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Eil. 

Nr. Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai  

1. Aktyviai dalyvauti 

organizuojant 

renginius, skirtus 

Lietuvos 100-

mečiui paminėti. 

1. Dalyvauti darbo grupės 

veikloje Lietuvos 100-mečiui 

paminėti. 

2. Organizuoti miesto šventę, 

rajoninius renginius, valstybines 

šventes, minėjimus, 

kalendorines šventes, 

įprasminant Lietuvos 100-metį. 

Sutelkti dėmesį į renginius 

organizuojamus kaimo 

vietovėse.  

1. Visus planuotus renginius 

organizuoti laiku, viešinti ir suteikti 

informaciją visuomenei apie 

pasiektus rezultatus bei tęstinumą. 

2. Lietuvos nepriklausomybės 

dienos atkūrimo 30-mečiui skirti 

renginiai (2020 m. kovo 7-11 d.) 

3. Aplankyti kaimuose 

organizuojamus renginius. Aptarti 

scenarijus, tematiką, išpildymą ir 

problematiką su kaimo skyrių 

darbuotojais. 

2. Suorganizuoti 

tarptautinį 

perkusinės muzikos 

festivalį 

„Percussion 

Ukmerge-2020“. 

1. Parašyti projektą Lietuvos 

Kultūros tarybai. 

2. Ieškoti lėšų privačiame 

sektoriuje. 

3. Pateikti medžiagą apie 

festivalį, kuriant reklaminę TV 

vinjetę. 

4. Sudaryti sąlygas perkusininkų 

atvykimui, apgyvendinimui, 

maitinimui. Sudaryti visas 

sąlygas festivalio dalyviams 

koncertų metu atlikti 

profesionalią perkusinę muziką. 

5. Vieną festivalio koncertą 

organizuoti Vilniuje. 

1. Gauti finansavimą iš numatytų 

šaltinių (Valstybės biudžetas – ne 

mažiau 33 proc., kiti šaltiniai – 12 

procentų). 

2. Medžiagą TV vinjetei pateikti iki 

2020 m. vasario mėn. 

3. Apgyvendinti, aprūpinti 

transportu 100 proc.  

4. Suorganizuoti 4 festivalio 

koncertus. Vieną iš jų Vilniuje – 

Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje. 

 

3. Suaktyvinti meno 

mėgėjų meno 

saviraiškos 

kolektyvų, būrelių 

veiklą. 

1. Siekti į organizuojamus 

kultūros centro renginius 

įtraukti kuo daugiau meno 

saviraiškos kolektyvų 

2. Skatinti kolektyvus dalyvauti 

konkursuose, išvykose 

reprezentuojant Ukmergės 

kraštą. 

 UKC meno saviraiškos kolektyvų 

dalyvavimas tradicinėse šventėse, 

valstybinėse šventėse, kalėdiniuose 

renginiuose (10 kolektyvų 

dalyvavimas UKC 

organizuojamuose renginiuose). 

I. Respublikiniai konkursai, šventės: 

1. Regioninis ir respublikinis 

vokalinių ansamblių konkursas 

„Sidabriniai balsai“. 

Dalyvauja vokaliniai ansambliai 

„Klasika“, „Cantilena“( Vievis, 

Klaipėda, Vilnius). 



2. Regioninis ir respublikinis vaikų 

ir jaunimo liaudiškų šokių 

kolektyvų konkursas „Aguonėlė“ – 

liaudiškų šokių kolektyvas 

„Vilkmergė“. 

3. Liaudiškų šokių kolektyvų 

konkursas „Pora už poros“ – 

suaugusiųjų liaudiškų šokių 

kolektyvas „Eglūnas“ ir merginų 

tautinių šokių kolektyvas 

„Vilkmergė“ (Radviliškis). 

4. Respublikinė moksleivių dainų 

šventė dalyvauja merginų tautinių 

šokių kolektyvas „Vilkmergė“ 

(Vilnius). 

5. Liaudiškų šokių šventė – šokių 

kolektyvas „Eglūnas“ (Vilnius, 

Panevėžys, Kėdainiai). 

