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UTENOS KULTŪROS CENTRO 2017 M. VEIKLOS PROGRAMA

I. BENDROJI DALIS

Utenos  kultūros  centras  (toliau  –  Kultūros  centras)  –  tai  įvairias  kultūros  sritis,  žanrus
puoselėjantis ir skleidžiantis daugiafunkcis kultūros centras, kurio tikslas – puoselėti etninę kultūrą,
mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinti
bendruomenės  kultūrinius  poreikius,  organizuoti  profesionalaus  meno  sklaidą,  Utenos  rajono
gyventojų poilsį ir jaunimo laisvalaikį. Pagrindiniai uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės interesus
tenkinančius kultūrinius produktus, kurti naujus laikmečio ir bendruomenės poreikius atitinkančius
meno  kolektyvus,  plėtoti  edukacinę  veiklą,  aktyvinti  etnokultūrinę  veiklą,  skatinti  jaunimo
iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai – darbo kokybė,
profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių
poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajonui dainų šventėse,
tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose.

Kultūros centras yra viena iš rajono kultūrą reprezentuojančių įstaigų. Čia inicijuojami ir
įgyvendinami svarbiausieji  renginiai,  šventės,  atspindinčios bendruomenės poreikius,  paminimos
valstybės  šventės,  kalendorinės  bei  įžymios  mūsų šalies  datos,  vyksta  mėgėjų  ir  profesionalaus
meno kolektyvų bei  atlikėjų  koncertai,  spektakliai  ir  kt.  renginiai.  Kultūros  centre  ir  skyriuose
veikia mėgėjų meno kolektyvai, vykdomi projektai, edukacinė veikla ir kt. 

Kultūros  centras  –  aukščiausios  kategorijos  kultūros  centras,  LKC  asociacijos  narys,
Lietuvos mėgėjų  teatrų asociacijos  narys,  VO „Lietuvos  nacionalinis  centras  UNIMA Lietuvai“
narys.

Kultūros centras turi skyrius, kurie organizuoja kultūrinę veiklą visoje seniūnijos, kurioje
yra skyrius, teritorijoje:

Kultūros centro Daugailių skyrius, buveinė – Didžioji g. 48, Daugailiai, 28414 Utenos r.;
Kultūros centro Kuktiškių skyrius, buveinė – Aukštaičių g. 1, Kuktiškės, 28342 Utenos r.;
Kultūros centro Leliūnų skyrius, buveinė – Kauno g. 29, Leliūnai, 28361 Utenos r.;
Kultūros centro Saldutiškio skyrius, buveinė – Liepų g. 18, Saldutiškis, 28333 Utenos r.; 
Kultūros centro Sudeikių skyrius, buveinė – Aukštaičių g. 10, Sudeikiai, 28039 Utenos r.; 
Kultūros centro Tauragnų skyrius, buveinė – A. Musteikio g. 29, Tauragnai, 28316 

Utenos r.; 
Kultūros centro  Užpalių skyrius, buveinė – Vytauto g. 28, Užpaliai, 28385 Utenos r.; 
Kultūros centro Vyžuonų skyrius, buveinė – Šilo g. 4, Vyžuonos, 28371 Utenos r.
UKC skyriai veikia pagal UKC direktoriaus patvirtintus nuostatus. Skyrius nėra juridinis

asmuo.
Utenos  kultūros  centro  veikla  finansuojama  iš  savivaldybės  biudžeto,  pagal  asignavimų

valdytojo patvirtintą sąmatą.
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II. UTENOS KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PROGRAMOS STRATEGIJA

Vizija – Utenos kultūros centras – moderni, tautines ir vietos tradicijas puoselėjanti,
naujas kurianti, profesionalaus meno sklaidą, laisvalaikį ir pramogas organizuojanti, bendruomenės
kultūrinius poreikius tenkinanti meninio ugdymo įstaiga.

Misija –  telkti  gyventojus  mėgėjų  meno  kolektyvų  veiklai,  skatinti  jų  meninę
saviraišką, įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių. Turtinti
rajono kultūrinį  gyvenimą,  organizuoti  profesionalaus  meno sklaidą.  Tęsti  tradicinėmis  tapusias
šventes,  festivalius,  ieškoti  ir  diegti  naujų formų renginius,  bendradarbiauti  su kitomis  kultūros
įstaigomis  ir  organizacijomis,  dalyvauti  kultūrinio  paveldo  saugojimo  ir  sklaidos  programose,
aprūpinti reikiama modernia įranga Utenos kultūros centrą ir jo skyrius.

2.1. Pagrindinės Utenos kultūros centro veiklos kryptys:

2.1.1.  Mėgėjų  menas.  Kultūros  centro  ir  skyrių  mėgėjų  meninės  veiklos  kolektyvų
kuravimas, jų koncertinės veiklos organizavimas

Tikslai:
1. Burti gyventojus į mėgėjų meno kolektyvus, visapusiškai stiprinti esamus, sudaryti  

sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje veikloje;
2. Saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, Lietuvos dainų švenčių tradicijas;
3. Ugdyti  tautinę  savimonę,  skatinti  meninių  žanrų  įvairovę,  mėgėjų  meno  kolektyvų

veiklą  ir  sklaidą,  plėtoti  bendradarbiavimą  su  kitais  miesto  ir  rajono  mėgėjų  meno
kolektyvais; 

4. Aktyviai dalyvauti miesto, rajono ir respublikos kultūriniame gyvenime;
5. Deramai reprezentuoti rajono kultūrą respublikoje ir užsienyje bei sudaryti galimybę

rajono žiūrovui susipažinti su užsienio šalių mėgėjų menu;
6. Skatinti kūrybinius mainus;
7. Dalyvauti projektinėje veikloje, edukacinėse programose.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvų repeticijoms;
2. Skatinti  naujų  mėgėjų  meno  kolektyvų  kūrimąsi,  įtraukiant  kuo daugiau  įvairių

socialinių sluoksnių žmonių į kultūrinį gyvenimą; 
3. Plėtoti jau esančių mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir taip puoselėti vietos bendruomenės

kultūrinį aktyvumą; 
4. Remti vaikų bei jaunimo dalyvavimą mėgėjų meninėje kūrybinėje veikloje; 
5. Rengti valstybinių, kalendorinių švenčių ir atmintinų dienų paminėjimus; 
6. Rengti tarptautinius festivalius, respublikines, rajonines, miesto šventes; 
7. Vykdyti tarpkultūrinius mainus, ieškoti naujų renginių pravedimo formų;
8. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams ruoštis ir dalyvauti tarptautiniuose,

respublikiniuose,  regioniniuose,  rajoniniuose festivaliuose,  konkursuose,  šventėse bei
atstovauti savo rajonui respublikinėse Dainų šventėse;

9. Kaupti ir skleisti informaciją apie mėgėjų meno kolektyvus ir jų kultūrinę veiklą;
10. Rengti fotografijos, vaizduojamojo meno, taikomosios dailės, liaudies meno parodas;
11. Plėtoti edukacinę veiklą buriant bendruomenės narius į studijas, būrelius ir kt. veiklas;
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12. Parengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus, teikti paraiškas Lietuvos kultūros
tarybai ir kitiems kultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;
13. Administruoti  interneto  svetainę,  anonsuoti,  reklamuoti  renginius,  spaudoje  rašyti
straipsnius apie kultūrinę veiklą;
14. Kaupti ir archyvuoti  skaitmeninėse laikmenose kultūrinio darbo medžiagą,  naudoti ją
bendruomenės poreikiams.

2.1.2.  Profesionalusis  menas.  Profesionalių  kolektyvų  koncertinės  veiklos  rajone
organizavimas

Tikslas
Sudaryti galimybę bendruomenės nariams susipažinti su profesionaliuoju menu.

Uždaviniai:
1. Rengti tarptautines, respublikines, rajonines šventes, įtraukiant profesionalių kolektyvų

meno programas;
2. Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai UKC ir skyriuose;
3. Palaikyti ir stiprinti ryšius su profesionaliais menininkais, rengiant jų parodas;
4. Aktyvinti kultūros ir meno renginių sklaidą masinėse informacijos priemonėse.

