
1 

PRITARTA 

Ukmergės rajono savivaldybės  

tarybos 2022 m.                      d. 

sprendimu Nr. 

 

 

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRO  

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMAS 

Vadovo iniciatyvos, profesinis tobulėjimas 
2021 m. buvo sudaryta darbo grupė metinės veiklos programai parengti, numatytos 

veiklos kryptys: 

1. Tradicinių švenčių išsaugojimas. 

2. Gerosios patirties panaudojimas po karantino (nuotoliniai konkursai, video 

archyvinė medţiaga, edukacijos, kalendorinių švenčių pristatymai). 

3. Kūrybinių raiškų įvairovės siekimas (performansai, diskusijos, kameriniai kino 

vakarai). 

4. Glaudus bendradarbiavimas su švietimo, kultūros įstaigomis, seniūnijomis ir 

kitomis bendruomenėmis. 

5. Ukmergės regiono išskirtinumo, identiteto paieškos ir kryptingų veiklų 

projektavimas seniūnijose. 

6. 2021 m. prioritetinių renginių ir jų finansavimo galimybių aptarimas: valstybinių 

švenčių paminėjimai, Ukmergės miesto šventė, Tarptautinis perkusinės muzikos festivalis 

„Percussion Ukmergė 2021“, muzikos ir kino vakaras „Vasara buvo vakar“, derliaus šventė 

„Aniuolų sargų kermošius“ Pivonijos seniūnijoje, Deltuva – Lietuvos maţoji kultūros sostinė, 

XVII-oji respublikinė vokalinių ansamblių šventė-konkursas „Šventosios gaida“, respublikinis 

vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Nenuoramos“, skirtas vaikų ir jaunimo teatro studijos 30-mečiui, 

folkloro ansamblio „Dagilėlis“ 30-metis, mišraus choro „Vyturys“ 45-metis, kalėdiniai renginiai, 

kalėdinio miesto papuošimo organizavimo klausimai, kiti tradiciniai renginiai. Nutarta tęsti vasaros 

kino renginių ciklą kaimiškose vietovėse „Keliaujantis vasaros kinas“ ir gero kino vakarus po atviru 

dangumi „Po skambančiu ąţuolu“.  

7. Kultūros centro skyrių veiklos aptarimas: su bendruomenėmis aptarti ir numatyti 

renginiai ir kultūrinės paslaugos nutolusiose kaimo vietovėse, aptartos kultūros įstaigų tinklo 

pertvarkos darbo grupės rekomendacijos.  

8. Meno saviraiškos kolektyvų veiklos aptarimas: numatytos gairės kaip atgaivinti 

pandemijos metu išderintą mėgėjų meno veiklą, kaip suaktyvinti gyventojus dalyvauti meno 

saviraiškoje. 

9. Einamųjų pastato remonto darbų aptarimas. Nutarta atlikti fasado projekto 

ekspertizę, paruošti Ukmergės kultūros centro pastato lokalinę sąmatą, uţsakyti stogo remonto 

projektavimo darbus, atlikti smulkų fasado defektų remontą, sumontuoti šildomus kabelius į 

lietvamzdţius, pradėti montuoti vaizdo stebėjimo sistemą. Numatyta pasigaminti 12 metalinių arkų 

ir šviečiančias miesto pavadinimo stacionarias raides. 

10. Priimti sprendimai ir numatytos alternatyvos organizuojant kultūrines paslaugas 

karantino metu. Aptarta darbuotojų, dirbančių kontaktiniu būdu su Kultūros centro lankytojais, 

ţiūrovais, testavimosi tvarka. 

Dalyvauta darbo grupėje vykdant projekto „Deltuva – Maţoji kultūros sostinė“ 

planuojamas veiklas ir renginius. 

Dalyvauta darbo grupėje Ukmergės miesto viešųjų erdvių vizualinės estetikos 

formavimo ir tobulinimo klausimams spręsti. Organizuotas kalėdinis miesto erdvių papuošimas. 

Dalyvauta rajono gabių vaikų ir jaunimo rėmimo komisijos darbe. 
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Dalyvauta projekte „Ukmergė – Lietuvių kalbos dienų sostinė, kalba ir 

ţmonės“ (sukurti ir įrašyti 3 siuţetai). 

Dalyvauta Kauno kultūros mugėje, siekiant uţmegzti bendradarbiavimą su Kauno 

valstybiniu lėlių teatru, Kauno šokio teatru „Aura“, teatro ir šiuolaikinio cirko organizacija 

„Teatronas“. 

Pateikta paraiška „Skambantys ąţuolai kviečia“ projektų idėjų konkurse, skirtame 

gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti. 

Pravesta Mykoliuko mugė Lyduokiuose. 

Pravesta etninės kultūros pamoka rajono 5-8 klasių moksleiviams, minint pasaulinę 

edukacijos dieną. 

Pravesta etno pamoka Ukmergės mokytojų 4-oje iškyloje (etno klasė). 

Pasveikinti pasaulio lietuviai Kovo 11-osios akcijoje „Pasveikink Lietuvą“. 

Įgarsintas filmas apie Vladą Šlaitą, bendradarbiaujant su V. Šlaito viešąja biblioteka. 

Sukurtas ir įgarsintas tekstas Ukmergės tautodailininkų video metraščiui. 

Dalyvauta Smetoninių šventėje Uţugirio dvare, sukuriant Sofijos Smetonienės 

vaidmenį. 

Sukurti ir paviešinti Ukmergės kultūros Facebook paskyroje 24 filmukai apie 

gimtosios kalbos ir etnokultūros tradicijas.  

Laimėta sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto nominacija 

„Dėdienytės ir Agotėlės etno pokalbiai“. 

Inicijuota ir organizuota tradicinė 16-toji labdaros ir gerumo akcija „Baltas angelas“. 

Surinkta lėšų 12 074 Eur sunkiai sergančiai maţajai ukmergiškei.  

Įgyvendinant Kultūros centro veiklos programos tikslus ir uţdavinius, skatintos bei 

palaikytos įvairios iniciatyvos, bendrų kultūrinių veiklų atsiradimas: 

inicijuotas piliakalnio papuošimas miesto šventės metu; 

inicijuotas ţaidimas „Surask ţymių kraštiečių mintis“ (miesto gimtadienio renginiai); 

prisidėta organizuojant medicinos darbuotojų dieną; 

skatinta iniciatyva organizuojant konkursą „Šviečiantys moliūgų ţibintai“; 

inicijuotas ir organizuotas 12 vnt. arkų įsigijimas; 

inicijuota ir organizuota uţrašo „UKMERGĖ“ gamyba; 

inicijuotas budėjimas prie Covid patikros punkto. 

Kelta kvalifikacija seminaruose ir mokymuose 2021 m.: 

Seminaras „Ką turi ţinoti viešojo sektoriaus subjekto vadovas organizuojant finansinę 

veiklą ir darbo santykius“ (UAB „Factus Sum“). 

Mokymai skirti kultūros centrų vadovams (LNKC, 22 akad. val.). 

Kvalifikacijos kėlimo seminaras „Kultūros centrai: Nuolatinės kaitos iššūkiai ir 

nūdienos realijos“ (20 val. LKCA, 20 akad. val.). 

Seminaras „Emocinės įtampos darbuotojų kolektyve ir jų valdymas. Psichinė 

darbuotojų kolektyvo sveikata, mobingas“ (Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras 

„Dainava“, 16 akad. val.). 

