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UTENOS KULTŪROS CENTRO

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano programa – 
08 KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA 
08.1 programos tikslas – vystyti kokybišką kultūrinę veiklą
08.1.1 programos uždavinys – skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę
08.1.2 programos uždavinys – gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes

Priemonės 
pavadinimas ir 
jos kodas

Darbo/ veiksmo 
pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato vienetai ir reikšmės Vertinimo 
kriterijus, mato 
vienetai ir reikšmės

Asignavima
i (Eur)

Vertinimo 
kriterijaus 
neįvykdymo 
priežastys

Planuota reikšmė Faktinė reikšmė

08.1.1.08. 
Utenos kultūros 
centro scenos ir 
žiūrovų 
aptarnavimo 
įrangos 
įsigijimas 
kultūros centro 
paslaugų plėtrai

1.Viešos ir privačios 
kultūros 
infrastruktūros 
modernizavimas 
(projektas „Utenos 
kultūros centro 
scenos ir žiūrovų 
aptarnavimo įrangos 
įsigijimas Kultūros 
centro paslaugų 
plėtrai“)

1.Modernizuoti scenos 
techniką ir kitą įrangą 
tikslu geriau aptarnauti 
vidaus ir lauko renginius, 
plėtoti kultūros centro 
paslaugas. Įrangos 
įsigijimas:
kilnojamų pėsčiųjų 
barjerai – 44 vnt., 
televizoriai – 7 vnt., 
minkštasuoliai – 28 vnt., 
elektros generatoriai – 2  
vnt., stacionarūs 
kompiuteriai – 4 vnt., 

Įrangos įsigijimas:
kilnojami pėsčiųjų barjerai – 
44 vnt., televizoriai – 7 vnt., 
minkštasuoliai – 28 vnt., 
elektros generatoriai – 2  
vnt., stacionarūs 
kompiuteriai – 4 vnt., 
nešiojami kompiuteriai – 6 
vnt., išskleidžiamos 
palapinės – 2 vnt., dronas – 1
vnt., krovininiai vežimėliai 
(platforminiai ir kt.) – 7 vnt., 
vežimėliai kėdėms – 10 vnt., 
vežimėlis stalams – 1 vnt., 

Direktorius Erikas 
Druskinas

34 543 Eur



nešiojami kompiuteriai – 6
vnt., išskleidžiamos 
palapinės – 2 vnt.

molbertai – 40 vnt., atitvarų 
komplektas

08.1.2.02 
Kultūros įstaigų 
mieste veiklos 
išlaidos

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

1. Aprūpinti mėgėjų meno 
kolektyvus koncertiniais 
kostiumais – ne mažiau 10 
vnt., muzikos 
instrumentais – ne mažiau 
2 vnt.; rekvizitų  teatrams 
– ne mažiau 10 vnt.; įsigyti
lengvąjį automobilį – 1 
vnt.; sukurti naujų 
kolektyvų – ne mažiau 1 
kolekt.

Įsigyta: kolektyvų 
koncertiniai kostiumai – ne 
mažiau 10 vnt., 1 klavišinis 
muzikos instrumentas, 
muzikos instrumentų priedai 
būgnams, gitaroms, 20 
rekvizitų  teatrams, 1 
lengvasis automobilis, 7 
projektoriai, 8 garso sistemos
(mobilios kolonėlės su dviejų
tipų mikrofonais ir garso 
failų paleidimo sistema), 3 
spausdintuvai su spalvotu 
spausdinimu, 6 spausdintuvai
(nespalvoti), skaitmeninis 
garso pultas,  atliktas 
mobilios scenos pirkimas 
(scena bus pristatyta 2022 m.
birželio mėn.). Įsteigta vyrų 
kapela „Uteniškiai“.

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

841 405 Eur

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

2.  Utenos savitumą 
atskleidžiančių renginių 
sukūrimas ir kultūros, 
meno, edukacinės, 
sociokultūrinės, 
etnokultūrinės veiklos 
organizavimas,  
tarptautinis kultūrinis 
bendradarbiavimas:
profesionalių atlikėjų, 
kolektyvų gastrolės Utenos

Iš viso UKC surengta: 460 
renginių (be meno parodų), 
lankytojų skaičius juose – 
471812;

UKC skyriuose surengta 252
renginių, lankytojų skaičius 
juose – 35908.