2.1.3. Laisvalaikio kultūra. Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas
Tikslai:
1. Organizuoti Utenos rajono gyventojų poilsį, laisvalaikį;
2. Rengti ir remti meninius projektus, skatinančius ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų

kolektyvų meninę veiklą;
3. Ugdyti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pozityvaus kūrybingumo suvokimą;
4. Skatinti tradicinės kultūros išlikimo iniciatyvas;
5. Skatinti ir plėtoti savanorystės idėjas.
Uždaviniai:
1. Organizuoti parodas;
2. Ieškoti naujų ir originalių išraiškos formų organizuojant renginius; 
3. Bendradarbiauti  su  miesto  ir  rajono  įstaigomis,  vietos  bendruomenėmis,
propaguojančiomis kultūrinę veiklą; 
4. Kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas; 
5. Organizuoti įvairaus pobūdžio renginius, įtraukiant kuo daugiau bendruomenės narių į
kultūrinę veiklą;

            6.  Vykdyti edukacinę veiklą;
            7.  Įtraukti bendruomenės narius ir jaunimą į savanorišką veiklą.

2.1.4. Liaudies kūryba. Etninės kultūros tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo
užtikrinimas

Tikslai:
1. Užtikrinti kultūros politikos teikiamą prioritetą etninės kultūros plėtrai; 
2. Skatinti  kultūros darbuotojų suinteresuotumą etninės kultūros paveldu, išsaugojimu ir

perdavimu;
3. Skatinti folkloro ansamblių, tradicinės muzikos kapelų ir kitų šio žanro kolektyvų  veiklą

ir aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje, rūpintis savo krašto tarmės išsaugojimu;
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4. Plėsti ir aktyvinti vaikų ir jaunimo folkloro studijos veiką;
5. Organizuoti  etninę  kultūrą,  mėgėjų  meną  populiarinančias  švietėjiškas-edukacines

programas, etninės kultūros ekspedicijas.
Uždaviniai:
1. Dalyvauti programose, padedančiose folkloro kolektyvus, tradicinės muzikos kapelas ir

kt.  kolektyvus  aprūpinti  regiono  autentiškumą atitinkančiais  kostiumais,  muzikos
instrumentais;

2. Skatinti  folkloro  ansamblių,  liaudiškos  muzikos  kapelų,  vaikų  ir  jaunimo  folkloro
studijos ir kitų šio žanro kolektyvų veiklą;

4. Skatinti įvairaus amžiaus žmonių dalyvavimą folkloro kolektyvuose;
5. Organizuoti  kalendorinių švenčių paminėjimus,  vykdyti  edukacinę veiklą,  organizuoti
etnostovyklas;
6. Organizuoti folkloro festivalius ir šventes; 
7.   Skatinti folkloro ansamblių kūrimąsi UKC skyriuose;
8.  Fiksuoti  ir  kaupti  Utenos  krašto  etnografinę  medžiagą,  ją  panaudoti  kolektyvų
programose.

2.1.5. Vaikų ir jaunimo užimtumo ir laisvalaikio organizavimas
Tikslai:
1. Skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą kultūriniame gyvenime;
2. Ugdyti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pozityvaus kūrybingumo suvokimą;
3. Skatinti tradicinės kultūros išlikimo vaikų ir jaunimo kūrybinėje veikloje iniciatyvas;
4. Plėtoti savanorystės idėjas.
Uždaviniai:
1. Bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis;
2. Į veiklos organizavimą įtraukti savanorių iniciatyvas;
3. Organizuoti  įvairaus  pobūdžio  renginius  vaikams  ir  jaunimui,  įtraukiant  juos  į
kultūrinę

veiklą;
4. Inicijuoti ir vykdyti edukacinius projektus vaikams ir jaunimui;
5. Ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinę saviraišką;
6. Bendradarbiaujant su jaunimo savanoriais skatinti kultūros ir meno sklaidą ir viešinimą;
7. Skatinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą mėgėjų meno veikloje, talkinti jaunimui 
organizuojant renginius.

2.1.6. Specialistų kūrybinių iniciatyvų rėmimas
Tikslai:
1. Išlaikyti  profesionalią  kultūros  ir  meno  specialistų  grupę,  svarbiausių  meno  žanrų

vadovus,  kurių  dėka  vykdomos  ilgalaikės,  tęstinės,  edukacinės,  sociokultūrinės,
meninės ir kitos programos, telkti jaunus, inovatyvius meno kolektyvų vadovus;

2. Kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją.
Uždaviniai:
1. Sudaryti galimybes kultūros įstaigų darbuotojams tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją,

dalyvauti įvairiuose seminaruose ir stažuotėse;
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2. Vykdyti pasikeitimą gerąja patirtimi rengiant išvykas į respublikos bei užsienio kultūros
centrus.

III. KULTŪROS CENTRO IR SKYRIŲ 2016 m. VYKDYTOS PROGRAMOS IR
PROJEKTAI. MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA

Utenos  kultūros  centras  (toliau  –  UKC)  ir  8  skyriai  (toliau  –  UKC  skyriai)  seniūnijų
centruose  (Daugailiuose,  Kuktiškėse,  Leliūnuose,  Saldutiškyje,  Sudeikiuose,  Tauragnuose,
Vyžuonose, Užpaliuose) puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja
švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoja
profesionalaus  meno  sklaidą,  Utenos  miesto  ir  rajono  gyventojų  poilsį  ir  jaunimo  laisvalaikį.
Pagrindiniai uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės interesus tenkinančius kultūrinius produktus, kurti
naujus  laikmečio  ir  bendruomenės  poreikius  atitinkančius  meno  kolektyvus,  plėtoti  edukacinę
veiklą,  aktyvinti  etnokultūrinę  veiklą,  skatinti  jaunimo  iniciatyvas  ir  bendrų  kultūrinių  veiklų
atsiradimą.  Pagrindiniai  veiklos  principai – darbo kokybė,  profesionalumas,  teikiamų kultūrinių
paslaugų kokybė,  įvairių  amžiaus  grupių  bendruomenės  narių  poreikius  atitinkantis  laisvalaikio
užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajonui dainų šventėse, respublikiniuose, tarptautiniuose
festivaliuose, konkursuose. 

UKC  bendradarbiauja  su  A.  ir  M.  Miškinių  viešąja  biblioteka,  Utenos  kraštotyros
muziejumi, tradicinių amatų centru „Svirnas“, su ugdymo ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis,  seniūnijomis,  savanoriais,  bažnyčia,  Utenos  kolegija  ir  kt.  Toliau  sėkmingai
vykdoma ir plėtojama bendradarbiavimo veikla su Utenos TAU, kapela „Gija“, ansambliu „Svaja“,
Utenos mokytojų liaudiškų šokių kolektyvu „Levindra“. Minėti kolektyvai repeticijoms naudojasi
UKC  patalpomis,  rengia  bendras  programas  su  UKC  meno  kolektyvais,  dalyvauja  UKC
rengiamuose koncertuose ir kt. renginiuose. 

2016 m. UKC ir UKC skyriuose vyko 527 renginiai, juos aplankė 100804 žiūrovai.
Kultūros centro darbuotojai,  vykdydami  projektus,  didelį  dėmesį skiria  Utenos miesto ir

rajono  bendruomenės  kultūrinių  poreikių  tenkinimui, etninės  kultūros  puoselėjimui,  tradicijų,
papročių  įtvirtinimui,  turiningam  gyventojų  laisvalaikio  užimtumo  bei  pramoginių  renginių
organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui, profesionalaus meno sklaidai. 2016 m.
įvykdyti  2  projektai,  dalinai  finansuoti  Lietuvos  kultūros  tarybos:  jubiliejinė  XXV respublikinė
šventė  „Linksmoji  armonika-2016“  (3600  Eur),  respublikinė  dainų  ir  šokių  ansamblių  šventė
„Lietuva – tu man viena esi“ (7000 Eur). Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su dviem
partneriais  iš  Norvegijos  ir  šešiais  Lietuvos kultūros  centrais,  tame tarpe ir  Utenos,  įgyvendino
tarptautinį projektą  „Kultūra visiems“. Buvome partneriais projektuose „Aukštaitijos literatūrinė
vasara“ (A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka)  ir „Atokios stotys“ (kūrybos klubas „Cinkas“).   LKT
esame pateikę 6 projektus (atsakymo laukiame 2017 m. pradžioje). Taip pat pateikėme informaciją
ir  išplėstinį  scenarinį  planą  bendram  Euroregiono  „Ežerų  kraštas“  Lietuvos  direktorato  biuro
Kultūros paveldo festivalio projektui, Utenoje suplanavę senovės tradicijų šventę „Neišsimt šitas
versmes“. 

2016  m.  UKC  vyko  respublikinio  vokalinių  kolektyvų  konkurso  „Sidabriniai  balsai“
rajoninė  apžiūra,  respublikinio  pasakotojų  konkurso  „Žodzis  žodzį  gena“  rajoninis  turas,
respublikinės mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ rajoninis ir regioninis turai.
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Utenos kultūros centras ir Utenos jaunimo organizacijos kartu organizuoja kultūrinius
renginius, inicijuoja ir rengia įvairias viešąsias akcijas, susijusias su kultūrine veikla, įgyvendina
kultūrinės veiklos programas,  organizuoja kultūros  renginių reklamą ir  sklaidą.  Utenos jaunimo
organizacijos aktyviai savanoriauja įvairiuose Kultūros centro organizuojamuose renginiuose. Per
2016 metus kartu su jaunimo organizacijomis buvo suorganizuota LMS profesijų savaitė, jaunimo
šokio dienos renginys, Helovyno filmų vakaras, kaip ir kasmet, bendradarbiavome organizuodami
tarptautinį  projektą  „NYAA“,  Gatvės  muzikos  dieną  ir  kt.  renginius.  Nuolat  vyko  įvairūs
neformalūs jaunimo organizacijų susitikimai ir susirinkimai, seminarai, „Apskritojo stalo“ vadovų
klubai  ir  kt.  Jaunimo  veiklą  kuruoja,  renginius  organizuoja  ir  koordinuoja  UKC  renginių
organizatorė Asta Stasiulionienė, už aktyvią veiklą ir betarpišką bendravimą ir bendradarbiavimą su
jaunimo  organizacijomis  bei  neformaliu  jaunimu   „Utenos  jaunimo  apdovanojimuose  2016“
pelniusi „Metų žmogaus, labiausiai nusipelniusio jaunimui“ nominaciją.

2016 m. kvalifikaciją kėlė 29 UKC ir UKC skyrių darbuotojai (iš viso 955 val.).
Aktyviai veikia Centro taryba.