Seminaras Lietuvos kultūros centrų direktoriams, jų pavaduotojams (LNKC, 13 akad. 

val.). 

Seminaras „Reţisieriaus darbas mėgėjų teatre „Atspindţių“ spektaklių aptarimas“ 

(LNKC, 12 akad. val.). 

Projektinė veikla, bendradarbiavimas 

2021 m. teikta 17 projektų: Lietuvos kultūros tarybai – 9, Lietuvos kino centrui – 1, 

Ţemės ūkio ministerijai – 1, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos – 1, 

Ukmergės rajono savivaldybės Etninės kultūros globos programai – 5. 

Devyni projektai gavo finansavimą. 

Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą projektams: 

,,Rezervuota poetui Vytautui Mačerniui“ – 7 830 eurų. 
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Projekto renginiai kvietė atrasti, susipaţinti, paţinti, pajausti, įsijausti, dar kartą 

apmąstyti poeto Vytauto Mačernio kūrybinį palikimą per įvairias menines išraiškos formas. 

Buvo suorganizuotas renginių ciklas, pakviesti profesionalūs teatrai, aktoriai, atlikėjai 

dalyvauti projekto renginiuose ir pristatyti parengtas programas pagal V. Mačernio kūrybą. Buvo 

suorganizuota ekskursija į gimtąsias poeto vietas: Ţemaičių Kalvariją, Šarnelę. Karantino 

laikotarpiu vyko virtualūs poezijos skaitymai. Visi renginių dalyviai buvo apdovanoti literatūriniais 

marškinėliais su poeto kūrybos citata. Renginių cikluose apsilankė 1034 ţiūrovai, fiksuotų ir 

skaitmeniniu būdu paviešintų meno ir kultūros kūrinių perţiūrų el. erdvėje skaičius – 1258. 

,,Kamerinių ir vokalinių ansamblių konkursinė šventė ,,Šventosios gaida“ – 6 600 

eurų.  

Projektu siekiama populiarinti vokalinį ţanrą, plėsti šio ţanro atlikėjų gretas ir skatinti 

tobulėti, kelti meistriškumą, ugdyti ţmonių muzikinį išprusimą, plėtoti kultūrinius mainus. 

Konkursas vyksta rajono dvaruose, kadangi jie pasiţymi ypatinga akustika ir iš visų 

šalies regionų atvykstantys kolektyvai ne tik tarpusavyje varţosi, bet ir susipaţįsta su mūsų kraštu. 

2021 m. Taujėnų ir Krikštėnų dvaruose varţėsi 20 kolektyvų, 176 dalyviai. Vyko 

profesionalių atlikėjų pasirodymai ir praktinis seminaras „Dainavimo įgūdţių stiprinimas“ muzikos 

mokytojams bei kolektyvų vadovams, dirbantiems su vokaliniais kolektyvais. 

,,Paprastai nepaprasti susitikimai“ – 5 300 eurų.  

Projektu siekta stiprinti vietos kultūrinį identitetą, aktualizuoti kultūrinį, istorinį 

paveldą, skatinti kultūrinį turizmą, didinant kultūros paslaugų prieinamumą visoms gyventojų 

grupėms. Kvietė paţinti kiek kitokius miestelius, atrasti juose objektus, reikšmingus tiek 

miesteliams, tiek visai Lietuvos istorijai ar kultūrai. Parengti maršrutai ir programos, pristatančios 

Ukmergės rajono vietoves. Projektas buvo svarbus ir jame dalyvavusiems lankytojams, nes leido 

atvykti į miestelius, išgirsti jų istorijas, pamatyti, pajausti aplinką, atrasti dar neatrastus miestelius ir 

juose esančius paveldo objektus. Projekto renginiuose dalyvavo 1 226 lankytojai, 138 dalyviai. 

Gautas finansavimas iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

tęstiniam projektui „Įsuk paveldo ratą“ – 2 700 eurų. 

Projekto tikslas – kultūrinių renginių pagalba aktualizuoti nematerialųjį paveldą, 

siekiant stiprinti vietos kultūrinį identitetą bei skatinti kultūrinį turizmą. Suorganizuotas renginys 

Vaitkuškio dvare, pakviesti projekto dalyviai – lektoriai, edukatoriai (foto, kulinarinio paveldo, 

amatų), vyko ekskursijos, koncertai. Renginyje dalyvavo 500 lankytojų (ţiūrovai, klausytojai, 

paslaugų vartotojai ir pan.) ir 38 dalyviai (atlikėjai, lektoriai, edukatoriai, organizatoriai, 

savanoriai). 

Lietuvos kino centras finansavo projektą „Kino meno populiarinimo programa 

„KINAS+“ – 4 500 eurų. 

Vienas svarbiausių projekto tikslų – išsaugoti kino, kaip meno srities, gyvavimą ir 

sklaidą Ukmergėje, supaţindinti ţiūrovus su naujausiais nacionaliniais kino filmais, geriausiais 

Europos ir pasaulio kino filmais, skatinti jaunosios kartos susidomėjimą kino menu Ukmergėje. 

Įvyko 9 nacionalinių filmų premjeros, pristatyta 8-ojo respublikinio moksleivių filmų festivalio 

„2blis021“ laureatų filmų programa. Vyko tradiciniai Muzikos ir kino vakarai, organizuoti 6 gero 

kino vakarai „Po skambančiu ąţuolu“. Aplankyti Ukmergės r. kaimiškų vietovių gyventojai su  

„Keliaujančiu vasaros kinu“. Tęsiant tradiciją, organizuotos Animacijos ir Pasaulinės kino dienos 

šventės, pravestos animacijos edukacinės programos vaikams. Iš viso surengti 26 nemokami kino 

seansai, kuriuose filmus ţiūrėjo apie 1 350 ţiūrovų. Projekto renginiuose apsilankė apie 3 000 

ţiūrovų. 

Trys projektai finansuoti pagal Ukmergės r. sav. Etninės kultūros globos programą: 

„Neuţbaigtas valsas“ – 470 eurų. 

Projektą įgyvendino Kultūros centro Ţelvos skyrius. Projektas skirtas atminti kapelos 

„Ţelvelė“ įkūrėją ir vadovą, mokytoją Juozą Vasiliauską. Įsigytos tautinės vyriškos skrybėlės, 

kolektyvo nariai papuošti tautinėmis aukštaitiškomis juostomis, suorganizuotas koncertas 

muzikantui Juozui Vasiliauskui atminti.  

„Kūrybiškumo spalvos tautinio kostiumo detalėse“ – 490 eurų. 
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Projektą įgyvendino Kultūros centro Liaušių skyrius. Projekto metu suorganizuota 

kūrybinio uţimtumo savaitė Liaušių kultūros namuose, vykdant tautinio kostiumo elementų 

gamybos edukacijas (vytinių juostų pynimas, delmono, prijuosčių siuvimas, tautinės lėlytės-

„skudurinės Onutės“ gamyba), surengtas folkloro kolektyvo pasirodymas. 

„Lamzdelį prakalbinęs“ – 480 eurų. 