Įvyko profesionalių atlikėjų 
renginių (koncertų, 

Direktorius Erikas 
Druskinas, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
kultūrai 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, 
Meno skyriaus 
vedėjas Dionas 
Vasiljevas,
UKC skyrių 

Dėl LR Vyriausybės
paskelbto karantino 
apribojimų iki 
birželio mėn. vyko 
virtualūs renginiai 
bei parodos Stiklo ir
Langų galerijose. 



kultūros centre – ne 
mažiau 40 vnt.;
UKC ir UKC skyrių 
mėgėjų meno kolektyvų 
dalyvavimas renginiuose, 
edukacijos ir kitos veiklos 
– ne mažiau 50 renginių;
parodos Dailės ir Stiklo, 
langų galerijose bei UKC 
skyriuose – ne mažiau 30 
parodų;
dalyvavimas užsienio 
festivaliuose – ne mažiau 1
kolektyvo (virtualiai);
Kultūros paso paslaugų 
teikimas – ne mažiau 10 
veiklų (kontaktinių ir 
virtualių);
Įvairūs virtualūs renginiai 
– ne mažiau 100.

spektaklių):
UKC – 63 (66264 
lankytojai);
UKC skyriuose – 15 (2231 
lankytojai).

Įvyko mėgėjų meno renginių
(koncertų, spektaklių):
UKC – 116 (44591 
lankytojas);
UKC skyriuose – 28 (1922 
lankytojai).

Mėgėjų meno kolektyvų 
koncertai išvykose:
UKC – 45;
UKC skyrių – 49.

UKC virtualių renginių – 
163, virtualių renginių 
peržiūrų – 360634;

UKC skyriuose virtualių 
renginių – 86, virtualių 
renginių peržiūrų – 24330.

UKC surengta meno parodų 
– 38, lankytojų jose – 86580;
Surengta virtualių parodų – 
9, peržiūrų skaičius – 27050.

UKC skyriuose surengta 
meno parodų – 49, lankytojų 
jose – 3938.

UKC surengta 16 edukacijų, 
jose dalyvavo 966 žmonės;

renginių 
organizatoriai,
kolektyvų vadovai,
dailininkė-
scenografė Falmira
Sinicienė, šviesos 
ir kino inžinieriai



UKC skyriuose surengtos 32 
edukacijos, jose dalyvavo 
1300 žmonių.

UKC ir UKC skyriuose 
parengta 21 Kultūros paso 
programa; 
įvyko 18 Kultūros paso 
renginių, juose dalyvavo 442
dalyviai.

Užsienio festivaliuose 
(virtualiai) dalyvavo 1 meno 
kolektyvas.

08.1.2.10
Kultūros 
priemonių plano
įgyvendinimas

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

Ne mažiau 10 renginių Surengta:
Sausio 13-osios renginių 
ciklas (virtualus) ir su vaizdo
projekcijomis ant UKC 
pastato)

Vasario 16-osios renginių 
ciklas (virtualus)

Užgavėnių šventė (virtuali), 
filmuota A. ir M. Miškinių 
sodyboje

Kovo 11-osios šventinis 

Direktorius Erikas 
Druskinas, 
režisierė Irena 
Leikauskienė, 
šviesos ir kino 
inžinierius Adolfas 
Sinkevičius

Direktorius Erikas 
Druskinas

Režisierė Irena 
Leikauskienė, 
kolektyvo vadovas 
Vytautas Kubilius, 
šviesos ir kino 
inžinierius Adolfas 
Sinkevičius

Direktorius Erikas 

0 Eur

0 Eur

100 Eur

0 Eur

Dėl LR Vyriausybės
paskelbto karantino 
apribojimų iki 
birželio mėn. vyko 
virtualūs renginiai 
bei parodos Stiklo ir
Langų galerijose.



renginys (virtualus)

Tautinių šokių festivalis 
„Draugai draugams“

Vasaros renginių ciklas 
„Vasara su Utenos kultūros 
centru“

Vasarvidžio šventė (Joninės)

Poezijos pavasario renginiai 

Druskinas, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
kultūrai Regina 
Katinaitė-
Lumpickienė

Kolektyvo vadovė 
Roberta Macelienė

Direktorius Erikas 
Druskinas, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
Regina Katinaitė-
Lumpickienė, 
Meno skyriaus 
vedėjas Dionas 
Vasiljevas, 
režisierė Irena 
Leikauskienė, 
meno kolektyvų 
vadovai, renginių 
organizatoriai

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

Direktoriaus 

100 Eur

5090 Eur

4957 Eur

50 Eur



(bendradarbiaujant su Utenos
A. ir M. Miškinių viešąja 
bibioteka): Juknėnų k. 
Antano Miškinio 
literatūrinės premijos 
įteikimas;
Poezijos pavasario svečių 
vakaras Utenoje prie 
Dauniškio ežero

