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UTENOS KULTŪROS CENTRO
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

Utenos rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano programa – KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA (Nr. 08).
Programos tikslas (08.1) – vystyti kokybišką kultūrinę veiklą. 
Programos uždaviniai (08.1.2): skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę;
                                                   gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes.

Priemonės
pavadinimas ir

jos kodas

Darbo/veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato vienetai ir reikšmės Atsakingi vykdytojai
(pareigos, vardas,

pavardė)

Asignavimai
(Eur)

Vertinimo
kriterijaus

neįvykdymo
priežastys

Planuota reikšmė Faktinė reikšmė

08.1.2.02 
Kultūros 
įstaigų mieste 
veiklos 
išlaidos  

1. Kultūrinio 
gyvenimo 
mieste 
skatinimas 
modernizuojant 
Utenos KC ir 
skyrių 
infrastruktūrą ir 
modernių, 
aukšto meninio  
lygio, kolektyvų
steigimas

1. Aprūpinti mėgėjų 
meno kolektyvus:

koncertiniai kostiumai – 
ne mažiau 10 vnt.;

garso aparatūra –
ne mažiau 1 komplektas;

muzikos instrumentai –
ne mažiau 2 vnt;

rekvizitas teatrams –

Įsigyta: 6 vnt.(pop chorui 
„Aušra“)

Įsigyta: 9 vnt (garso 
kolonėlės, mikrofonai, 
audio interfeisas)

įsigyta: 1 vnt (klavišinis 
instrumentas 
„YAMAHA“)

 įsigyta – 25 vnt 

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, 
Ūkio skyriaus vedėjas 
Aidas Čipkus

839455,00 
Eur

Panaudoti 
asignavimai
818292,06 
Eur

http://193.219.12.13:1222/modules/priemones/index.php?new=1000&metai=2019&psl=10
http://193.219.12.13:1222/modules/priemones/index.php?new=1000&metai=2019&psl=10
http://193.219.12.13:1222/modules/priemones/index.php?new=1000&metai=2019&psl=10


2. Viešos ir 
privačios 
kultūros 
infrastruktūros 
modernizavimas
(projektas 
„Utenos 
kultūros centro 
scenos ir 
žiūrovų 
aptarnavimo 
įrangos 

ne mažiau 10 vnt.;

kompiuterinė įranga – ne 
mažiau 10 vnt.;

programinė įranga – ne 
mažiau 1 vnt.;

sukurti naujų kolektyvų –
ne mažiau 2 kolekt.

2. Modernizuoti scenos 
techniką ir kitą įrangą 
tikslu geriau aptarnauti 
vidaus ir lauko renginius,
plėtoti Kultūros centro 
paslaugas. Įrangos 
įsigijimas:
Šviesos ir garso, kino ir 
audio projekcinės 
įrangos, filmavimo ir 
fotografavimo; mobilių 
scenų, priekabų tipo 

dekoracijų;
pasiūta - 45 vnt kostiumų

įsigyta – 20 vnt.

Įsigyta: 1 vnt

Įsteigti 4 mėgėjų meno 
kolektyvai: Mokytojų 
senjorų mišrus choras 
„Svaja“;
Mišrus vokalinis 
ansamblis „Narkūnaičiai“, 
bendruomenės teatro trupė,
UKC Daugailių skyriaus 
teatro grupė

Įsigyta:
Rūko mašina – 1 vnt;
Šviesos valdymo 
kontroleris – 1 vnt;
Aliuminės konstrukcijos 
santvaros – 6 vnt.

Direktorius Erikas 
Druskinas
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įsigijimas 
Kultūros centro 
paslaugų plėtrai)

3. Aukštos 
kokybės 
paslaugų 
plėtojimas 
kuriant kultūros 
paslaugų pasiūlą
ir per jų turinio 
ir formos 
įvairovę

operatorinių, surenkamo 
neįgaliųjų tako / 
konstrukcijos įsigijimas.