Projektą įgyvendino Kultūros centro Pabaisko skyrius. Projektas skirtas įamţinti 

Ukmergės krašto lamzdelių meistro ir atlikėjo Kazio Čivilio atminimą. Įsigytos vyriškos tautinės 

skrybėlės vokaliniui ansambliui „Šilojas“, kolektyvas papuoštas aukštaitiškomis pintinėmis 

juostomis, suorganizuota netradicinė pamoka Ukmergės Uţupio pagrindinės mokyklos Pabaisko 

skyriuje, suorganizuotas koncertas Pašilės šv. Barboros baţnyčioje, pakviestas koncertuoti Janinos 

Miščiukaitės meno mokyklos liaudies instrumentų orkestras. 

Ţemės ūkio ministerija skyrė finansavimą projektui ,,Derliaus šventė ,,Teatralizuota 

mugė Krikštėnų dvare“ – 2 221,49 eurų. 

Tikslas – skatinti Ukmergės krašto bendruomeniškumą ir partnerystę siekiant išsaugoti 

senąsias mugių organizavimo tradicijas, stiprinant vietos identitetą, ugdant pagarbą kultūros 

paveldui, didinant kultūros paslaugų prieinamumą visoms gyventojų grupėms. Buvo organizuotas 

bendruomeniškumą skatinantis renginys – teatralizuota mugė Krikštėnų dvare, kurioje atgimė dvaro 

gyvenimas, o atvykusios seniūnijos pristatė jų seniūnijose esančius dvarus, paruošė pristatymo 

programas su įvairiomis paţintinėmis uţduotimis. Šis renginys sutelkė seniūnijų bendruomenes 

bendram tikslui – atskleisti seniūnijos ir kaimo bendruomenių pasiekimus ir stipriąsias puses, ugdė 

kūrybiškumą, komandinio darbo įgūdţius. Projektas skatino bendradarbiavimą ir partnerystę tarp 

viešųjų ir privačių juridinių asmenų, valstybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, 

bendruomenių. Renginyje dalyvavo apie 500 ţmonių. 

 

Iš viso projektams įgyvendinti gauta 30 591,49 eurų.  

 
 

 
Bendradarbiaujant su Deltuvos miestelio bendruomene įgyvendintas projektas 

„Deltuva – Lietuvos maţoji kultūros sostinė 2021“. Ukmergės rajono savivaldybė skyrė 8 000,00 

eurų.  
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Ukmergės rajono savivaldybės lėšos panaudotos profesionalių atlikėjų honorarų, filmo 

kūrimo išlaidų bei kt. apmokėjimui. Kultūros centras aktyviai dalyvavo įgarsinant, viešinant 

renginius, skiriant transportą kapelos, saviraiškos studijos ir bendruomenės narių išvykoms į kitas 

maţąsias kultūros sostines bei renginius. Įgyvendinant projektą organizuota senųjų uţuolaidėlių 

karpinių akcija, kartu su Vilniaus etninės kultūros centru – respublikinė sodų paroda, projekto 

atidarymo, uţdarymo renginiai, Šeimų netradicinio sporto šventė, etno stovykla vaikams, 

perkusinės muzikos uţsiėmimų stovykla, Liepos 6-osios renginiai (Ukmergės gėlininkų draugijos ir 

deltuviškių gėlių paroda „Karalių gėlė – lelija“, profesionalių atlikėjų koncertas), ekskursija po 

Deltuvos ţemes, literatūrinis vakaras su edukacinio filmo perţiūra, skirtas įamţinti Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės atminimą, Ţolinės – Deltuvos miestelio šventės renginių ciklas, 

profesionaliosios muzikos festivalis „Muzikinis rugpjūtis Deltuvoje“, tautodailininkų parodos. 

Darbščiųjų rankų būrelio „Ką akys pamatys – tą rankos padarys“ dalyvės  vyko į kitas maţąsias 

kultūros sostines pristatyti ţolynų koliaţų parodą „Išjausti Donelaitį“. 

Ukmergės kultūros centras, organizuodamas savo veiklą, 2021 m. bendradarbiavo su 

šiomis įstaigomis: 

Ukmergėje – Vlado Šlaito viešąja biblioteka, Kraštotyros muziejumi, Meno mokykla, 

A. Smetonos gimnazija, J. Basanavičiaus gimnazija, Senamiesčio progimnazija, Dukstynos 

pagrindine mokykla, Ukmergės Vyčio 1002-ąja šaulių kuopa, Ukmergės karo istorijos klubu „1-asis 

LDK Didţiojo Etmono Pėstininkų Regimentas“, KASP Didţiosios kovos apygardos 8-tos rinktinės 

Ukmergės 805-tąja kuopa, karinės istorijos mylėtojų klubu „Miško broliai“, Švč. Trejybės 

baţnyčios parapija, Šv. Apaštalų Petro ir Povilo baţnyčia, UAB „Taujėnų dvaras“, VšĮ „Ukmergės 

šeimos centras“, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga, Ukmergės rajono tautodailininkų draugija, 

rajono seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, rajono ţemdirbių asociacija, Gastro pub‘u ,,Aš būsiu 

čia“, VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“, Ukmergės globos centru, Ukmergės medikų 

asociacija „Sveikatos akademija“, Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba, Sporto centru. 

Lietuvoje – Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, Lietuvos kultūros centrų asociacija, 

Aukštaitijos regiono etninės kultūros globos taryba, Aukštaičių kultūros draugija, Vilniaus etninės 

kultūros centru, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, Kupiškio kultūros 

centru, Zarasų kultūros centru, Panevėţio r. Mieţiškių kultūros centru, Jurbarko kultūros centru, 

Rokiškio kultūros centru, Šilalės kultūros centru, Pasvalio kultūros centru, Lietuvos maţųjų 

kultūros sostinių bendruomenėmis bei kultūros centrais. 

Kultūros centras, planuodamas ir organizuodamas kino filmų ir programų rodymo 

veiklą, 2021 m. bendradarbiavo su Lietuvos kino centru, Lietuvos kino rodytojų asociacija, 

Vilanimos filmų studija, asociacija „ASIFA Lietuva“,  kino centrais „Skalvija“ ir „Garsas“, UAB 

„Europos kinas“. 

Atliktų auditų rezultatai  

Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti dokumentai 2021 

m. konsoliduotų ataskaitų rinkinio, kurį sudaro konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudţeto 

vykdymo ataskaitų rinkiniai, bei savivaldybės biudţeto lėšų ir turto naudojimo audito procedūrų 

atlikimui. 

Numatomi planai ir perspektyvos 

Siekiant pagerinti kultūrinių paslaugų kokybę rajone, stebėti Kultūros centro skyrių 

organizuojamą kultūrinę veiklą, aptarti jos reikšmingumą, galimas formas, aktualijas, scenarijus ir 

problematiką. Glaudţiai bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, stebėti jų poreikį bei 

organizuoti tolygų kultūros paslaugų teikimą.  

Tęsti apklausą Kultūros centro vartotojų pasitenkinimo lygiui teikiamomis 

paslaugomis mieste ir rajone nustatyti. Vykdomos gyventojų apklausos rezultatai padės įstaigai 

įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos 

atsiţvelgus, tobulinti savo veiklą. 

Stiprinti etninės kultūros sklaidą, populiarinant senąsias kultūros tradicijas ir 

puoselėjant tradicinius amatus. Vystyti etnokultūrines edukacijas ir teikti paraiškas Kultūros paso 
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paslaugoms tvirtinti.  