UKC meno kolektyvų kūrybinė veikla ir pasiekti rezultatai: 
UKC ir skyriuose veikia 56 mėgėjų meno kolektyvai, juose dalyvauja 780 miesto ir

rajono  gyventojų.  Pagal  meninį  lygį,  veiklą  ir  pasiektus  rezultatus  19  mėgėjų  meno  kolektyvų
suteiktos kategorijos: I – šokių ir dainų ansambliui „Vieversa“, „Žaliaduonių“ teatrui, lėlių teatrui
„Zuikis Puikis“, II – folkloro ansambliui „Utauta“, UKC Leliūnų skyriaus teatrui „Le Liūnė“, UKC
Tauragnų skyriaus teatrui „Mokas“, UKC Užpalių skyriaus kanklininkų ansambliui „Pasagėlė“ ir
moterų vokaliniam ansambliui „Gija“, UKC Vyžuonų skyriaus vokaliniam ansambliui „Versmė“, III
–  vyrų  ir  moterų  vokaliniams  ansambliams,  moterų  chorui  ir  vyrų  chorui  „Aukštaičiai“,  UKC
Sudeikių skyriaus vokaliniam ansambliui „Sudeikiečių  gaida“, UKC Tauragnų skyriaus vokaliniam
ansambliui „Gelmė“ ir UKC Saldutiškio skyriaus vokaliniam ansambliui „Vidrė“, IV – tremtinių ir
politinių kalinių chorui „Ainiai“, vokaliniam duetui, UKC Kuktiškių skyriaus moterų vokaliniam
ansambliui.

Teatrų kolektyvai sėkmingai dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-
šventėje „Atspindžiai“, UKC Leliūnų skyriaus  teatras „Le Liūnė“ tapo laureatu.

Naujai  susibūrusiems  kolektyvams (sutartinių  giedotojų  grupė  „Sėdauta“,  vyrų  vokalinis
ansamblis,  lėlių  teatro  „Zuikis  Puikis“  vaikų  studija,  jaunimo  roko  grupė  „LETS“,  liaudiškos
muzikos kapela) skiriamas didelis dėmesys, pagal galimybes jie yra aprūpinti koncertine apranga,
instrumentais.  Šiems  kolektyvams  vadovauja  tinkamą  išsilavinimą  ir  profesinę  patirtį  turintys
specialistai. 

Du UKC kolektyvai – šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“ ir dainavimo studija „Decima“
minėjo kūrybinės veiklos 20-metį, o UKC Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“ – 25-
metį. Tai aukščiausio įvertinimo kolektyvai, dainų švenčių, daugelio reikšmingų festivalių dalyviai
ir konkursų prizininkai. 

Didžiojoje  salėje  ir  kitose  erdvėse  vyko  spektakliai,  parodos,  įvairių  žanrų  muzikos
koncertai, festivaliai, buvo vykdomi kultūrinės veiklos projektai. Vyko veikla bei buvo organizuotos
parodos Dailės ir Stiklo galerijose. 

UKC  dailininkai  (kalendorinių  švenčių  progomis)  ir  meno  kolektyvų  vadovai  (su
kolektyvais  ar  grupe  kolektyvo  narių)  rengė  edukacijas tiek  UKC patalpose,  tiek  išvykdami  į
ugdymo  įstaigas.  Daugiausiai  edukacijų  surengė  tradicinių  šokių  klubas  bei  vaikų  ir  jaunimo
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folkloro studija (11), lėlių teatras „Zuikis Puikis“ (10), ansamblis „Vieversa“ (5), dainavimo studija
„Decima“ (5) ir kt.

Šokių  ir  dainų  ansamblis  „Vieversa“, surengęs  įspūdingą  20-mečio  koncertą
„Apkabinkim žemę Vieversos sparnais“, įrodė, kad gausus ir talentingas kolektyvas geba puikiai
atlikti tiek tautinį,  tiek šiuolaikinį šokį, suderinti muziką, dainą, judesį ir videoprojekcijas. Prieš
savaitę iki jubiliejinio koncerto Utenos daugiafunkciame sporto centre vyko respublikinė dainų ir
šokių ansamblių šventė „Lietuva – tu man viena esi“, kurioje dalyvavo 800 atlikėjų – Lietuvos
miestų  ir  rajonų  šokių  ir  dainų  ansambliai,  parodę  įspūdingą  būsimos  2018  m.  Dainų  šventės
Ansamblių vakaro programą. Kolektyvas 2016 m. surengė 20 koncertų, tarp kurių – Moksleivių
dainų šventė, tarptautinis festivalis „Budva Fest“ Juodkalnijoje, Utenos ir Alytaus miesto šventės,
respublikinis  festivalis  „Draugai  draugams“,  koncertas  Latvijoje  (Preiliai),  tarptautinis  tautinių
šokių festivalis Panevėžyje „Suk ratelį  pasauliui“ ir  Švenčionyse „Perkūno akys“ ir  kt.  Siekiant
geriau pasiruošti  kolektyvo 20-mečiui  Kaltanėnuose buvo surengta stovykla su latvių kolektyvu
„Gaida“ ir šiuolaikinių šokių ansambliu „Gama“. Taip pat vykdė edukacinę veiklą Utenos ugdymo
įstaigose.
 Dainavimo studija „Decima“ kolektyvo 20-metį „Žydinti Decimos vasara“ pasitiko
turėdama solidų festivalių, koncertų, konkursų skaičių ir įvertinimų kraitį. Per šiuos metus dalyvavo
12-oje tarptautinių respublikinių konkursų, festivalių, kur iškovojo prizines vietas: VII respublikinis
jaunųjų talentų konkursas „Skambėk, Dzūkija“ – I ir II vietos skirtingose amžiaus kategorijose; I-
asis  tarptautinis  muzikos  festivalis-konkursas  „Rising  Star“  (Panevėžys)  –  I  ir  II  vietos;  II-asis
tarptautinis  vaikų,  jaunimo  ir  suaugusių  meninės  raiškos  konkursas-festivalis  „Muzikos  talentų
lyga“ (Vilnius) – I ir III vietos; tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalis-konkursas
„Space 2016“ (Vilnius) – I ir II vietos; ir kt. „Decima“ dalyvavo Moksleivių dainų šventės Dainų
dienos koncerte.

Teatras „Žaliaduoniai“ pakvietė į  premjerą – „Upė ant asfalto“, spektaklis parodytas
2 kartus. Didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukė 2015 metų premjeriniai spektakliai „Už durų“ ir
„Undeniu,  ugniu,  žalynais“,  kurie  ir  2016  m. rodyti  ne  kartą.  „Žaliaduoniai“  dalyvavo
respublikiniuose festivaliuose „Šiaudinė skrybėlė“ Panevėžyje ir „Atspindžiuose“, tarptautiniuose
festivaliuose „Artimi“  ir „Senjorai ir jaunystė“, kur pelnė „Muzikaliausio teatro“ nominaciją.

Lėlių teatras „Zuikis Puikis“ dalyvavo Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja
teatras“,  kur  nominacijoje  „Ryškiausias  lėlių  teatrų  festivalis  Lietuvoje“  įvertintas  diplomu „už
tarptautinę lėlių ir dramos teatrų kūrybinę laboratoriją-festivalį „Zuikis Puikis“ Utenoje“ ir statulėle
„Tegyvuoja  teatras“.  XXI  respublikinėje  Lietuvos  lėlių  teatrų  šventėje  „Molinukas-2016“  tapo
laureatu.  Balandžio mėn.  parodė premjerinį  spektaklį  „Pasakų vežėčias“,  už kurį  tarptautiniame
festivalyje „Lagaminas“ Panevėžyje gavo prizą ir padėką. Šis spektaklis su pasisekimu daug kartų
rodytas Utenoje, Kupiškyje, Rokiškyje ir kt. „Zuikio Puikio“ režisierė vykdo edukacines veiklas, su
kolektyvu aktyviai dalyvauja miesto renginiuose.

Vaikų  ir  jaunimo  meninio  skaitymo  studija  parodė  premjerą  „Laiškas“,  aktyviai
dalyvavo  Kultūros  centro  renginiuose,  vaikų  ir  jaunimo  teatro  studija  mokėsi  improvizacijos
meno, sceninės kalbos įgūdžių, dalyvavo Kultūros centro renginiuose.

Akustinės gitaros ir vokalo studija su dideliu pasisekimu koncertavo tiek rajone, tiek
respublikoje, dalyvavo tarptautiniame festivalyje-konkurse „Nida Inter Comm-2016“, kur užėmė II
vietą instrumentinių ansamblių kategorijoje.

Istorinio  šokio  kolektyvas  parengė  teatralizuotos  programos  premjerą  „Meilės
prigimimo niekas nepakeis“,  kuris  buvo rodomas Vyžuonos parke.  Taip pat dalyvavo Utenos ir
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Ignalinos  miesto  šventėse,  koncertavo  Dubingių  piliavietėje,  Mosėdyje,  11  koncertų  surengė
Utenoje ir rajone.

UKC tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Ainiai“ ir moterų choras, vyrų
vokalinis  ansamblis  koncertavo  Vilniuje,  Vievyje,  Visagine,  Švenčionių,  Molėtų  r.,  Utenoje,
styginių kvartetas „Arcato“ daug koncertavo Utenos mieste ir rajone, jis yra puikiai vertinamas
klausytojų.