6. Respublikinis linijinių šokių 

konkursas „Linedance širdis” – 

linijinių šokių kolektyvas „Visada“ 

(Vilnius). 

7. Respublikinis linijinių šokių 

konkursas „Pavasarinis šokių 

šėlsmas“ – linijinių šokių 

kolektyvas „Visada“ (Šiauliai). 

8. Vakarų krašto Dainų šventė – 

moterų choras „Žemyna“ ir mišrus 

choras „Vyturys“ (Klaipėda). 

9. Respublikinė chorų šventė „Mūsų 

dainose“ – moterų choras „Žemyna“ 

(Vievis). 

10. Respublikinė sutartinių 

giedotojų šventė „Sutariela“ – 

folkloro ansamblis „Pyniava“ 

(Pasvalys). 

11. Mėgėjų teatrų šventė – teatras 

„Bičiuliai“ (Rokiškio r., Panevėžio 

r.). 

II. Tarptautiniai konkursai, 

festivaliai, šventės: 

1. Tarptautinis tradicinis chorų 

festivalis „Prague Spring, Prague 

Summer, Prague Autumn and 

Prague Advent Meeting“ dalyvauja 

vokalinis ansamblis „Klasika“ 

(Praha, Čekija). 

2. Tarptautinis folkloro kolektyvų 

festivalis „Pakrovskyje kolokola“ – 

folkloro ansamblis „Pyniava“ 

(Vilnius). 

3. Tarptautinis tradicinių kaukių 



festivalis –folkloro ansamblis 

„Pyniava“ (Livani, Latvija) 

4. Livani krašto šventė – folkloro 

ansamblis „Pyniava“ (Latvija). 

4. Vykdyti aktyvią 

kino meno sklaidą 

rajone. 

1. Puoselėti jau surastas naujas 

kino renginių įgyvendinimo 

formas. 

2. Ieškoti naujų kino meno 

sklaidos formų. 

1. Sausio mėn. – Vilniaus 

Tarptautinio trumpųjų filmų 

festivalio programa, 

 kovo mėn. – kino festivalis  „Kino 

pavasaris 2020“, spalio mėn. – 

žmogaus teisių filmų festivalis 

„Nepatogus kinas“, Kauno 

tarptautinis kino festivalis. 

Tęsti nacionalinių filmų premjerų 

pristatymus. 

Kino repertuare ne mažiau 20 proc. 

skirti Europos kino bei festivalinių 

programų filmams. 

 Tęsti vasaros kino renginių ciklą 

kaimiškose vietovėse „Keliaujantis 

vasaros kinas“. 

2. Vasaros metu organizuoti lietuvių 

kino klasikos vakarus po atviru 

dangumi „Po skambančiu ąžuolu“. 

Paminėti Tarptautinę animacijos 

dieną (spalio 27 d.) ir Pasaulinę 

kino dieną (gruodžio 28 d.). 

5. Stiprinti etninės 

kultūros sklaidą, 

populiarinant 

senąsias kultūros 

tradicijas, 

papročius. 

1. Ugdyti besimokančio 

jaunimo savarankiško kultūros 

pažinimo ir patyrimo įpročius 

užtikrinant etninės kultūros 

prieinamumą.  

2. UKC kaimo skyriuose didinti 

puoselėjamų tradicinių amatų 

skaičių. 

1.Teikti paraiškas į Kultūros 

ministeriją kultūros paso paslaugų 

atrankai (3 paraiškos). 

2. UKC kaimo skyriuose puoselėti 

tradicinius amatus ir pravesti po 5 

edukacijas (2020-01-01–2020-12-

31). 

6, Nuosekliai ištirti  

kultūrinę situaciją 

rajone. 

1. Sudaryti klausimynus visoms 

rajono kultūros organizacijoms. 

2. Aplankyti visas seniūnijas, 

organizuojant rajono  kultūros 

įstaigų atstovų susitikimus. 

3. Susisteminti gautą 

informaciją ir dalyvauti darbo 

grupėje  optimizuojant UKC ir 

kultūros skyrių veiklą. 

2020-01-01–2020-12-31 

 