Tęsti bendradarbiavimą su kitomis šalies kultūros įstaigomis, vystyti kultūrinius 

mainus. Ukmergės rajono organizacijoms teikti metodinę pagalbą organizuojant profesines šventes. 

Reprezentuoti Ukmergės kraštą, pristatant mėgėjų meno kolektyvų veiklą. Sudaryti 

sąlygas kolektyvų išvykoms į konkursus, festivalius, miestų šventes ir kt. renginius. 

Aktyvinti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, skatinant naujų kolektyvų susikūrimą bei 

profesionalumo siekimą, ieškant meno vadovų specialistų. 

Tęsti ir plėtoti kino meno populiarinimo programos „KINAS+“ renginius. Įveiklinti 

naują kino erdvę – Šeimos kino salėje organizuoti kino festivalių programas (Vilniaus TTFF, 

Nepatogus kinas ir t.t.), kino popietes šeimai, uţsakomuosius kino renginius.  

Tęsti projektinę veiklą: teikti paraiškas fondams, įgyvendinti finansuotus projektus, 

sukuriant didesnę kultūrinių renginių įvairovę ir prieinamumą vietos bendruomenei. 

Stiprinti materialinę bazę. 

Plėsti elektronines paslaugas tobulinant elektroninių bilietų pardavimo sistemą. 

Pagal poreikius ir galimybes atnaujinti ir papildyti mėgėjų meno kolektyvų inventorių 

(instrumentais, sceniniais kostiumais), skyrius – garso, apšvietimo aparatūra, kita įranga.  

Gavus finansavimą, pagal parengtus techninius darbo projektus, tikimasi, atlikti 

Kultūros centro fasado atnaujinimo ir lifto įrengimo darbus, kurie uţtikrins didesnę kultūros 

paslaugų įvairovę ir prieinamumą negalią turintiems ţmonėms. 

2021 metais parengtas Ukmergės kultūros  stogo dangos remonto techninis projektas. 

 

VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI 

Kultūros centre 2021 m. nustatytas maksimalus pareigybių skaičius 74,25, dirbo 87 

darbuotojai. Kultūros centre – 55 darbuotojai, iš jų – 33 kultūros ir meno darbuotojai, 23 

darbuotojai dirba su mėgėjų meno kolektyvais. Skyriuose – 32 kultūros ir meno darbuotojai.  

Kultūros centro darbuotojai – meno kolektyvų vadovai, kultūrinės veiklos specialistai, 

garso ir šviesos operatoriai, skyrių kultūros darbuotojai, administracijos specialistai tobulino ţinias 

kontaktiniu ir nuotoliniu būdu mokymuose ir seminaruose, kuriuos organizavo LNKC, Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centras, Kupiškio, Molėtų rajonų švietimo pagalbos tarnybos, UAB 

„Perfectum Gaudium“, VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, 

Vievio, Kelmės, kultūros centrai, UAB „Factus sum“, VšĮ „Edukateka“. 

Kultūros centras organizavo seminarą „Dainavimo įgūdţių stiprinimas“ muzikos 

mokytojams bei kolektyvų vadovams, dirbantiems su vokaliniais kolektyvais. 

Įgytas ţinias ir gebėjimus Kultūros centro darbuotojai tikslingai pritaikys savo 

veikloje. 

Ukmergės kultūros centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo uţmokestis pagal 

pareigybių grupes 2021 m.: 

Pareigybių grupių pavadinimas Vidutinis mėnesinis darbo 

uţmokestis, Eur 

Direktorius 2 646,15 

Direktoriaus pavaduotojas 1 933,73 

Specialistai (A) 1 632,47 

Specialistai (B) 1 062,74 

Kvalifikuoti darbuotojai (C) 910,83 

Darbininkai 682,98 

Valdomas turtas (materialinė bazė) ir jo būklė 

Ūkinis inventorius naudojamas veikloje 287 071,35 Eur nebalansinėje sąskaitoje, 

atsargos 33 011,81 Eur. 
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Ilgalaikis turtas Įsigijimo 

vertė, Eur 

Likutinė 

vertė, Eur 

Būklė 

Negyvenamieji 

pastatai 

2266820,01 1577749,00 Kultūros centro pastato stogas yra labai blogos 

būklės.  

Vanduo, patekęs po šiltinimo danga, sukelia 

apdailos tinko irimą. 

Pastato cokolį ir fasadą reikia remontuoti. 

Šokių, veidrodţių salių, II a. fojė grindų danga 

yra nusidėvėjusi.  

Kiti statiniai 14567,89 0,00 Vasario 16-osios gatvėje esančių garaţų durys 

prastos būklės. 

Kitos mašinos ir 

įrengimai 

139417,76 12415,61 Dalis įrengimų yra nusidėvėję, būklė 

patenkinama 

Transporto 

priemonės 

64331,67 13666,30 Eksploatuojama 17 vietų Citroen Jumper 

autobusas ir 8 vietų FIAT Talento. Būklė gera. 

Baldai ir biuro 

įranga 

79158,43 1172,08 Dalis biuro įrangos atnaujinta. Išlieka poreikis 

atnaujinti baldus ir dalį biuro įrangos 

skyriuose. 

Kitas ilgalaikis 

materialus turtas 

232064,68 28417,80 Šokių salėje reikalingas profesionalus 

stacionarus teatrinis apšvietimas. 

Skyriuose reikalinga įsigyti vaizdo, garso ir 

šviesos įrangą. 

Nebaigta statyba ir 

išankstiniai 

mokėjimai 

53601,83 53601,83 Atlikti darbai, skirti pastato I aukšto 

pritaikymui ţmonėms su negalia. Lifto 

įrengimo, fasadų atnaujinimo ir stogo remonto 

techniniai projektai. 

Kitas ilgalaikis 

nematerialus turtas 

43740,06 2290,28   

Iš viso: 2893702,33 1698575,11   

Tikslų įgyvendinimas, pagrindiniai pasiekimai 

Siekiant uţtikrinti Kultūros centro strateginį tikslą – rajono visuomenės kultūrinių 

poreikių tenkinimas, didinant teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę, puoselėjant etninę kultūrą, 

ugdant tautiškumą ir pilietiškumą, plėtojant mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir profesionalaus meno 

sklaidą, buvo numatyti renginiai ir kitos kultūrinės veiklos pagal 2021 m. renginių planą. Dalis 

renginių įvyko. Karantino metu apribojus kultūrinę veiklą, kai kurie renginiai neįvyko ar buvo 

perkelti į sekančius metus, o kiti – organizuoti virtualioje erdvėje. 

Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų paminėjimams panaudotos ir kitos renginio 

organizavimo formos – akcijos, vietovės erdvių papuošimai, bendruomenės įtraukimas į bendras 

veiklas („protų mūšius“, viktorinas, konkursus, edukacijas, ilgalaikius kūrybinius projektus), ţygiai. 

Laisvės gynėjų, Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Nepriklausomybės atkūrimo dienų renginiai 

persikėlė į virtualią erdvę. Sausio 13-ajai buvo sukurtas vaizdo klipas, Vasario 16-osios proga 

Kultūros centro languose sukurta šviesos instaliacija, Kovo 11-osios proga prisimintos akimirkos iš 

buvusių tarptautinių perkusinės muzikos festivalių ,,Percussion Ukmergė“ ir Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjimų. Pasibaigus karantino ribojimams, paminėtos renginiais ir kitos 

atmintinos dienos. 