Aktyviai koncertuoja, vykdo edukacinę veiklą, dalyvauja folkloro festivaliuose vaikų
ir jaunimo folkloro studija bei sutartinių giedotojų grupė „Sėdauta“: dalyvavo respublikiniame
vaikų ir jaunimo liaudies atlikėjų konkurse „Tradicijų paveldėtojai“, folklorinių šokių varžytuvėse
„Patrepsynė“,  folkloro  festivaliuose  „Zalvynė“,  „Siūlai  siūlai  susivykit“,  „Skamba  skamba
kankliai“,  „Sutarjėla“  ir  kt.  Folkloro  kolektyvų  vadovės  iniciatyva  įkurtas  ir  aktyviai  veikia
Tradicinių šokių klubas.

Surengtos 4 parodos Stiklo galerijoje (Mariaus Naviko akmens skulptūra, Virgilijaus
Gasparaičio medžio darbų, Violetos Gasparaitis keramikos darbų, Giedriaus Mazūro  ir jo mokinių
keramikos darbų paroda ,,Uteniškiai-Utenai“, Aurinos Paškevičienės lėlių, klubo „Kuksa“ darbų iš
veltinio,  skulptūrų šalia  Kultūros  centro maketų – konkursinių darbų paroda).  Dailės  galerijoje
eksponuota  14  parodų:  Gintauto  Grigo  fotografijų  ,,Ledinės  gamtos  fantazijos“,  Jūratės
Narmontaitės  estampų  ciklas  ,,Kalevalos  antis“,  Vytauto  Valiušio  keramikos  darbų,
Lietuvos dainų šventės ,,Čia – mano namai“ fotografijų paroda, Laimono Šmergelio tapybos darbų,
Lino Blažiūno kūrybos  darbų paroda ,,Spygliakritis“,  Utenos  krašto  dailininkų  25-oji  kūrybos
darbų paroda.

Didelis  dėmesys  skiriamas  edukacinei  veiklai. Kolektyvų  vadovai  išradingai  vedė
edukacines pamokėles pakviesdami dalyvius į Kultūros centrą bei organizavo veiklą švietimo ir
ugdymo įstaigose.

UKC  skyriuose buvo  organizuojami  renginiai,  vyko  koncertai,  vakaronės,  profesionalių
kolektyvų  pasirodymai,  didelio  populiarumo ir  gausaus  dalyvių  skaičiaus,  kaip  visada,  sulaukė
kraštiečių šventės.  Visur  aktyviai  veikia  meno kolektyvai,  garsinantys  savo kraštą  festivaliuose,
koncertuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Veikia 30 mėgėjų meno kolektyvų, juose dalyvauja
260 vietos  gyventojų.  Visuose  UKC skyriuose  dirba  kultūrinių  renginių  organizatoriai  ir  meno
vadovai, keturiuose iš jų dar ir atskirų kolektyvų („Pasagėlė“, „Sudeikiečių gaida“, „Le Liūnė“ ir
„Mokas“) vadovai. Teikiama visokeriopa pagalba tose seniūnijose esančioms laisvalaikio salėms,
keičiamasi programomis, kolektyvais.

UKC Tauragnų skyrius puoselėja šio krašto tradicijas, organizuoja populiarius romansų bei
gitaros  muzikos  festivalius,  pritraukiančius  visos  Lietuvos  stiprius  kolektyvus.  Puoselėja
etnokultūros  tradicijas,  aktyviai  veikia  teatras  „Mokas“  ir  „Mokiukas“,  vokaliniai  ansambliai,
kapela „Tauragna“, folkloro kolektyvas. Gausiai žiūrovų lankomos ir puikiai vertinamos tradicinės
kalendorinės  ir  valstybinės  šventės,  populiarūs  Gitarų  muzikos,  Romantinės  muzikos  vakarai,
Vyšnių  žydėjimo,  Meno  mylėtojų,  Kraštiečių  šventės.  Stiprus  abipusis  ryšys  ir  glaudus
bendradarbiavimas,  bendri  projektai  su  vietos  bendruomene,  kuri  labai  aktyviai  dalyvauja  ir
skyriaus  organizuojamuose  renginiuose.  Kartu  su  bendruomene  vykdė  projektus  „Atgaivinkime
senuosius  papročius“  (4240  eurų  finansavo  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerija),  „Vyšnių
žydėjimo šventė (130 eurų finansavo Utenos r. savivaldybė).

UKC Saldutiškio skyrius šiemet minėjo 65-erių metų veiklos sukaktį. Čia didelis dėmesys
skiriamas  edukacinei  (8  užsiėmimai)  ir  parodinei  (11  parodų)  veikloms,  didelio  susidomėjimo
sulaukė kūrybinės dirbtuvės „Puodeliaukime su Nomeda“. Skyriuje veikia vokaliniai kolektyvai,
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vaikų meninio skaitymo studija. Populiari vokalinių kolektyvų šventė „Su daina per gyvenimą“.
Kasmet organizuojamas nepriklausomo kino Vilkų kino festivalis.  Glaudžiai  bendradarbiauja su
mokykla. Vyksta bendri renginiai su Saldutiškio dvaru. 

UKC Kuktiškių skyrius garsus tradicine „Grok, armonika“ švente, kasmet sukviečiančia ne
tik  mūsų  rajono,  bet  ir  kitų   miestų  ir  rajonų  geriausias  kapelas.  2016  m.,  jau  XIV šventėje,
dalyvavo 7 kapelos ir 6 liaudies muzikantai.  Skyriuje veikia vokaliniai kolektyvai, kapela.  Yra
dailės  galerija  „Kukutis“,  kur  nuolat  vyksta  parodos.  Glaudžiai  bendradarbiauja  su  vietos
bendruomene,  bendras  projektas  „Eikime  bendruomeniškumo  keliu“  400,00  eurų  finansuotas
Utenos r.  savivaldybės lėšomis. Tradicinės Poezijos, Kraštiečių šventės taip pat sulaukia didelio
susidomėjimo.  Kuktiškiečiai  vasaros  renginiams  turi  miestelio  parką,  kuriame,  be  jau  minėtų
renginių,  vyko  Žolinės  ir  Rudens  Lygiadienio  šventės.  Edukacinė  veikla  organizuojama  ne  tik
skyriuje, bet ir netradicinėse erdvėse.

UKC Vyžuonų skyriaus moterų vokalinis  ansamblis  „Versmė“ reprezentavo mūsų rajoną
respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai“ finaliniame ture ir buvo įvertinti III laipsnio diplomu,
kolektyvui suteikta II kategorija. Darbą labai apsunkina nešildomos patalpos, todėl šaltuoju metų
laiku renginiai vyksta mokykloje arba bendruomenės salytėje. 2016-ųjų vasarą Vyžuonos minėjo
610 metų  sukaktį,  vyko tradicinės  šventės.  Darbuotojos  vykdo mobilumo programas Šiaudinių,
Vyžuonėlių, Sprakšių bendruomenėse, ten aktyviai talkina organizuojant ir įgyvendinant kūrybinius
sumanymus.

UKC Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“ minėjo kūrybinės veiklos 25-metį.
Kolektyvas  tęsia  tradiciją,  ansamblyje  šiuo  metu  kankliuoja  per  20  Užpalių  krašto  vaikų,  jie
aktyviai koncertuoja (respublikinis kanklių muzikos festivalis „Kanklių giesmė“ Kupiškyje, Utenos
miesto gimtadienis ir kt.), yra dainų švenčių dalyviai (2016 m. Moksleivių dainų šventės Ansamblių
vakaro  folkloro  programa),  inicijavo  ir  2015  m.  vykdė  Lietuvos  kanklininkų  vasaros  stovyklą
„Skambantys kankleliai“ (5700 Eur LKT finansavimas), tęstinį projektą LKT pateikė ir 2017 m.
stovyklai. UKC Užpalių skyriuje jau keletą metų vyksta ir vis platesnį užmojį įgauna Žolinės šventė
„Paprasčiausiai  pasiilgau  arklio...“,  kuri  organizuojama  bendradarbiaujant  su  „Ašvienių  fanų“
klubu. Vyksta kino sklaidos projektai.  Populiarios tradicinės  Pokštukų šventė,  Pasakorių ūturka,
vyksta  kamerinės  muzikos  koncertai.  Puiki  idėja  –  kiekvieną  mėnesį  žiūrovus  pakviesti  į
spektaklius,  kuriuos  rodo Utenos  ir  kitų  rajonų meno mėgėjų  kolektyvai.  Užpaliuose  į  meninę
veiklą aktyviai įtraukiami ne tik vaikai, bet ir suaugusieji: veikia vokaliniai ansambliai, Artistuko
kolektyvas.  Daug  ir  aktyviai  dirbama  su  miestelio  ir  seniūnijos  vaikais  ir  jaunimu,  jiems
organizuojamos įvairiausios veiklos. Vyksta parodos (6). Kultūros namų pastatas reikia remontuoti,
numatytas  Užpalių  gimnazijos  rekonstrukcijos  projektas,  pagal  kurį  čia  įsikurs  ir  kultūros
darbuotojai, bus sudarytos sąlygos kasdienei veiklai, projektams bei renginiams. 