3.  Utenos savitumą 
atskleidžiančių renginių 
sukūrimas ir kultūros, 
meno, edukacinės, 
sociokultūrinės, 
etnokultūrinės veiklos 
organizavimas ir 
tarptautinis kultūrinis 
bendradarbiavimas: 

profesionalių atlikėjų, 
kolektyvų gastrolės 
Utenos kultūros centre – 
ne mažiau 40 vnt.;

UKC ir UKC skyrių 
mėgėjų meno kolektyvų 

Iš viso UKC surengti 409
renginiai (žiūrovai 
378385); UKC skyriuose 
224 renginiai (žiūrovai 
18872);

įvyko profesionalių 
atlikėjų, kolektyvų, 
spektaklių gastrolių:
UKC – 127 (žiūrovų 
114672);
UKC skyriuose 10 
(žiūrovų 1095)

Surengta mėgėjų meno 
kolektyvų koncertų, 

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, UKC skyrių 
renginių organizatoriai, 
kolektyvų vadovai, 
dailininkė-scenografė 
Falmira Sinicienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, UKC skyrių 
renginių organizatoriai, 
kolektyvų vadovai

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
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dalyvavimas renginiuose,
edukacijos ir kitos 
veiklos – ne mažiau 50 
renginių;

parodos Dailės ir Stiklo 
galerijose, UKC 
skyriuose – ne mažiau 30
parodų.

Dainų švenčių tradicijų 
puoselėjimas:

kolektyvų rengimas 
moksleivių dainų šventei 
– ne mažiau 4 kolektyvų;

spektaklių:
UKC – 143 (65095 
žiūrovai);
UKC skyriuose – 51 (4312
žiūrovų);

pravestas 51 edukacinis 
renginys, iš jų: UKC – 25 
(2683 dalyviai), UKC – 
skyriuose 26 (665 
dalyviai);

įvyko kino filmų seansų: 
UKC – 55 (12601 
žiūrovas), UKC skyriuose 
–1 (130 žiūrovų);

surengta 61 
profesionalaus meno ir 
tautodailės paroda , iš jų 
UKC 23, UKC skyriuose 
38;

Moksleivių dainų šventei 
rengiasi 4 kolektyvai

pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, UKC skyrių 
renginių organizatoriai

Renginių organizatoriai, 
kolektyvų vadovai

Šviesos ir kino 
inžinierius Adolfas 
Sinkevičius, renginių 
organizatoriai

Dailininkė-scenografė 
Falmira Sinicienė, UKC 
skyrių  renginių 
organizatoriai

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, vyr. meno 
vadovė Giedrė Katinienė,
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dalyvavimas užsienio 
festivaliuose – ne mažiau
1 kolektyvo;

kultūros paso paslaugų 
teikimas – ne mažiau 9 
veiklų.

Užsienio festivaliuose 
dalyvavo 5 mėgėjų meno 
kolektyvai

Pravesti 34 Kultūros paso
renginiai, juose dalyvavo 
1124 moksleiviai. 
Iš viso parengtos 27 
Kultūros paso programos

kolektyvų vadovai

Kolektyvų vadovai

Vyr. meno vadovė 
Giedrė Katinienė, 
kolektyvų vadovai

08.1.2.04 
Kultūrinės 
veiklos 
projektų 
finansavimas

1.Kalendorinės, 
valstybės 
šventės, 
atmintinos 
datos, 
minėjimai, 
partnerystės 
pagrindais 
rengiamos 
šventės ir kiti 
renginiai

Ne mažiau 10 renginių Surengta:

Profesionalių teatrų 
festivalis „Pjero dienos 
Utenoje“

Trijų Karalių šventė

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, kolektyvų 
vadovai, renginių 
organizatoriai

Direktorius Erikas 
Druskinas

2925,00

1780,00
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Sausio 13-osios renginiai –
atminties akcija ir 
koncertas

Žiemos ralio 
organizavimas

Vasario 14-osios renginiai

Jono Meko kino salės 
atidarymas

Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai skirtų 
šventinių renginių ciklas

Užgavėnių šventė

UKC „Žaliaduonių“ 
teatras, folkloro 
ansamblis „Davila“, 
kapela SADŪNAI

Režisierė Irena 
Leikauskienė, vyr. meno 
vadovė Giedrė Katinienė

Direktorius Erikas 
Druskinas

Direktorius Erikas 
Druskinas

Direktorius Erikas 
Druskinas

Direktorius Erikas 
Druskinas,
Kultūrinių paslaugų ir 
reklamos skyriaus vedėja
Svetlana Šerelienė,
režisierė Irena 
Leikauskienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, režisierė Irena 

3759,00

10002,00

442,00

484,00

6310,00

3962,00
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Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo šventiniai 
renginiai
Luko Geniušo fortepijono 
muzikos rečitalis

Tautinių šokių festivalis 
„Draugai draugams“

Atvelykio šventė

Pasaulio kultūros dienos 
renginiai

Šeimų šventė

Leikauskienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja Regina 
Katinaitė-Lumpickienė, 
Kultūrinių paslaugų ir 
reklamos skyriaus vedėja
Svetlana Šerelienė, 
režisierė Vida Kairienė

Kolektyvo vadovė 
Roberta Macelienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, režisierė Irena 
Leikauskienė