2021 m. Tarptautinis perkusinės muzikos festivalis „Percussion Ukmergė 2021“ 

tradiciniu laiku neįvyko dėl COVID-19 pandemijos įvesto karantino. Ukmergiškiams surengti 3 

perkusinės muzikos koncertai metų bėgyje.  

Vykdyta aktyvi kino meno sklaida įgyvendinant projektą „Kinas+“. Įvyko 6 kino 

vakarai po atviru dangumi „Keliaujantis vasaros kinas“ kaimiškose vietovėse, antrus metus naujoje 

erdvėje prie Kultūros centro vyko 6 gero kino vakarai „Po skambančiu ąţuolu“, organizuoti 9 
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nacionalinio kino pristatymai, 5 edukacijos, Animacijos dienos ir Pasaulinės kino dienos šventės. 

Karantino metu, uţdraudus visų renginių veiklą, planuotos kino festivalių programos perkeltos į 

virtualią erdvę. 

Vasarą Ukmergės kultūros centras kvietė dalyvauti Meno dienose: Muzikos, Kino ir 

Vaizduojamojo meno. Tomis dienomis vyko edukacijos, animacinių filmų perţiūra, koncertinę 

programą pristatė Meno mokyklos muzikos skyriaus ugdytiniai.  

Šventiniu laikotarpiu vyko ir tradiciniai kalėdiniai renginiai. Kultūros centras, Eglės 

įţiebimo šventės metu, inicijavo kalėdinio automobilių karavano kelionę po miestą. Jame dalyvavo 

net 21 šventiškai išpuoštas automobilis. Kultūros centro kolektyvai pristatė kalėdinio spektaklio 

visai šeimai premjerą. 

2021 m. buvo organizuota jau 16-oji labdaros ir gerumo akcija „Baltas angelas“. 

Sunkiai sergančiai maţajai ukmergiškei lėšas aukojo įstaigos, įmonės, organizacijos, pavieniai 

asmenys. Surinkta 12 074 Eur. Gruodţio 26 d. šv. Petro ir Povilo baţnyčioje įvyko šventinis 

koncertas.  

2021 m. sukurti 24 etnokultūriniai video siuţetai, kuriuose personaţų duetas 

Dėdienytė ir Agotėlė nuotaikingai pasakoja mūsų krašto tradicijas, papročius, amatus, gamtos 

reiškinius, darbus, kulinarinį paveldą, pristato pasakojamąją ir smulkiąją tautosaką. 

Karantinas paskatino ieškoti naujų būdų išlaikyti ir stiprinti ryšį su Kultūros centro 

lankytojais. Tradiciniai renginiai, koncertai, edukacijos, kino programos, parodos perkelti į virtualią 

erdvę sulaukė didelio susidomėjimo socialiniuose tinkluose. Iš viso 176 602 perţiūros. Skyrių 

renginiai organizuoti kitokia forma: video įrašai, virtualūs konkursai, koncertai, sveikinimai ir kt. 

Aktyviai kultūrinė veikla pristatyta Facebook profiliuose: Deltuvos kultūra, Dainavos kultūra, 

Siesikų kultūra, Taujėnų kultūra, Liaušių kultūra, Ţelvos kultūra, Veprių kultūra, Ţemaitkiemio 

kultūra, Vidiškių krašto kultūrinė veikla, Balelių kultūra, bendruomenių ir seniūnijų profiliuose. 

Siekiant įgyvendinti Ukmergės rajono kultūros įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės 

rekomendacijas bei vykdant biudţeto programą „Kultūrinių paslaugų organizavimas kaimo 

seniūnijose“, rajone organizuotas papildomas kultūros paslaugų teikimas kaimo seniūnijose. 

Įgarsinti 2 renginiai, nupirktos 2 koncertinės programos, suorganizuotos 2 kultūrinės bendruomenių 

išvykos, pravestos 24 edukacijos (karpinių, juostų pynimo, vilnos vėlimo, ţvakių, molio dirbinių, 

muilo, lėlių gamybos). Dalyvavo 166 įvairaus amţiaus kaimo seniūnijų gyventojai. Veiklos vyko III 

Antakalnyje, Tolučiuose, Jakutiškiuose, Leonpolyje, Lyduokiuose, Pabaiske, Šešuoliuose, 

Tulpiakiemyje. Įsigyta reikalingos įrangos ir priemonių pagerinti sąlygas mėgėjų meno kolektyvų 

veiklai Ţemaitkiemyje, Siesikuose, Vepriuose, Liaušiuose. 

Siekiant pagerinti kultūrinių paslaugų pasiekiamumą rajone atliktas anketinis 

apklausos tyrimas. Iš viso buvo apklausta 215 respondentų, 11 renginių metu. Didţioji dalis 

respondentų Kultūros centre lankytųsi komedijos ţanro pasirodymuose, pramoginės muzikos 

koncertuose, o rečiau lankytųsi baleto, alternatyvios muzikos koncertuose. 

Apibendrinant visus anketos klausimų atsakymus galima daryti išvadą, jog Kultūros 

centre organizuojamų renginių įvairovė iš dalies atitinka lankytojų lūkesčius, nes čia organizuojami 

atvykstančių profesionalių meno atlikėjų pasirodymai, kuriuos nurodė lankytojai, vyksta būtent 

tokio ţanro, kurių ir laukia lankytojai. 

Pritaikant vidaus ir lauko erdves patogesniam renginių ir kino filmų ţiūrėjimui įsigyta 

30 vnt. sėdmaišių. 

Šokių salė pritaikyta kino filmų šeimai, festivalinių kino programų perţiūroms – 

sumontuoti šviesą blokuojantys roletai. 

Įdiegta erdvinio garso sistema ţiūrovų salėje leido pagerinti kino filmų demonstravimo 

kokybę.  

Siekiant pagerinti lankytojų, darbuotojų bei materialinės dalies apsaugą, buvo įrengta 

vaizdo stebėjimo sistema. Šiuo metu į šią sistemą integruotos 4 išorinės, 1 vidaus ir kūno 

temperatūrą matuojanti termovizoriaus kameros. 

Praeitais metais buvo sumontuota stogo latakų ir lietvamzdţių šildymo sistema, kuri 

suteikia apsaugą nuo apledėjimo ir varveklių susidarymo.  
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Pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų pokytis 

Mėgėjų menas, kūrybinė veikla, pasiekti rezultatai 

Vienas pagrindinių Kultūros centro uţdavinių – organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, 

studijų, būrelių veiklą. Kultūros centre ir jo skyriuose veikia teatro, šokių, vokalo, instrumentinės 

muzikos ir folkloro kolektyvai. Gyventojai turi galimybę meninę saviraišką ugdyti veikiančiose 

studijose, būreliuose ir įvairiose edukacijose. 

Kiekvienais metais kolektyvų ir jų dalyvių skaičiaus kaitą įtakoja demografinės, 

socialinės, infrastruktūros, darbuotojų kaitos prieţastys. 2021 m. ypatingą reikšmę turėjo pandemija 

ir karantino ribojimai.  