UKC  Sudeikių  skyrius išskirtinis  savo  puikiais  muzikiniais  kolektyvais  –  vokaliniu
ansambliu „Sudeikiečių  gaida“,  kuris minėjo kūrybinės veiklos 10-metį, o per 2016 metus surengė
22 koncertus rajone ir respublikoje, dalyvavo „Sidabrinių balsų“ konkurse ir kt. Kapela „Seliavytė“,
ansamblis „Branda“ surengė 20 koncertų. 2016 m. susikūrė dramos mylėtojų grupė, jau surengusi
per 10 išvykų po mūsų rajoną ir apskritį su premjeriniu spektakliu. 

UKC  Leliūnų  skyriaus teatras  „Le  Liūnė“  puikiai  pasirodė  regioniniame  „Atspindžių“
konkurse,  tapo  laureatu  respublikoje,  o  Kalėdoms  paruošė  premjerą.  Popchoras  „Aušra“ tęsia
gražias kolektyvo veiklos tradicijas, aktyviai dalyvauja konkursuose ir festivaliuose. Repeticijoms ir
renginiams sąlygos geros. Glaudžiai bendradarbiauja su V. Valiušio keramikos muziejumi, Leliūnų
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bažnyčia,  kurioje  vyksta  profesionalios  muzikos  koncertai.  Vasarą  renginius  organizuoja  lauko
erdvėse, seniūnijos kaimuose, Karosynėje. 

UKC Daugailių skyriaus išskirtinumas – liaudiškos muzikos kapelos, kurioms vadovauja
Petras Leleika. „Daugailių berniokai“ pelno laurus respublikiniuose konkursuose, daug koncertuoja
šalyje. Dalyvavo respublikinėje dainų ir šokių ansamblių šventėje „Lietuva – tu man viena esi“, kur
atliko solo numerius, kapela „Indraja“ Panevėžyje Cido arenoje vykusioje Kapelmaušio šventėje
tapo Didžiojo prizo laimėtojais. Daugailiuose veikia teatro mėgėjų trupė, 2016 m. susibūrė vaikų
folkloro ansamblis. Per metus vyko 27 renginiai, 4 parodos, 20 koncertinių išvykų. Ypač išskirtinė ir
vis labiau populiarėjanti respublikinė šventė – Armonikininkų varžytuvės, Miestelio šventė ir kt.
Glaudžiai bendradarbiaujama su vietos bendruomene, kartu įgyvendinami projektai (850,00 eurų
Utenos  r.  savivaldybė  finansavo  projektą  „Nuo  Jurginių  iki  šv.  Mykolo“,  1500,00  eurų  ŽŪM
Nacionalinė mokėjimų agentūra finansavo projektą „Miestelio šventė). Sąlygos darbui ir renginių
organizavimui geros, lauko renginiams įrengta erdvė miestelio poilsio zonoje.

IV. LĖŠOS
Kultūros centro lėšas sudaro:

1. Valstybės biudžeto lėšos;
2. Savivaldybės biudžeto lėšos;
3. Lėšos, skirtos vykdyti tikslinėms programoms;
4. Lėšos, gaunamos už teikiamas mokamas paslaugas ir nuomą;
5. Fizinių ir juridinių asmenų parama;
6. Lėšos, gautos iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių fondų;
7. Kitos teisėtai įgytos lėšos.

Kultūros centrui skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

V. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS, LAUKIAMI REZULTATAI

Organizacinės priemonės veiklos programos vykdymui:
1.  Užtikrinti etninės kultūros, vaikų ir jaunimo kultūrinės veiklos ir profesionalaus meno 
      sklaidą;   
2.   Aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje, siekiant pritraukti lėšų; 
3.    Skelbti informaciją apie veiklą Utenos kultūros centro svetainėje  www.utenoskc.lt ir

rajono savivaldybės svetainėje www.kulturautenoje.lt ir kt.; 
4.    Ruošti informacinius pranešimus spaudai apie organizuojamus projektus; 
5.    Užtikrinti Utenos kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
6. Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių; 

Laukiami rezultatai:
1. Utenos  krašto  gyventojų  įtraukimas  į  renginių  organizavimą  sudarys  sąlygas

bendruomenės nariams pasijusti aktyviais kultūrinio proceso dalyviais;
2. Geros  kokybės  renginiai  sulauks  didesnio  žiniasklaidos  dėmesio,  bendruomenės

atsiliepimai apie veiklą įtakos teigiamą miesto įvaizdžio formavimą; 
3. Inovatyvūs renginiai pritrauks daugiau turistų, miesto ir rajono svečių;
4.  Sėkmės  projektų  finansavime  atveju  atsiras  galimybė  visapusiškiau,  kokybiškiau  

organizuoti veiklas;
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5. Profesionalaus meno  renginių įvairovė ir  galimybė pamatyti  geros kokybės renginius
paskatins gyventojus daugiau domėtis profesionaliuoju menu bei ugdyti meninį skonį; 

            6. Vaikų ir jaunimo įtraukimas į aktyvią kultūrinę veiklą padės ugdyti jų saviraišką, tobulinti
                 meninius gebėjimus;
            7. Gerai organizuota savanoriška veikla paskatins jaunimą dar aktyviau prisidėti prie 
                 kultūrinių renginių organizavimo.

VI. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 2017 m.

6.1. Administracinė veikla

Eil. nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas

1. Dalyvauti Kultūros centro Tarybos posėdžiuose,
teikti  svarstymui  planus  ir  ataskaitas,  kitus
aktualius klausimus

I–IV ketv. Asta Motuzienė

2. Rengti  Kultūros  centro  kultūros  ir  meno
darbuotojų  pasitarimus

kartą per sav. Asta Motuzienė

3. Rengti  pasitarimus  Kultūros  centro  skyrių
darbuotojams

kartą  per
mėn.

Asta Motuzienė

4. Rengti aptarnaujančiojo personalo pasitarimus kartą  per
mėn.

Aidas Čipkus

5. Organizuoti  specialistų  kvalifikacijos  kėlimą
rengiamuose kursuose ir seminaruose

pagal
iškvietimus

Asta Motuzienė

6. Koordinuoti  praktinės  metodinės  paramos,
mobilių  paslaugų  teikimą  Kultūros  centro
skyriams

nuolat Regina Katinaitė-
Lumpickienė

7. Kontroliuoti UKC skyrių veiklą bei analizuoti jų
organizuojamus renginius kokybės atžvilgiu

nuolat Regina Katinaitė-
Lumpickienė
Giedrė Katinienė

8. Skleisti  informaciją,  gautą  iš  LR  Kultūros
ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro ir
kt. įstaigų

nuolat Asta Motuzienė

9. Nuolat  informuoti  apie  fondus,  teikiančius
finansinę paramą kultūros projektams. Įpareigoti
kolektyvų  vadovus,  režisieres,  kultūrinių
renginių  organizatorius  teikti  paraiškas  bei
dalyvauti projektinėje veikloje

nuolat Vaida Skardinskaitė

10. Skleisti informaciją iš kursų, seminarų nuolat Darbuotojai,  grįžę  iš
kursų, seminarų

11. Skleisti  informaciją  apie  Kultūros  centro  ir
skyrių  kultūrinę  veiklą  internetinėse  svetainėse
www.utenoskc.lt,  www.kulturautenoje.lt,
spaudoje  ir  kitose  visuomenės  informavimo
priemonėse

nuolat Regina Katinaitė-
Lumpickienė

12. Aktyviai dalyvauti LKC asociacijos veikloje nuolat Asta Motuzienė
13. Bendradarbiauti  su  LNKC  ir  kitais  Lietuvos

kultūros centrais
nuolat Asta Motuzienė

14. Vykdyti  kultūrinių  mainų  programas,  dalyvauti
bendruose projektuose

pagal poreikį Asta Motuzienė

15. Supažindinti  darbuotojus  su  Kultūros  centro pagal poreikį Asta Motuzienė
11
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veiklą  reglamentuojančiais  dokumentais,
kontroliuoti jų vykdymą

Rūta Navikaitė

16. Priimti studentus kultūrinės veiklos praktikai pagal poreikį Asta Motuzienė

6.2 Ūkinė veikla

Eil. nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas

1. Pagal  galimybes  stiprinti  ir  atnaujinti  Kultūros
centro ir skyrių materialinę-techninę bazę

nuolat Aidas Čipkus

2. Organizuoti efektyvų transporto panaudojimą nuolat Aidas Čipkus

3. Pagal  galimybes  atnaujinti  Kultūros  centro
kompiuterinę įrangą

I–IV ketv. Ovidijus Čepukas

4. Atlikti  Kultūros  centro  ir  skyrių  priešgaisrinių
gesintuvų patikrą

iki  gruodžio
mėn.