Jaunimo muzikos grupių 
festivalis „Ant paletės“

Valstybės (Lietuvos 
karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienos šventė

Utenos – Laimės miesto – 
jubiliejinė gimtadienio 
šventė

pavaduotoja 
kultūrai Regina 
Katinaitė-
Lumpickienė

Kolektyvo vadovas
Rimantas Sinica

Direktorius Erikas 
Druskinas, Meno 
skyriaus vedėjas 
Dionas Vasiljevas, 
režisierė Irena 
Leikauskienė, 
kolektyvų vadovai

Direktorius Erikas 
Druskinas, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
kultūrai Regina 
Katinaitė- 
Lumpickienė, 
režisierė Irena 
Leikauskienė, 
Meno skyriaus 
vedėjas Dionas 
Vasiljevas, 
kolektyvų vadovai, 
renginių 
organizatoriai

470 Eur

1100 Eur

49767 Eur



Rudens (Moliūgų šventė)

Jaunimo muzikos spektaklis 
pagal V. Kernagio dainas

Kaimo kapelų šventė 
„Linksmoji armonika“

Kalėdinė pasaka (lėlių teatro 
spektaklis) miesto vaikams

Direktorius Erikas 
Druskinas, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
kultūrai Regina 
Katinaitė- 
Lumpickienė, 
Meno skyriaus 
vedėjas Dionas 
Vasiljevas, 
režisierė Irena 
Leikauskienė, 
renginių 
organizatoriai, 
kolektyvų vadovai

Direktorius Erikas 
Druskinas

Direktoriaus 
pavaduotoja 
kultūrai Regina 
Katinaitė-
Lumpickienė, 
Meno skyriaus 
vedėjas Dionas 
Vasiljevas, 
kolektyvo vadovas 
Vytautas Kubilius

Direktoriaus 
pavaduotoja 
kultūrai Regina 
Katinaitė-
Lumpickienė, 
kolektyvo vadovė 

1560 Eur

700 Eur

200 Eur

650 Eur



Kalėdų eglių įžiebimo ciklas:
Miesto eglės įžiebimo šventė
prie Kultūros centro, Kalėdų 
eglių įžiebimo šventės 
Vyturių, Smėlio ir 
Aukštakalnio 
mikrorajonuose

Miestelių šventės

Janina 
Baldauskienė

Direktorius Erikas 
Druskinas,
kolektyvo vadovas 
Vytautas Kubilius, 
šviesos ir kino 
inžinieriai, 
kolektyvų vadovai

UKC skyrių 
renginių 
organizatoriai, 
kolektyvų vadovai

14834 Eur

420 Eur

2. Projektų paraiškų 
rengimas į įvairius 
fondus ir finansuotų 
projektų 
įgyvendinimas

2. Dalyvavimas 
projektinėje veikloje: 
parengti ir pateikti ne 
mažiau 8 projektų paraiškų
įvairiems fondams

Parašyti ir pateikti 10 
projektų (dalis iš jų – 
bendradarbiaujant su kitomis
institucijomis)

UKC vykdė kartu su 
Anykščiais, Dusetomis, 
Ignalina, Molėtais, Zarasais 
projektą „Jie gyveno tarp 
mūsų“.

UKC vykdė kartu su Utenos 
A. ir M. Miškinių viešąja 
biblioteka projektą „Poezijos
pavasaris Utenoje“, pateiktą 
Utenos A. ir M. Miškinių 
viešosios bibliotekos

UKC vykdė kartu su 
Kultūros klubu „Atokios 

Direktorius Erikas 
Druskinas, 
renginių 
organizatoriai

Direktorius Erikas 
Druskinas

Direktoriaus 
pavaduotoja 
kultūrai Regina 
Katinaitė-
Lumpickienė

Direktoriaus 
pavaduotoja 

4000 Eur

Projektams 
finansavimas 
negautas:

UKC Užpalių 
skyriaus projektas 
„Į praeitį dabartyje“ 
(teiktas Lietuvos 
kultūros tarybai) 

UKC Užpalių 
skyriaus projektas 
„Šelmiškas laikas“  
(teiktas Neįgaliųjų 
reikalų 
departamentui prie 
Socialinės apsaugos
ir darbo 
ministerijos)



