
2020 m. Veiklos ir 
finansinė ataskaita

Patvirtinta Asociacijos ,,Skambėjimas” 
visuotiniame narių susirinkime 2021.03.20

Ataskaitą parengė pirmininkė Ausma 
Sakalauskaitė ir finansininkė Agnė Klimaitienė



Asociacija ,,Skambėjimas” - 5 metus kartu

• Nevyriausybinė, pelno nesiekianti ir viešą interesą atstovaujanti 
organizacija. 

• Centrinė organizacijos ašis - choras ,,Sonantem”. 

• Organizacija veikia tikėdama skirtingų kartų telkiančios 
bendruomenės vizija.  

• Mūsų bendruomeniškumas paremtas saugia atmosfera. 

• Organizacija stiprėja žmonių draugystės dėka. 

• 2020 metais asociacija vienijo 35 narius.



Valdybos nariai 

Ausma Sakalauskaitė

Agnė Juodagalvytė

Rimantė Ramanauskaitė

Daiva Juodagalvienė

Nerijus Baliūnas

Teresė Pučinskaitė

Jurgita Jasevičienė



Kabinetas 

Pirmininkė - Ausma Sakalauskaitė

Finansininkė - Agnė Klimaitienė

Administratorė - Teresė Pučinskaitė

Savanorių koordinatorė - Greta Bielytė

Projektų vadovė - Lina Dvaranauskienė

Ūkvedys - Rimantas Skroblas



Lyderiai 

Justė J.

Justina B.

Augustė Z.

Gerarda J.



Kolegialumas 

Lyderių komanda

Savanorių komanda

Choro taryba

Namo statybų grupė

Valdyba



Veikla 

36 ,,įvykiai”

Renginiai, kuriuos mes 
organizavome, inicijavome arba 
juose reikšmingai dalyvavome



2020 fiksuotos veiklos
01.19 Naujų narių į chorą priėmimas

02.16 Dalyvavome žygyje į P. Klimo tėviškę 

02.16 Choras dainavo atidengiant P. Klimo skulptūrą 
(Kalvarija)

02.22 A. Sakalauskaitė dalyvavo Lietuvos chorų sąjungos 
suvažiavime (Vilnius)

03.07 Visuotinis - ataskaitinis narių susirinkimas (Kalvarija)

03.10 Choro koncertas Kalvarijos gimnazijoje (Kalvarija)

03.15 Choro pirmoji nuotolinė repeticija (online)

04.18 Dalyvavome sakurų sodinimo akcijoje (Kalvarija)

05.14 Nuotolinio choro darbo analizė (pateikta puslapyje)

05.15 Skaitymai: Vilniaus geto dienoraštis I (gyvai ir online)

05.22 Skaitymai: Vilniaus geto dienoraštis II (gyvai ir online)

05.29 Skaitymai: Vilniaus geto dienoraštis III (gyvai ir online)

06.05 Choras dalyvavo Adoracijos - šlovinimo vakare 
(Pilviškių bažnyčia) 

06.13 Festivalio ,,Po tamsos šviesa” koncertas (Kalvarijos 
sinagoga)

06.14 Festivalio ,,Po tamsos šviesa” koncertas (Pilviškiai)

06.14 Apsilankymas ir giedojimas Vinco Kudirkos tėviškėje 
(Paežeriai)

06.27-28 Savaitgalio chorų stovykla ŽM + SON + IŠ 
(Kalvarija)

07.04 Laimono Salijaus koncertas Kalvarijos sinagogoje

07.06 Tautiškos giedmės kelionė (P. Klimo tėviškė, V. 
Kudirkos tėviškė, Čiudiškių piliakalnis)

07.09 Choro tarybos komandos išvyka (Palanga)

07.24 Paleidžiama naudoti nuotolinio darbo chorui svetainė 


07.29 A. Sakalauskaitės susitikimas su Lietuvos žydų 
bendruomenės pirmininke F. Kukliansky (Vilnius)

08.06-09 Stovykla Junior choir camp (Birštonas)