Aidas Čipkus

5. Atlikti  gaisro  aptikimo  ir  signalizacijos,  gaisro
gesinimo  sistemos,  vidaus  gaisrinių  čiaupų
patikrą

I–III ketv. Aidas Čipkus

6. Atlikti šilumos ūkio monometrų patikrą, šilumos
ūkio sistemos hidraulinius bandymus

liepos mėn. Aidas Čipkus

7. Kontroliuoti Kultūros centro ir skyrių darbuotojų
sveikatos pasų galiojimą, organizuoti darbuotojų
sveikatos patikrinimą

nuolat Rūta Navikaitė

8. Kontroliuoti asmenų, atsakingų už darbo saugą,
priešgaisrinę priežiūrą ir elektros ūkį, mokymą ir
atestavimą

nuolat Asta Motuzienė

9. Sukurti,  pagaminti naujų bei atnaujinti senąsias
renginių ir spektaklių dekoracijas

nuolat Vida Navikienė 
Falmira Sinicienė 
Aurelijus Baldauskas

10. Kultūros  centro  pastato  techninės  būklės
stebėjimas

nuolat Aidas Čipkus

11. Organizuoti  ir  kontroliuoti  aptarnaujančio
personalo darbą

nuolat Aidas Čipkus

12. Parengti viešųjų pirkimų planą iki 03.15 Aidas Čipkus
13. Atnaujinti supaprastintų viešųjų pirkimų sutartis pagal poreikį Aidas Čipkus
14. Sistemingai  vykdyti  viešuosius  pirkimus  pagal

patvirtintas VP taisykles
pagal planą Aidas Čipkus

15. Atlikti  inventorizaciją  Kultūros  centre  ir
skyriuose

iki 12.31 Aidas Čipkus

6.3 Kultūrinė veikla

Eil. nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas

1. Sudaryti  tinkamas  darbo sąlygas  mėgėjų  meno
kolektyvų  kūrybinei  veiklai,  skatinti  jų
dalyvavimą  įvairiuose  regioniniuose,
respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose

nuolat Regina Katinaitė-
Lumpickienė
Giedrė Katinienė

2. Koordinuoti  tradicinių  renginių,  švenčių,
festivalių  organizavimą  Kultūros  centre  ir
skyriuose,  inicijuoti  naujų  meninių  projektų

nuolat Giedrė Katinienė
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kūrimą
3. Koordinuoti   profesionalaus  meno  sklaidos

organizavimą
nuolat Asta Stasiulionienė

4. Koordinuoti  mėgėjų  meno  kolektyvų  darbą  ir
sklaidos organizavimą

nuolat Giedrė Katinienė

5. Skatinti  naujų  inovatyvių  meno  kolektyvų,
būrelių, studijų atsiradimą 

nuolat Regina Katinaitė-
Lumpickienė

6. Skatinti  naujų  koncertinių  programų  rengimą,
kolektyvų  meistriškumo  augimą,  kūrybinius
mainus

nuolat Regina Katinaitė-
Lumpickienė

7. Tenkinti  vietos  bendruomenės  kultūrinius
poreikius,  sudaryti  sąlygas bendruomenės narių
kūrybinei saviraiškai

nuolat Giedrė Katinienė
Mėgėjų meno 
kolektyvų vadovai

8. Koordinuoti  Utenos  miestą  ir  rajoną
reprezentuojančių renginių organizavimą

nuolat Regina Katinaitė-
Lumpickienė

9. Rengti  įvairių  meno  žanrų  rajonines  apžiūras,
dalyvauti  respublikinėse  apžiūrose  ir
konkursuose, dainų šventėse

pagal grafiką Regina Katinaitė-
Lumpickienė

10. Rengti  parodas,  organizuoti  susitikimus  su
dailininkais,  fotomenininkais,  tautodailininkais,
kūrėjais

nuolat Falmira Sinicienė
UKC skyrių kultūrinių
renginių organizatoriai

11. Aktyviai dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime,
plėtoti  įvairiapusius ryšius su Lietuvos bei kitų
šalių  kultūros  įstaigomis,  meno  kolektyvais,
atlikėjais, dalintis profesine patirtimi

nuolat Asta Motuzienė

12. Rengti  ir  dalyvauti  įgyvendinant  bendrus
projektus su kitomis rajono kultūros įstaigomis,
visuomeninėmis organizacijomis

nuolat Vaida Skardinskaitė

13. Rengti projektus į įvairius fondus siekiant gauti
lėšų  kultūrinei,  edukacinei  veiklai  plėtoti,
renginiams vykdyti, materialinei bazei stiprinti

pagal  fondų
kvietimus

Vaida Skardinskaitė

14. Koordinuoti edukacines veiklas nuolat Regina Katinaitė-
Lumpickienė

15. Gaivinti  ir  puoselėti,  meniškai  įprasminti  ir
perteikti  etninės  kultūros  pavyzdžius,
populiarinti  senąsias liaudies tradicijas,  amatus.
Užtikrinti  etninės  kultūros  sklaidą  ir
prieinamumą

nuolat Folkloro kolektyvų 
vadovai

16. Bendradarbiauti  su  rajono  žiniasklaida,  radiju,
internetiniais  portalais,  anonsuoti,  propaguoti,
aptarti  įvyksiančius  ir  įvykusius  renginius,
kultūrinius  projektus,  skleisti  kitą  aktualią
kultūrinę informaciją

nuolat Regina Katinaitė-
Lumpickienė

6.3.1. Pagrindiniai Utenos kultūros centro renginiai 2017 m.

Eil.
nr.

Renginio pavadinimas Data Atsakingas
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SAUSIS
1. Lėlių teatro „Zuikis Puikis“ premjera V. 

Šoblinskaitės-Aleksos „Tikros Kalėdos 
pelenei“

2017-01-08 Janina Baldauskienė

2. Lietuvos laisvės gynėjų diena 2017-01-13 Vida Kairienė
3. Utenos Alaus 40 gimtadienio šventė 2017-01-14 Irena Leikauskienė
4. Kūrybinė naktis su vaikų ir jaunimo teatro 

studija 
2017-01-20 Vida Kairienė

5. Ralis 2017-01-28 Asta Stasiulionienė
Daugiafunkcis sporto

centras
KOMERCINIAI RENGINIAI 2017-01. Asta Stasiulionienė

VASARIS
6. „Žaliaduonių“ teatro premjera „Negaliu to 

padaryti už tave“  
2017-02-10 Šarūnas Kunickas

7. Šokių maratonas 2017-02-11 Donata Šeduikienė
8. Vasario 16-osios dienos minėjimas. Rajono

meno ir kultūros premijų teikimas. Utenos 
krašto garbės pilietis. Koncertas

2017-02-16 Irena Leikauskienė

9. Grupės „Intervalas“ koncertas 2017-02-19 Rimantas Sinica
10. Lietuvių kalbos dienos. Gimtosios kalbos 

vakaras: UKC Vaikų ir jaunimo meninio 
skaitymo studijos muzikinė-poetinė 
kompozicija „Laiškas“ pagal Janinos 
Degutytės eiles, UKC „Žaliaduonių“ teatro
poezijos spektaklis uteniškių tarme 
„Undeniu, ugniu, žalynais“ pagal Reginos 
Katinaitės-Lumpickienės eiles

2017-02-22 Regina Katinaitė-
Lumpickienė

Irena Leikauskienė
Šarūnas Kunickas

11. Vaikų ir jaunimo teatro studijos spektaklio 
premjera. IX Lietuvos vaikų ir jaunimo 
teatrų šventė-apžiūra „Šimtakojis 2017“. 
Rajoninis turas

2017-02-24 Vida Kairienė

12. Užgavėnės – Žiemos šventė prie Dauniškio
ežero 

2017-02-26 Vida Kairienė
Daugiafunkcis sporto

centras
KOMERCINIAI RENGINIAI 2017-02. Asta Stasiulionienė

KOVAS
13. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso 
„Tramtatulis 2017“ rajoninis turas

2017-03-01 Dalia Magylienė
Giedrė Katinienė

14. Lietuvių kalbos dienos. UKC Lėlių teatro 
„Zuikis Puikis“ spektaklis uteniškių tarme 
– R. Katinaitės-Lumpickienės „Pasakų 
vežėčias“ (lietuvių liaudies pasakų 
motyvais)

2017-03-05 Regina Katinaitė-
Lumpickienė

Janina Baldauskienė

15. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
diena

2017-03-11 Vida Kairienė

16. Tarptautinė Lėlininkų diena. Lėlių teatro  2017-03-21 Janina Baldauskienė
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„Zuikis Puikis“ spektaklis
17. Respublikinis tautinių šokių festivalis 

„Draugai draugams“
2017-03-24 Roberta Macelienė

18. Nominacija „AČIŪ“ 2017-03-26 Šarūnas Kunickas
19. Folkloro ansamblio vakaras-koncertas/ 

TŠK
2017-03-30 Dalia Magylienė

KOMERCINIAI RENGINIAI 2017-03. Asta Stasiulionienė
BALANDIS

20. Istorinio šokio kolektyvo 3-čiajam 
gimtadieniui skirta programa 

2017-04-01 Donata Šeduikienė

21. Didysis pasakininkas H. K. Andersenas – 
Utenai. Lėlių teatro „Zuikis Puikis“ 
spektaklis

2017-04-02 Janina Baldauskienė

22. Meninio skaitymo studijos premjera 2017-04-05 Irena Leikauskienė
23. Akustinės gitaros ir vokalo studijai – treji. 

Koncertas
2017-04-08 Rimantas Sinica

24. Pasaulinės Kultūros dienos minėjimas 2017-04-15 Asta Motuzienė
25. Teatralizuotas renginys „Velykės kieme“ 2017-04-16 Vida Kairienė
26. Vaikų ir jaunimo folkloro studijos 

popietė/TŠK
2017-04-27 Dalia Magylienė

27. Tarptautinė šokio diena 2017-04-28 Donata Šeduikienė
Irena Leikauskienė

28. Medicinos darbuotojų šventė 2017-04-28 Irena Leikauskienė
29. Aukštaitiškas dainavimas. Tradicinio 

dainavimo mokymas. Tautinio kostiumo 
konkursas „Išausta tapatybė“

2017-04. Dalia Magylienė

KOMERCINIAI RENGINIAI 2017-04. Asta Stasiulionienė
GEGUŽĖ

30. Šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ 
teatralizuotas koncertas Motinos dienai

2017-05-07 Roberta Macelienė

31. Fontano atidarymas 2017-05. Irena Leikauskienė
32. Projektas „Profesionaliosios muzikos 

koncertai Utenoje „Fontanų noktiurnas“. 
Edukacinė valandėlė vaikams ir jaunimui 
„Kelionė į stebuklingą garsų pasaulį“ su 
Lietuvos kameriniu orkestru. Koncertas

2017-05-12 Vaida Skardinskaitė
Regina Katinaitė-

Lumpickienė

33. Vokalinės muzikos koncertas „Grįžimas į 
klasiką“

2017-05-16 Sandra Čipkutė
Vida Kairienė

34. V respublikinis skudutininkų ansamblių, 
ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis 
„Dudutis“ (kartu su LNKC)

2017-05-20-21 Vaida Skardinskaitė
Irena Leikauskienė

35. Projektas „Profesionaliosios muzikos 
koncertai Utenoje „Fontanų noktiurnas“. 
Grupė „Quorum“ (Utenio aikštėje, prie 
fontano).