Direktoriaus pavaduotoja
kultūrai Regina 
Katinaitė-Lumpickienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, režisierė Vida 

5236,00

689,00
 (iš įstaigos 
pajamų)

6670,00

713,00

5222,00
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Vasaros vakarai su 
liaudies muzikantais

Vasaros lauko kino 
festivalis

Joninės

Valstybės (Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienos 
šventė

Kairienė

Direktorius Erikas 
Druskinas,
vyr. meno vadovė Giedrė
Katinienė,
folkloro kolektyvo 
vadovė Dalia Magylienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, šviesos ir kino 
inžinierius Adolfas 
Sinkevičius

Direktorius Erikas 
Druskinas, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, režisierė Irena 
Leikauskienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, režisierė Vida 
Kairienė

1000,00 (iš 
įstaigos 
pajamų)

2700,00

4285,00

6588,00
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Baltijos kelio dienos 
akcija „Laisvės 
autobusiukas“
ir Laisvės piknikas prie 
Dauniškio ežero

Jaunimo muzikos grupių 
festivalis „Ant paletės“

Utenos –
Laimės miesto –
gimtadienio šventė

Miesto šventės antroji 
diena 
Užpaliuose

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, režisierės 
Vida Kairienė, Irena 
Leikauskienė

Kolektyvo vadovas 
Rimantas Sinica

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė, režisierės Irena
Leikauskienė, Vida 
Kairienė, kolektyvo 
vadovė Janina 
Baldauskienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, režisierė Vida
Kairienė, UKC Užpalių 
skyriaus renginių 
organizatorė Birutė 
Minutkienė ir kolektyvų 

500,00 (iš 
įstaigos 
pajamų)

2003,00
 (iš įstaigos 
pajamų)

2000,00;
13709,00 
(iš rėmėjų 
lėšų);
15909,00 
(iš įstaigos 
pajamų)

3910,00
 (iš įstaigos 
pajamų)
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Kultūros centro 30-ojo 
kūrybinio sezono 
atidarymas su Klaipėdos 
muzikinio teatro 
spektakliu „Altorių šešėly“

Moliūgų šventė 

Baubų šventė

Aukštaitijas sostines 
nacianaline švinte „Didela 
stora aukštaitiška 
padabone“

Miesto Kalėdų eglės 

vadovės Nijolė 
Navikienė, Jolita 
Novikienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, režisierė Vida
Kairienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, režisierė 
Irena Leikauskienė, 
kolektyvo vadovai Janina
Baldauskienė,  Rimantas 
Sinica

Direktorius Erikas 
Druskinas, režisierė Irena
Leikauskienė, folkloro 
kolektyvo vadovė Dalia 
Magylienė

Direktorius Erikas 

1500,00 (iš 
rėmėjų lėšų);
3500,00
 (iš įstaigos 
pajamų)

1406,00 
(iš įstaigos 
pajamų)

164,00 
(iš įstaigos 
pajamų)

696,00
 (iš įstaigos 
pajamų)

4129,00 
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įžiebimo šventė

Kalėdų eglių įžiebimas 
miesto mikrorajonuose

Kalėdos vaikams. 
Spektaklis „Batuota katė“

Kalėdų miestelis vaikams 
UKC fojė ir Dailės 
galerijoje

Kalėdinių giesmių šventė 
„Kalėdos keliauja per 
pasaulį“

Senųjų metų palydų ir 
Naujųjų sutikimo renginiai

Druskinas, režisierė Vida
Kairienė, vadybininkė 
Svetlana Šerelienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, režisierė Irena
Leikauskienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, dailininkė-
scenografė Falmira 
Sinicienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, režisierė Vida
Kairienė, vyr. meno 
vadovė Giedrė Katinienė,
kolektyvų vadovai

Direktoriaus pavaduotoja
kultūrai Regina 
Katinaitė-Lumpickienė, 
režisierė Irena 
Leikauskienė

(iš įstaigos 
pajamų)

462,00 
(iš įstaigos 
pajamų)

856,00 
(iš įstaigos 
pajamų)

1000,00 
(iš įstaigos 
pajamų)

200,00 (iš 
įstaigos 
pajamų)

3295,00 
(iš įstaigos 
pajamų)
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Mūzos Rubackytės 
rečitalis

Dalyvavimas 
tarptautiniuose 
festivaliuose:

Folkloro ansamblis 
„Davila“

Šokių ir dainų ansamblis 
„Vieversa“

Kultūrinė veikla UKC 
skyriuose

Kiti renginiai

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, Kultūrinių 
paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė

Kolektyvo vadovė Dalia 
Magylienė

Kolektyvo vadovė 
Roberta Macelienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė

Direktorius Erikas 
Druskinas,
direktoriaus pavaduotoja 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, Kultūrinių 

2385,00
 (iš įstaigos 
pajamų)

60,00 (iš 
įstaigos 
pajamų)
423,58 (iš 
įstaigos 
pajamų)

1920,00;
4116,00
 (iš įstaigos 
pajamų)
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2. Projektų 
paraiškų 
rengimas į 
įvairius fondus 
ir finansuotų 
projektų 
įgyvendinimas

2. Dalyvavimas 
projektinėje veikloje:
parengti ir pateikti ne 
mažiau 15 projektų 
paraiškų įvairiems 
fondams.

Parašyta ir 
pateikta 14 projektų.
Parengtos ir patvirtintos 27
Kultūros paso programos

Įgyvendintas
projektas:

„Stverk Užpalių 
kultūrines iniciatyvas“

(Dalyvaujame kaip 
partneriai) Parašytas 
projektas Lietuvos kaimo 
bendruomenių sąjungai 
„Lietuvos mažoji kultūros 
sotinė“ ir laimėtas. 
Vykdomas kartu su 
Tauragnų krašto 
bendruomene

paslaugų ir reklamos 
skyriaus vedėja Svetlana 
Šerelienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, vyr. meno 
vadovė Giedrė Katinienė,
kolektyvų vadovai, 
renginių organizatoriai

Renginių organizatorė 
Birutė Minutkienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, UKC 
Tauragnų skyriaus 
renginių organizatorė 
Danguolė Trimonienė

5170,00 Eur 
–
Lietuvos 
kultūros 
tarybos lėšos;
500,00 Eur –
savivaldybės 
lėšos

1 projekto 
nefinansavo 
INTEREG V-A 
Latvijos ir 
Lietuvos 
bendradarbiavimo
per sieną 
programa;
1 projektas 
parengtas 
Valstybės 
investicijų 
programai. 
Pakartotinai bus 
pateiktas 2020 
metais;
4 projektų 
nefinansavo 
Lietuvos kultūros 
taryba, 5 projektų 
nefinansavo 
Regioninė 
kultūros taryba.
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08.1.2.02 
Kultūros 
įstaigų mieste 
išlaidos

1. Stiprinti 
Kultūros centro 
komunikacijos ir
žmogisškuosius 
išteklius

Darbuotojų pareigybių 
aprašymų atnaujinimas 
pagal patvirtintą įstaigos 
struktūrą

Straipsnių, informacijų į 

Vykdomas projektas, 
finansuojamas iš 
EUROPOS REGIONINĖS
PLĖTROS FONDO LĖŠŲ
PROJEKTO Nr. 07.1.1-
CPVA-K-306-03-0005 
„Utenos kultūros centro 
scenos ir žiūrovų 
aptarnavimo įrangos 
įsigijimas kultūros centro 
paslaugų plėtrai“.               
Projekto biudžete nustatyta
didžiausia galima projekto 
tinkamų finansuoti išlaidų 
(toliau – tinkamos 
finansuoti išlaidos) suma –
315.161,17 Eur, iš jų: 
Projekto vykdytojui 
projektui įgyvendinti 
skiriama ES lėšų dalis – 
236370,88 Eur. Utenos 
rajono savivaldybės dalis 
(25 proc.) – 78790,29 Eur

Atnaujinta 14 pareigybių 
aprašymų

Parengta ne mažiau 60 vnt.

Direktorius Erikas 
Druskinas

Direktorius Erikas 
Druskinas, personalo 
specialistė Rūta 
Navikaitė

Direktorius Erikas 
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2. Užtikrinti 
darbuotojų 
kvalifikacijos 
tobulinimą

laikraščius ir socialinius 
tinklus, radijo laidų apie 
Kultūros centro veiklą 
parengimas ir sklaida- ne
mažiau 30 vnt.

Dalyvauti kvalifikacijos 
kėlimo programose, 
kursuose, seminaruose ir 
kt. – ne mažiau 15 
darbuotojų

Seminaruose ir kursuose 
dalyvavo 12 darbuotojų

Druskinas, direktoriaus 
pavaduotoja kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, kolektyvų 
vadovai, renginių 
organizatoriai

Direktorius Erikas 
Druskinas, personalo 
specialistė Rūta 
Navikaitė

3 
darbuotojai 
nedalyvavo 
dėl ligos

        

Ataskaitą parengė: 

Regina Katinaitė-Lumpickienė, UKC direktoriaus pavaduotoja kultūrai

Gitana Platkevičienė, UKC vyr. buhalterė
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