08.15 Žolinės kitaip + naktinis savanorių žygis (Kalvarija)

08.27-30 SONANTEM vasaros stovykla (Šventojoje)

08.30 Choras giedojo Šventosios bažnyčios atlaiduose 
(Šventoji)

09.05 Atviras micro’fonas (Kalvarijos kareivynių garažuose)

09.06 Naujų narių į chorą atranka (Kalvarija)

09.13 Naujų narių į chorą atranka (Kalvarija)

09.25 Skaitymų finalas: Vilniaus geto dienoraštis (Kalvarijos 
sinagoga)

09.26 Parodos atidarymas: Skambantys R. Kaliaso 
paveikslai (Kalvarijos sinagoga) 

09.27 Naujų narių į chorą atranka (Kalvarija)

10.03 Pasodimon Ąžuolą - vietoje, kurioje statysime Namą 
(Kalvarija)

10.17 Koncertas: Regėjimai (I. Asinavičienės kūrybos 
vakaras) Kalvarijos sinagoga

10.14 LRT reportažo filmavimas (Kalvarijos sinagoga)

12.15 Atvira choro pamoka: nuotolinis dainavimas chore. V. 
Skapienė (online)

12.20 Kūrybinės dirbtuvės: Kalėdų angelai 



2020 svarbūs 
vyksmai, naujienos
• Akcija Padovanok kėdę. Nupirkome 30 

kėdžių renginiams.


• Elektroninės registracijos į renginius.


• Online transliuojami renginiai.


• Sukurta nuotolinio darbo aplinka chorui.


• Sukurti kūriniai mūsų chorui.


• Išleistos dvi knygos.


• Lietuvos chorų sąjungos interviu 
su ,,Sonantem” choro vadove ,,Trys 
trečiadienio klausimai”.


• 3 stovyklos.


• Pasėta sėkla išdygo mintyse, pasodinome 
ąžuolą ir pradėjome statytis savo Namus.



Choras ,,Sonantem”

• Choro meno vadovė Ausma 
Sakalauskaitė


• Koncertmeisteris Arnoldas 
Jasevičius


• Prezidentė Daiva 
Juodagalvienė


• Choro taryba: Greta, Agnė, 
Gediminas, Ausma





Choro įvaizdis

2020 metais choristai pasipuošė 
naujais Sonantem džemperiais.


Pasigaminome naujas, baltas 
koncertinius natų segtuvus su 
mūsų logotipu.


















2020 Metų žmogus 

Lina Dvaranauskienė



2020 Metų savanoris 

Gerarda Jocytė



2020 Metų fundriser’is 

Gimtadienių akcija. 

Švęsdami gimtadienius vietoje 
įprastų dovanų prašome paremti 
Namo statybas.



2020 Metų draugai 

KU choras ,,Pajūrio aidos” ir choro 
vadovas doc. Algirdas Šumskis



2020 Metų durys 

Lietuvos žydų bendruomenės 
leidimas mums vykdyti veiklą 
Kalvarijos žieminėje sinagogoje.



2020 Metų įvykis 

Išleistos dvi natų knygos:

- Skambantis ratas 
- Jobo giesmė



2021 metų planai

• Būti, dalintis, džiaugtis, liūdėti, kurti, mąstyti kartu, augti. 

• Parengti 3 koncertines programas su choru, koncertuoti! 

• Įgyvendinti bent 30 % Namo statybų proceso. 

• Surengti festivalį ,,Po tamsos - šviesa”. 

• Himnas Vinco Kudirkos tėviškėje 07-06 - chorų telktis į šią vietą. 

• Organizuoti SONANTEM bendruomenės stovyklą. 

• Atviras micro’fonas. 

• Skaitymai. 

• ,,Junior choir camp” Birštone. 

• Įgyvendinti projektą #turiuKUReit.



Ausma

Ačiū, kad visi esame dėl savęs ir dėl  

šalia esančių.