2017-05-26 Vaida Skardinskiatė
Regina Katinaitė-

Lumpickienė

36. Europos diena 2017-05. Asta Stasiulionienė
KOMERCINIAI RENGINIAI 2017-05. Asta Stasiulionienė
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BIRŽELIS
37. „Decimos“ koncertas. Vaikų lėlių teatro 

studijos spektaklis. J. Radzevičius 
„Skruzdėlė atsiskyrėlė“

2017-06-01 Irena Leikauskienė
Gražina Kapčiuvienė
Janina Baldauskienė

38. Antano Miškinio literatūrinės premijos 
teikimo šventė Juknėnuose

2017-06-11 Regina Katinaitė-
Lumpickienė

39. Projektas „Profesionaliosios muzikos 
koncertai Utenoje „Fontanų noktiurnas“. 
Čiurlionio kvartetas (prie Dauniškio ežero 
fontano).

2017-06-15 Vaida Skardinskaitė
Regina Katinaitė-

Lumpickienė

40. Joninės Vyžuonos parke 2017-06-23 Irena Leikauskienė
41. XI Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla 

„Skambantys kankleliai-2017“
2017-06-29-
2017-07-03

Vaida Skardinskaitė
Irena Leikauskienė
Jolita Novikienė 

LIEPA
42. NYAA 2017-07-01/

2017-07-02
Asta Stasiulionienė

43. Etnokultūrinis, šviečiamasis kūrybinis 
projektas „Teatras, šokis, balsas“

2017-07. Vaida Skardinskiatė
Irena Leikauskienė
Dalia Magylienė
Šarūnas Kunickas

44. Liepos 6. Kultūros paveldo festivalis. 
Senovės tradicijų šventė „Neišsimt šitas 
versmes“ (laukiama projekto patvirtinimo 
2017 I ketv.)

2017-07-06 Vaida Skardinskaitė
Vida Kairienė

45. Projektas „Profesionaliosios muzikos 
koncertai Utenoje „Fontanų noktiurnas“. 
Kauno vokalinis ansamblis „Acusto“ (prie 
Dauniškio ežero fontano).

2017-07-20 Vaida Skardinskiatė
Regina Katinaitė-

Lumpickienė

46. Teatralizuota istorinio šokio programa, 
skirta Piliakalnių metams

2017-07. Donata Šeduikienė

RUGPJŪTIS
47. Kino vakarai. Sidabrinių gervių naktys 2017-08. Asta Stasiulionienė
48. „Po rugpjūčio žvaigždėmis“. Lietuviško 

kino klasika
2017-08. Vida Kairienė

49. Projektas „Profesionaliosios muzikos 
koncertai Utenoje „Fontanų noktiurnas“. 
Valstybinis Vilniaus kvartetas (Utenos 
kultūros centro kieme, prie fontano).

2017-08-17 Vaida Skardinskiatė
Regina Katinaitė-

Lumpickienė

50. Juodojo kaspino diena 2017-08-23 Vida Kairienė
51. Paramos beglobiams gyvūnams vakaras 

„Duokš leteną“
2017-08-24 Šarūnas Kunickas

RUGSĖJIS
52. UTENOS MIESTO ŠVENTĖ. Utenai – 

756
2017-09-09 Irena Leikauskienė

53. Tarptautinė vaikų ir jaunimo tautinių šokių 
šventė „Apkabinkim Baltiją“, Tautinių 

2017-09. Roberta Macelienė
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kostiumų pristatymas
54. Projektas „Profesionaliosios muzikos 

koncertai Utenoje „Fontanų noktiurnas“. 
Musica Humana (Utenos kultūros centro 
kieme, prie fontano).

2017-09-02 Vaida Skardinskaitė
Regina Katinaitė-

Lumpickienė

55. Tarptautinė kūrybinė laboratorija-festivalis 
„Zuikis Puikis 2017“ 

2017-09-14/
2017-09-18

Janina Baldauskienė

56. Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva 
šoka“

2017-09-15 Dalia Magylienė

57. Teatralizuotas renginys „Rudens bliuzas" 2017-09-30 Vida Kairienė
KOMERCINIAI RENGINIAI 2017-09. Asta Stasiulionienė

SPALIS
58. Tarptautinė muzikos diena. Jaunimo roko 

grupės LETS prisistatymo koncertas. 
Respublikinis gyvai grojančių grupių 
festivalis

2017-10-01 Rimantas Sinica

59. Tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalinės 
muzikos festivalis-konkursas „Muzikinės 
nominacijos 2017“

2017-10. Gražina Kapčiuvienė
Irena Leikauskienė

60. Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas 2017-10-05 Vida Kairienė
61. TheaterCluster (partneriai Kupiškio KC 

projekte)
2017-10-03/
2017-10-08

Šarūnas Kunickas

Lėlių teatro „Zuikis puikis“ premjera M. 
Martinaičio „Pelenų antelė“

2017-10. Janina Baldauskienė

62. Fontano uždarymas 2017-10. Irena Leikauskienė
63. Respublikinis dainų ir šokių ansamblių 

konkursas
2017-10. Roberta Macelienė

KOMERCINIAI RENGINIAI 2017-10. Asta Stasiulionienė
LAPKRITIS

64. 2018 m. Dainų šventės „Vardan tos...“ 
Teatro dienos „Sau, tautai, žmonijai“ 
Aukštaitijos regiono teatrų apžiūra

2017-11-04/
2017-11-05

Irena Leikauskienė

65. Regioninis chorų festivalis „Dainuoju tau“ 2017-11-18/
2017-11-19

Sandra Čipkutė
Vida Kairienė

66. Styginių kvarteto 5-čio koncertas. 
Respublikinis styginių kvartetų ir 
kamerinių orkestrų festivalis

2017-11-11 Adolfas Driukas
Irena Leikauskienė

KOMERCINIAI RENGINIAI 2017-11. Asta Stasiulionienė
GRUODIS

67. Eglutės įžiebimo šventė 2017-12-02 Vida Kairienė
68. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena 2017-12-03 Irena Leikauskienė
69. Advento vakarai. Sutartinių giedotojų 

grupės „Sėdauta“ ir folkloro ansamblio 
koncertas 

2017-12. Dalia Magylienė
Irena Leikauskienė

70. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Kalėdinis 
spektaklis vaikams 

2017-12-20/
2017-12-26

Vida Kairienė

71. Naujametinis muzikinis spektaklis 2017-12-30 Irena Leikauskienė
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„Spindinti naktis“
72. Senųjų Metų palydos ir Naujųjų sutikimas 2017-12-31 Vida Kairienė

KOMERCINIAI RENGINIAI 2017-12. Asta Stasiulionienė
NUOLAT

73. Tradicinių šokių klubo (TŠK) veikla. 
Folklorinių šokių pamokos

Kartą į mėn. Dalia Magylienė

74. Edukacinės dirbtuvėlės Kalendorinės
šventės

Vida Navikienė
Falmira Sinicienė

Aurelijus Baldauskas
Kristina Maniušytė

75. Edukaciniai užsiėmimai Pagal
individualius

planus

Kolektyvų vadovai

UKC skyrių pagrindiniai renginiai

UKC UŽPALIŲ skyrius

Kultūrinių renginių 
organizatorė Birutė 
Minutkienė, meno 
vadovė NijolėNavikienė
ir meno kolektyvo 
vadovė 
Jolita Novikienė

1. Užpaliuose (Utenos r.) vykusios mokslinės 
ekspedicijos, tyrinėjusios užpalėnų tarmę,
 medžiagos  pristatymas visuomenei minint
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną 

2017-02-15

2. „Pasakorių ūturka“ 2017-04-01
3. Vaikų Velykėlės „Rieda margučiai“ 2017-04-20
4. Edukacinė stovykla „Jurginės Užpaliuose“ 2017-04-21/23
5. Interaktyvus orientacinis žaidimas raitomis

po Užpalių apylinkes „Keturios dienos iki 
Šeštinių“

2017-05-20

6. Sekminės Užpaliuose 2017-06-03
7. Kraštiečių šventė 2017-06-10
8. XI Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklos 

„Skambantys kankleliai 2017“ renginiai
2017-06-29/
2017-07-03

9. Naktigonė Užpaliuose 2017-08-05
10. Žolinė Užpaliuose (projektas „Etninę 

kultūrą puoselėjančios kultūrinės 
iniciatyvos Užpalių bendruomenės 
tradicijose“)

2017-08-15

11. Tradicinės, kalendorinės, valstybinės 
šventės, kiti metų renginiai

2017.