Ukmergės kultūros centre: 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai 21 23 22 

Dalyvių skaičius kolektyvuose, studijose, būreliuose 473 454 453 

Kultūros centro skyriuose: 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai 48 48 48 

Dalyvių skaičius kolektyvuose, studijose, būreliuose 339 325 308 

Kultūros centro skyriai, siekdami aktyvinti vietos gyventojus dalyvauti kultūrinėje 

veikloje ir prisitaikydami prie pandeminės situacijos, intensyviai organizavo būrelių ir studijų 

veiklas. Šiuose uţsiėmimuose įvairaus amţiaus vietos gyventojai galėjo dalyvauti maţomis 

grupėmis. Buvo organizuojami įvairūs senųjų amatų, rankdarbių, dainavimo, muzikavimo 

uţsiėmimai.  

Kultūros centro vienas iš uţdavinių yra rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir 

dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose 

renginiuose.  

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai 2021 m. 28 kartus dalyvavo įvairiose 

tarptautinėse, respublikinėse, rajono šventėse, festivaliuose, konkursuose: 

Linijinių šokių kolektyvas „Visada“ dalyvavo tarptautinėse linijinių šokių varţybose 

„World Country Dance Federation Lithuanian 2021“ (virtualiai), iškovotos prizinės vietos; Lietuvos 

KLŠA reitingo varţybose „Rudens spalvos“ Telšiuose, iškovotos prizinės vietos; KLŠA Lietuvos 

čempionate Garliavoje, iškovotos prizinės vietos. 

Mišrus vokalinis ansamblis „Klasika“ dalyvavo tarptautiniuose ir respublikiniuose 

konkursuose (virtualiai): IV tarptautiniame vokalistų konkurse „Pavasara balls“ (Ryga, Latvija), 

pelnytas Grand Prix; tarptautiniame konkurse „Lisbon stars“ (Lisabona, Portugalija), pelnytas II 

laipsnio diplomas; respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai“ III ture, pelnytas I laipsnio diplomas; 

respublikiniame konkurse „Dainų sodai“, pelnytas I laipsnio diplomas; respublikiniame konkurse 

„Šventosios gaida“, pelnytas I laipsnio diplomas. 

Liaudiškų šokių kolektyvas „Eglūnas“ dalyvavo respublikiniame konkurse „Pora uţ 

poros“(virtualiai).  

Vaikų ir jaunimo teatro studija „Nykštukas“ dalyvavo tarptautiniame vaikų ir jaunimo 

teatrų festivalyje „Jausmų sala“ Birštone. 

Mišrus politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“ kasmetiniame respublikiniame 

sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje; Kėdainių tremtinių choro „Diemedis“ jubiliejinėje 

šventėje. 

Folkloro ansamblis „Pyniava“ dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje 

„Pokrovskie kolokola“ Vilniuje; respublikiniuose folkloro festivaliuose „Nerimi atplaukę“ Jonavoje 

ir „Į vidurio Lietuvą suėję“ Kėdainiuose; folkloro ansamblio „Rags“ jubiliejinėje šventėje 

Pasvalyje; LRT Rasų šventės Kernavėje ir LRT laidos „Duokim garo“ filmavimuose.  

Pramoginių šokių kolektyvas „Vėja“ dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje 

„Šokių pynė“ Vilniuje. 

Folkloro ansamblis „Dagilėlis“ dalyvavo respublikinėje sutartinių šventėje 

„Sutarjėla“ Kernavėje.  

Moterų vokaliniam ansambliui „Cantilena“ ir jo vadovei Daivai Petrikienei įteikta 
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nominacija „Aukso paukštė“ – geriausias vokalinis ansamblis ir vadovas.  

Taujėnų mėgėjų teatras ,,Bičiuliai“ dalyvavo šventėje „Teatro antradieniai“ Utenoje, 

mėgėjų teatrų festivaliuose „Kaukadienis Dusetose“, „Anoj pusėj Krekenavos“ Panevėţio r., 

„Šiaudinė skrybėlė 2021“ Panevėţyje. Teatro aktorius R. Janickas XVI-oje Lietuvos mėgėjų teatrų 

šventėje „Tegyvuoja teatras“ buvo nominuotas „Ryškiausias antro plano vaidmuo“ diplomu uţ Jono 

Kanapinsko vaidmenį spektaklyje Stasio Ţemaičio „Jaunikis iš Kauno“. 

Skyrių mėgėjų meno kolektyvai 2021 m. 109 kartus pasirodė įvairiose respublikinėse, 

rajono šventėse, festivaliuose, konkursuose bei kituose renginiuose. 

Karantino laikotarpiu meno saviraiškos kolektyvų veikla persikėlė į virtualią erdvę: 

nuotoliniu būdu ruošė naujas programas, dalinosi projektų ir renginių patirtimi, organizavo 

virtualius konkursus, aktyviai dalyvavo mokymuose. 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai vedė nuotoliniu būdu repeticijas. Filmuoti 

edukaciniai uţsiėmimai, kurie buvo paviešinti Facebook paskyrose. 

2021 m. Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų išvykoms į šalies ir tarptautinius 

renginius skirta 3 720,00 Eur, panaudota 3 720,00 Eur. Išvykoms į respublikinius renginius 

panaudota 3 376,06 Eur, iš jų 1 804,20 Eur skyrių kolektyvams. Išvykoms rajone panaudota 343,94 

Eur, iš jų 32,94 Eur skyrių kolektyvams. 

Išvykų išlaidos: 2019 m., Eur 2020 m., Eur 2021 m., Eur 

Į renginius uţsienio šalyse 388,74 350,00 0,00 

Į renginius Lietuvoje 5 048,57 1 414,91 3 376,06 

Į renginius Ukmergės rajone 562,69 161,30 343,94 

Iš viso: 6 000,00 1 926,21 3 720,00 

Siekiant nustatyti mėgėjų meno kolektyvų meninį lygį, šalyje vyksta įvairūs 

respublikiniai konkursiniai renginiai. Dalis 2021 m. planuotų renginių vyko virtualiai, o dalis jų 

perkelti į ateinančius metus. Virtualiai vyko: Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apţiūra-šventė 

„Atspindţiai“ (UKC mėgėjų teatras ir Taujėnų skyriaus mėgėjų teatras „Bičiuliai); respublikinis 

solistų ir vokalinių ansamblių konkursas „Sidabriniai balsai“ (UKC mišrus vokalinis ansamblis 

„Klasika“); Respublikinis suaugusiųjų šokių grupių ir šokių ansamblių konkursas „Pora uţ poros“ 

(liaudiškų šokių kolektyvas „Eglūnas“). Visiems kolektyvams paliktos galioti Lietuvos nacionalinio 

kultūros centro direktoriaus patvirtintos (2018 11 08 įsakymas Nr. V-102) kategorijos. I kategoriją 

turi 3 kolektyvai, II kategoriją – 10 kolektyvų, III kategoriją – 3 kolektyvai, IV kategoriją – 2 

kolektyvai. 

Edukacijos  

Į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktos edukacijos – „Animacijos triukai – suţinok 

ir pamatyk!“ (animacinių filmų istorija ir kūrimas, animacinio filmo perţiūra), „Stebuklų pasakėlė 

su Dėdienyte ir Agotėle“ (paţintis su stebuklinėmis pasakomis), „Bitute pilkoji“ (senovinių ţvakių 

liejimas), „Etnodūzgės“ (etnografinių regionų tautinių kostiumų, lietuvių liaudies šokių ir tradicijų 

pristatymas). 