3. Aktyvaus kultūrinio 
turizmo vystymo projekto 
LAIMĖS KELIAS, skirto 
miesto jubiliejui, 
įgyvendinimas:
2020 m. vykdyto I etapo 
baigiamieji darbai:
skulptūrinių instaliacijų ir 
kitų objektų pastatymas 
miesto erdvėse (kartu su 
rajono savivaldybės 
administracijos Teritorijų 

stotys projektą „Atokių 
stočių“ kūrybos almanacho 
pristatymas“, kurį pateikė 
Kūrybos klubas „Cinkas“

UKC Užpalių skyriaus 
projektas Žolinės šventė 
„Paprasčiausiai pasiilgau 
arklio...“, teiktas Žemės ūkio
ministerijai

UKC Kuktiškių skyriaus 
projektas kartu su Kuktiškių 
bendruomene „Visi keliai 
veda į Kuktiškes“, teiktas 
Utenos rajono savivaldybei

Naujomis medinėmis 
skulptūromis papildytas 
skulptūrų ansamblis prie 
Kuktiškių miestelio 
tvenkinio;

sukurtos 5 šviečiančios 
skulptūros; 

sukurta ir Vyžuonų 
miestelyje, prie bažnyčios, 

kultūrai Regina 
Katinaitė-
Lumpickienė

Renginių 
organizatorė Birutė
Minutkienė

Renginių 
organizatorė 
Giedrė Tubelienė

Direktorius Erikas 
Druskinas

Direktorius Erikas 
Druskinas

Direktorius Erikas 
Druskinas

1500 Eur

300 Eur

UKC Užpalių 
skyriaus projektas 
Žolinės šventei  
„Paprasčiausiai 
pasiilgau arklio...“ 
(teiktas Lietuvos 
kultūros tarybai)

UKC Užpalių 
skyriaus projektas 
kartu su „Ašvienių 
fanų“ klubu Žolinės 
šventė 
„Paprasčiausiai 
pasiilgau arklio...“ 
(teiktas Utenos 
rajono savivaldybei)

UKC Tauragnų 
skyriaus projektas 
„Senosios tradicijos 
ir papročiai 
sugrįžta“ (teiktas 
Lietuvos kultūros 
tarybai)



planavimo ir statybos 
skyriaus vyr. architektu);

atidengtas akmeninė šv. 
Jurgio skulptūra, skirta 
Vyžuonų – Lietuvos 
Mažosios kultūros sostinės – 
metams paminėti;

sukurtas skulptūrinis 
ansamblis „Laimingi 
angelai“ (montavimo darbai 
numatomi 2022 m. pavasarį–
vasarą).

skulptūrinės instaliacijos 
demonstruotos jubiliejinės 
Utenos miesto šventės ir 
Kalėdų laikotarpio metu;

Laimės kelio objektai 
lankomi Turizmo 
informacijos centrui vedant 
ekskursijas

Direktorius Erikas 
Druskinas

Direktorius Erikas 
Druskinas

Direktorius Erikas 
Druskinas

08 Kultūrinės veiklos plėtros programa
08.1 programos tikslas – vystyti kokybišką kultūrinę veiklą
08.1.2 programos uždavinys – gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes

08.1.2.02
Kultūros įstaigų 
mieste veiklos 
išlaidos

1.Stiprinti Kultūros 
centro komunikacijos
ir žmogiškuosius 
išteklius

Straipsnių, informacijų į 
laikraščius ir socialinius 
tinklus, radijo laidų apie 
Kultūros centro veiklą 
parengimas ir sklaida – ne 
mažiau 50 vnt.

Parengta ne mažiau 60 vnt. Direktorius Erikas 
Druskinas, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
kultūrai Regina 
Katinaitė-
Lumpickienė, 
kolektyvų vadovai, 
renginių 



organizatoriai

2.Užtikrinti 
darbuotojų 
kvalifikacijos 
tobulinimą

2. Dalyvauti kvalifikacijos 
kėlimo programose, 
kursuose, seminaruose ir 
kt. – ne mažiau 7 
darbuotojų

Kvalifikaciją kėlė  14 
darbuotojų.
 Mokymuose dalyvavo 35 
darbuotojai.

Direktorius Erikas 
Druskinas, 
administratorė Rūta
Navikaitė, Meno 
skyriaus vedėjas 
Dionas Vasiljevas

Ataskaitą parengė: 
Regina Katinaitė-Lumpickienė, UKC Meno skyriaus renginių organizatorė, pavaduojanti direktoriaus pavaduotoją kultūrai

Gitana Platkevičienė, UKC vyriausioji buhalterė