UKC LELIŪNŲ skyrius Kultūrinių renginių 
organizatorius 
Edmundas Gutauskas, 
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meno vadovė Aušra 
Gutauskienė 
ir teatro režisierius 
Šarūnas Kunickas

1. Mėgėjų teatro „Le Liūnė“ spektaklio 
„Koldūnai“ premjera

2017-02.

2. Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis 
„Karosynė 2017“

2017-06.

3. Miestelio šventė „Pabūkim kartu“ 2017-06.
4. Tradicinės, kalendorinės, valstybinės 

šventės, kiti metų renginiai
2017.

UKC SUDEIKIŲ skyrius

Kultūrinių renginių 
organizatorė Angelė 
Dikmonienė,
 meno vadovė 
Aušrelė Baltuškienė ir 
meno kolektyvo vadovė
Audronė Misiukaitė

1. Lietuvių kalbos dienos. Viktorina „Moki 
žodį – žinai kelią“  

2017-02-15

2. Lietuvių kalbos dienos. Susitikimas su 
Utenos regiono poetais, rašytojais, lietuvių 
liaudies muzikos atlikėjais, tautinio 
paveldo amatų meistrais, jų darbų paroda   

2017-03-11

3. Liaudiškos muzikos kapelos „Seliavytė“ 
gimtadienio šventė

2017-05-20

4. XI Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklos 
„Skambantys kankleliai 2017“ renginiai

2017-06-29/
2017-07-03

5. Saviveiklininko diena 2017-11-11
6. Advento vakaras su folkloro ansambliu 2017-12.
7. Tradicinės, kalendorinės, valstybinės 

šventės, kiti metų renginiai
2017.

UKC DAUGAILIŲ skyrius

Kultūrinių renginių 
organizatorė 
Jūratė Paliulienė ir 
meno vadovas 
Petras Leleika

1. IV regioninė armonikininkų šventė, skirta 
Tautinio kostiumo metams

2017-04-29

2. Spektaklio premjera 2017-05.
3. Miestelio šventė 2017-07.
4. Vakaronė „Po rudens darbų“ 2017-10.
5. Pyragų šventė 2017-11.
6. Kalėdų renginys 2017-12.
7. Tradicinės, kalendorinės, valstybinės 

šventės, kiti metų renginiai
UKC TAURAGNŲ skyrius Kultūrinių renginių 

organizatorė Danguolė 
Trimonienė, meno 
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vadovė Vilma Valienė 
ir teatro režisierė 
Loreta Juškėnienė

1. Bendruomenės subuvimas, skirtas Tautinio
kostiumo metams

2017-01-28

2. Velykų medžio puošimas 2017-04-04
3. Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Mokiukas“ premjera A. Čeredėjevaitės 
„Tinginė ragana“

2017-04.

4. Gitarų muzikos vakaras 2017-05-13
5. Sekminės ir Pirmosios pradalgės šventė 2017-06-06
6. Kraštiečių šventė 2017-06.
7. Dagos šventė 2017-09-23
8. Romansų vakaras 2017-10-21
9. Teatro „Mokas“ premjera A. Ruseckaitės 

„Kaip žaibas“
2017-10.

10. Advento popietė 2017-12-09
11. Tradicinės,  kalendorinės,  valstybinės

šventės, kiti metų renginiai
2017.

UKC SALDUTIŠKIO skyrius

Kultūrinių renginių 
organizatorė
Giedrė Šimkūnaitė-
Kandratavičienė 
ir meno vadovė
Danutė
Zajančkauskienė

1. Lietuvių kalbos dienos. Poezijos popietė su
Utenos krašto poetais

2017-02-24

2. Edukacinis renginys „Tautinė juosta – 
tautinio kostiumo puošmena“

2017 m. kovas

3. Regioninė vokalinių ansamblių šventė „Su 
daina per gyvenimą“ 

2017-06-10

4. Kraštiečių šventė 2017-08-05
5. Edukacinis renginys „Lietuviškų raštų 

panaudojimas rankdarbiuose“
2017-11.

6. Tradicinės, kalendorinės, valstybinės 
šventės, kiti metų renginiai

2017.  

UKC VYŽUONŲ skyrius

Kultūrinių renginių 
organizatorė 
Rima Vigėlienė 
ir meno vadovė 
Ramunė Miečiutė

1.  Lietuvių kalbos dienos. „Literatūrinės 
Vyžuonos“

2017-06.

2. Kraštiečių šventė 2017-07-22
3. Šventė „Po rudens darbų“ 2017-10.
4. Tradicinės, kalendorinės, valstybinės 

šventės, kiti metų renginiai
2017.

UKC KUKTIŠKIŲ skyrius Kultūrinių renginių 
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organizatorė
Laimutė Kleinienė 
ir meno vadovė 
Stasė Kapcevičienė

1. Lietuvių kalbos dienos. Literatūrinė-
muzikinė popietė „Branginkime gimtąją 
kalbą, motinų į lūpas mums įdėtą“

2017-03-11

2. Velykų medžio puošimas 2017-04-12
3. Kuktiškių miestelio 630 metų sukakties 

šventė
2017-06-24

4. Rudens lygiadienio šventė  2017-09-23
5. XV kaimo kapelų ir liaudies muzikantų 

šventė „Grok, armonika“                             
2017-11-11

6. Tradicinės, kalendorinės, valstybinės 
šventės, kiti metų renginiai

2017.

             6.3.2.  Bendri Kultūros centro ir Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių
savivaldų informavimo centro renginiai

Renginius kuruoja renginių organizatorė Asta Stasiulionienė
Eil. nr. Renginio pavadinimas Data

1. Valstybinių švenčių minėjimas 02.16; 
03.11; 07.06

2. LMS vadovų klubas kartą į mėn.
3. LMS susirinkimai kiekvieną antradienį
4. LMS mėnesio savanorio rinkimai kartą į mėnesį
5. Jaunimo neformalūs susitikimai (nuomonių vakarai) kartą į ketvirtį
6. Savivaldų pirmininkų mokymai sausis
7. Mokymai UMSIC komandai vasaris, 

balandis, lapkritis
8. LMS UMSIC ir UKC profesijų savaitė gegužė
9. Europos diena gegužė
10. NYAA projektas liepa
11. Miesto šventė 09.09
12. Helovyno filmų vakaras 10.31
13. Utenos jaunimo apdovanojimai gruodis
14. LMS padėkos vakaras gruodis

            6.3.3. Parodos ir renginiai UKC Dailės ir Stiklo galerijose
Už parodas ir renginius atsakinga parodų koordinatorė Falmira Sinicienė

Eil. nr. Renginys, paroda Data

1. Utenos krašto dailininkų kūrybos paroda iki 01.10
2. Virginijus Sungaila. Fotografijos paroda, knygos pristatymas 01.11–02.02
3. Susipažinkime. Karolina Rakauskaitė sausis
4. Justinas Krasuckas. Tapybos darbų paroda 02.03–03.01
5. Algirdas Indrašius  Jubiliejinė paroda (80 m.) 03.03–04.03
6. Dusetų galerijos menininkų paroda. A. Stauskas 04.07-05.02
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7. Susipažinkime. Evelina Maknytė. Miglė Gudonytė.
Mokytoja Aida Driukaitė

04.17

8. Jaunųjų Utenos menininkų kūrybos paroda 05.05–06.07
9. Utenos muzikos mokyklos akordeono klasės mokinių koncertas. 

Mokytoja Renata Buzėnaitė
gegužė

10. Vilma Deveikytė. Fotografijos paroda 06.09–07.04
11. Sergejus Gračiovas. Tapybos darbų paroda ,,Kelionės ir uostai“      07.05–08.28
12. Projektas ,,Menas sau ir kitiems. Tapybos ir muzikos harmonija“ IV ketv.
13. Paroda, skirta Utenos miesto gimtadieniui. Jūratės Mitalienės 

tapybos darbų paroda
08.30–09.20

14. Susipažinkime. Eligijus ir Remigijus Šinkūnai rugsėjis
15. ,,Individualistai“. Algimantas Kliauga. Tapyba 09.22–10.09
16. Vizualus menas.  Evaldas Grinius (Alytus) 10.11-10.31
17. Juozas Kaupas. Fotografijos paroda 10.28–12.06
18. Utenos krašto dailininkų kūrybos paroda. Susitikimas su 

dailininkais
nuo 12.08

19. Anelė Araminienė. Medžio skulptūra (Stiklo galerija) Vasaris–kovas
20. Dusetų menininkai (Stiklo galerija) balandis–gegužė
21. Valentinas Šimonėlis. Akmens skulptūra (Stiklo galerija) birželis–rugpjūtis
22. Romas Aleliūnas. Keramika (Stiklo galerija) rugsėjis–lapkritis
23. Aurelijus Baldauskas. Angelai. Medžio skulptūra (Stiklo galerija) gruodis

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių programą ir datas.

VII. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Utenos  kultūros  centro  veiklos  programos  įgyvendinimą  stebės  ir  vertins  Kultūros
centro direktorė ir Centro Taryba.
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