2021 m. pateiktos 6 paraiškos Kultūros paso sistemai, į Kultūros paso paslaugų rinkinį 

įtraukta Krikštėnų skyriaus edukacija „Audţiam, pinam „Laumės juostą“. 

Per 2021 m. pravesta 17 Kultūros paso edukacijų, jose dalyvavo 316 Ukmergės ir kitų 

rajonų mokinių. 

Tęsiamos edukacijos Krikštėnų skyriuje „Lino kelias“ ir „Vilnos vėlimas šlapiuoju 

būdu“; Deltuvos skyriuje – Senųjų amatų dirbtuvės „Metų ratas“ (Uţgavėnių kaukių gamyba, 

velykinio margučio dirbtuvės, kalėdinių ţaisliukų iš šiaudų – reketukų gamyba, senovinių rištinių 

lėlių gamyba bei piemenavimo tradicijų pristatymas), „Bitute pilkoji“, „Etnodūzgės“; Dainavos 

skyriuje – „Karpinių dirbtuvės“; Veprių skyriuje – „Ţolynų magija“, Taujėnų skyriuje – „ Rištinių 

lėlių dirbtuvės“ ir „Kalėdinių ţaisliukų dirbtuvės“, Siesikų skyriuje – „Veju veju virveles“ (virvių 

vijimo amatas). Krikštėnų skyriuje suformuotos naujos edukacijos „Vytinių juostų audimas“, 

„Pintinių juostų pynimas“, „Beraščių juostų audimas“, „Lininės lėlytės iš lino pluošto“, „Duonos 

kepimas ant lauţo ţarijų“.  
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Per 2021 m. skyriuose pravesta 113 edukacijų, jose dalyvavo 2 827 dalyviai.  

Profesionalusis menas 

Vienas iš Kultūros centro tikslų – uţtikrinti profesionalaus meno sklaidą. Vykdydami 

profesionalaus meno sklaidą Ukmergėje bendradarbiaujame su visomis šalies profesionalaus meno 

institucijomis, koncertinėmis organizacijomis, teatrais. Konsultuojame, tarpininkaujame bei 

suteikiame specialistų pagalbą Ukmergės rajono įmonėms ir organizacijoms organizuojant jų 

profesines, jubiliejines šventes: medikų dieną, tarptautinę neįgaliųjų ţmonių dienos šventę, senjorų 

šventę, savivaldos dieną, socialinių darbuotojų dieną, globėjų dieną, seniūnijose vykstančias 

kraštiečių šventes. 

2021 m. Kultūros centre buvo planuoti 39 profesionaliojo meno renginiai. Dėl 

paskelbto šalyje karantino ir kultūrinės veiklos ribojimų neįvyko 22 renginiai. Įvykusiuose 17-oje 

renginių apsilankė 3 453 ţiūrovai. 

Profesionaliojo meno renginiai: 2019 m. 2020 m. 2021 m.  

Dramos renginiai 18 4 2 

Muzikos renginiai 27 7 9 

Renginiai šeimai 9 6 6 

Iš viso: 54 17  

(37 planuoti neįvyko) 
17  

(22 planuoti neįvyko) 

Įgyvendinant projektą „Deltuva –Lietuvos maţoji kultūros sostinė 2021 

m.“ organizuotas profesionaliosios muzikos festivalis „Muzikinis rugpjūtis Deltuvoje“. Deltuvos 

kultūros namuose bei Deltuvos švč. Trejybės baţnyčioje įvyko 4 koncertai, sulaukę didelio ţiūrovų 

dėmesio.  

     

Kino renginiai, programos 

2021 m. kino filmai dėl šalyje paskelbto karantino rodyti balandţio 30 d. – gruodţio 

31 d. Per šį laikotarpį parodyta 91 kino filmas, įvyko 241 seansas, kuriuose apsilankė 4 308 

ţiūrovai. Parodyta 12 nacionalinių filmų, 39 Europos ir kt. šalių sukurtų vaidybinių filmų, 40 JAV 

sukurtų filmų. 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Kino filmai 158 79 91 

Nacionaliniai filmai 25 12 12 

Europos ir kitų šalių filmai 78 37 39 

JAV filmai 55 30 40 

Animaciniai filmai 26 19 23 

Vaidybiniai filmai 83 57 64 

Dokumentiniai filmai 6 3 4 

Seansai 473 243 241 

Ţiūrovų skaičius 18 427 6 480 4 308 
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Kultūros centras organizuoja ir nemokamas kino perţiūras. Surengta 17 nemokamų 

kino seansų, kuriuose filmus ţiūrėjo 899 ţiūrovai. Visus metus pagal pateiktus prašymus 

nemokamai kino seansuose leista lankytis vaikų globos, nestacionarių paslaugų centro, dienos 

centrų globotiniams, onkologinių ligonių asociacijos „Uola“ nariams. Nemokamai kino filmus 

Kultūros centre 2021 m. ţiūrėti buvo suteikta galimybė 122 ţiūrovams. 

Dailės galerijos veikla ir parodos skyriuose 

Kultūros centro Dailės galerijoje surengta 19 meno parodų, kurias aplankė 3 406 meno 

mėgėjai; 9 iš jų virtualioje erdvėje – 2 952 perţiūros. 12 – profesionalių parodų (iš jų dvi – 

virtualios). 

Karantino laikotarpiu Ukmergės kultūros centro FB paskyroje eksponuotos virtualios 

parodos: Vijolės Ivanauskienės fotografijų paroda „Lietuvos baţnyčios“; Giedrės Maybe-

Grybauskės juvelyrikos paroda „Rago graviūros“; Tado Darulio fotografijų paroda „Sapnas“; Irmos 

Karvelytės-Kondraškinienės tapybos paroda „Viena kelionė“; Vilės Šabunkaitės papuošalų paroda; 

Rimanto Brusoko juvelyrikos paroda; Erikos Katės rūbų dizaino paroda „Pati, pavasaris/ vasara“; 

Vaido Ţvirblio kūrybos paroda „Interjerinės skulptūros“; Vidos Prokopavičienės autorinės 

juvelyrikos paroda „Pabudimas“. 

Dailės galerijoje, po karantino atlaisvinimo, surengta pirmoji paroda, kurioje 

eksponuoti ukmergiškio Mykolo Striogos darbai. Parodoje, skirtoje menininko 90-mečiui, pristatyti 

ne tik droţiniai, bet ir niekada neeksponuoti jo studijų laikų piešiniai ir tapyba. Balandį atidaryta 

Oksanos Judakovos solo paroda, „Grafika, fotografija ir tekstai“. Geguţės mėnesį – neeilinis įvykis 

galerijoje – respublikinis Lietuvos tautodailininkų natiurmorto konkursas, kurio metu buvo atrinkti 

ir iškilmingai apdovanoti keturi nominantai – Lietuvos geriausi tautodailininkai tapytojai. Birţelį 

tradiciškai galerija gausiai prisipildė lankytojų ir autorių į nuo 1991 metų rengiamos tradicinės 

kasmetinės Ukmergės rajono dailininkų ir fotografų kūrybos parodos atidarymą. Rugpjūčio mėnesį 

intensyviausiai kuriantis ir kone daugiausiai skulptūrų sukūręs Ukmergės miestui ir rajonui, 

kraštietis skulptorius Viktoras Ţentelis suorganizavo savo bendrakursių parodą „Po 40 metų“. 

