavimas Dainų šventėje 

„Čia mūsų namai“ (paramos 

lėšos) 

10 000 Lt 0 0 10 000 Lt 10 000  Lt 

Dalyvavimas Dainų šventėje 

„Čia mūsų namai“ 
20 000 Lt 0 0 20 000 Lt 20 000  Lt 

2014 m. Alytaus miesto šventė 

(Daina – tau, Alytau) 

(paramos lėšos) 

115 800 Lt 0 7000 Lt 122 800 Lt 
122 800  

Lt 

Aviacijos festivalis „Alytus 

Ore“ 

(paramos lėšos) 

30 000 Lt 0 0 30 000 Lt 30 000  Lt 

Iš viso: 361 800 Lt 0 14 000 Lt 375 800 Lt 375 800 Lt 