Rugsėjį, prasidėjus mokslo metams, simboliškai Ukmergės dailės mokykla atšventė savo 30-ies 

metų jubiliejų – gimtadieniui skirta buvusių mokinių kūrybos paroda „Pasimatymai“. Po jos sekė 

jau daug metų organizuojama ypač populiari tarpe lankytojų – kasmetinė respublikinė neįgaliųjų 

dailiųjų amatų paroda „Rudens saulutė 2021“. Lapkritį, atšalus orams, ukmergiškius sušildė 

spalvingi, nuoširdūs ir šilti, tarsi vaikiškų knygučių iliustracijos – Vilės Šabunkaitės tapybos 

darbeliai ir papuošalai. Metų parodų ciklą uţbaigtas solidţia klasikų Mikalojaus Povilo Vilučio, jo 

ţmonos Nijolės Vilutienės bei jų dukros Emilijos Balas kūrybos paroda. 

Skyriuose nuolat vykdomos tautodailininkų, mėgėjų fotografų, dailininkų kūrinių, 

rankdarbių, kraštotyrinės medţiagos, vaikų piešinių ir darbų parodos. Paminėtinos Deltuvos 

skyriuje – respublikinė sodų paroda „Sodų sakmės“, fotografo Dainiaus Vyto darbų, kaligrafo prof. 

Alberto Gursko darbų, Ukmergės rajono tautodailės parodos, Siesikų skyriuje – kraštietės 

Danguolės Vasiliauskienės tapybos darbų paroda, Vidiškių skyriuje – Vidiškių krašto 

tautodailininkų paroda, Ţemaitkiemio skyriuje – paroda „Dovanotų daiktų istorijos“. Viso skyriuose 

suorganizuotos 43 parodos, jose apsilankė apie 8 tūkst. lankytojų. 
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Festivaliai, konkursai, šventės, renginiai 

Įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką, saugojant ir puoselėjant 

Ukmergės krašto etninės kultūros tapatumą, tenkinant vietos bendruomenės kultūrinius poreikius, 

2021 m. buvo suorganizuoti:  

Respublikinis moksleivių filmų festivalis „2blis021“; 

Respublikinės linijinių šokių varţybos „Ukmergė In Line 2021“; 

Virtualus Laisvės gynėjų dienos minėjimas ; 

Virtualus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas; 

Virtualus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas; 

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas; 

Liepos 6-oji – Valstybės diena; 

Jubiliejinė folkloro ansamblio „Dagilėlis“ 35 - mečio šventė;  

Perkusinės muzikos ir kino vakaras „Vasara buvo vakar...“; 

Diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena;  

Virtuali liaudiškos muzikos ir kapelų šventė „Grok, armonika“; 

Miesto gimtadienio šventė (ţaidimas mieste „Surask ţymių kraštiečių mintis“); 

Tarptautinė vaikų gynimo diena; 

Meno dienos; 

Miesto šventė „Sveika, Ukmerge!“; 

Vasaros kino vakarai „Keliaujantis vasaros kinas“; 

Gero kino vakarai „Po skambančiu ąţuolu“; 

Respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Nenuoramos“ 

Respublikinė kamerinių ir vokalinių ansamblių šventė „Šventosios gaida“; 

Derliaus šventė „Aniuolų sargų kermošius“ Krikštėnuose; 

Paroda/konkursas „Šviečiantys moliūgų ţibintai“  

Animacijos diena; 

Kalėdų eglutės įţiebimo šventė; 

Kalėdiniai spektakliai vaikams; 

Adventinių renginių ir edukacijų ciklas „Meto švento laukimas“ (5 edukacijos); 

Rajoninės folkloro ansamblių ir pasakotojų šventė „Padainuosim susiėję“; 

Tradicinis kalėdinis labdaros koncertas „Baltas angelas“; 

Pasaulinė kino diena. 

Tradiciniai renginiai skyriuose: 

Rajono dainininkų šventė „Nuo Pop iki Rock“ (Siesikų skyrius); 

Rasų šventė (Sliţių skyrius); 

Joninės Liaušiuose (Liaušių skyrius); 

Teatro šventė „Miraţai“ (Veprių skyrius); 

Rajoninė liaudies muzikantų ir pasakorių Talaluškų šventė (Ţemaitkiemio skyrius); 

Tradicinė Deltuvos miestelio šventė „Ţolinė“ (Deltuvos skyrius); 

Tradicinė Vidiškių miestelio šv. Baltramiejaus šventė (Vidiškių skyrius); 

Autorinių dainų ir poezijos vakaras (Siesikų skyrius); 

Dėl pandemijos ir karantino apribojimų skyriuose neįvyko tradiciniai renginiai: 

Rajoninė šeimų šventė „Pavasario ţydėjimai“ (Veprių skyrius); 

Romansų vakaras „Paklydėlis vėjas išdainuos tavo ilgesį“ (Dainavos skyrius); 

Rajoninė armonikierių šventė „Armoniką tik paėmiau“ (Dainavos skyrius); 

Velyknaktis Vidiškiuose (Vidiškių sk.); 

Gaspadorių ir Gaspadinių šventė (Liaušių skyrius); 

Rajoninė vaikų teatro šventė „Vėjo malūnėlis“ (Liaušių skyrius); 

Vaikų folkloro šventė „Jau dangum sauluţė ritas“ (Deltuvos sk.). 

Kultūros centro renginiuose, kino filmuose ir parodose 2021 m. apsilankė 20 265 

ţiūrovai, virtualūs renginiai ir kino programos internetinėse platformose ţiūrėti 176 602 kartus. 

Kultūros centro skyrių renginiuose apsilankė 32 439 ţiūrovai, Kultūros centro skyrių virtualūs 
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renginiai ţiūrėti 66 524 kartai. Kino filmuose apsilankė 5 329 ţiūrovai. Profesionaliojo meno 

renginiuose 2021 m. apsilankė 3 453 ţiūrovai. 

Ţiūrovų skaičius renginiuose 2019 m. 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Kultūros centro organizuotuose:     

Profesionaliojo meno renginiuose 13 198 4 336 3 453 -20 proc. 

Kino filmuose 18 427 6 480 5 329 -18 proc. 

Mėgėjų meno ir viešose erdvėse 

organizuotuose renginiuose 

25 337 12 230 11 483 -6 proc. 

Viso: 56 962 23 046 20 265 -12 proc. 

Kultūros centro skyrių organizuotuose 23 754 15 480 32 439 209 proc. 

Iš viso: 80 716 38 526 52 704 136 proc. 

Dėl pandemijos, ţiūrovai nerodė didelio susidomėjimo renginiais, vykusiais patalpose, 

tačiau gausiai dalyvavo liepos-rugsėjo mėnesiais vykusiuose renginiuose atvirose erdvėse 

kaimiškose vietovėse: rekonstruotos Algirdų aikštės atidaryme Dainavoje, Valstybės dienos ir 

Joninių šventėse Liaušiuose, Siesikų miestelio 435 metų šventėje, Rasų šventėje prie Gavėnonių 

tvenkinio, Vidurvasario šventėje Baleliuose, Valstybės dienos šventėje Vepriuose, Šv. 

Baltramiejaus atlaidų šventėje Vidiškiuose, Kraštiečių šventėje „Ţelvai 440“ Ţelvoje, Ţolinių 

šventėje Ţemaitkiemyje ir kt. 

Išskirtinai daug renginių dalyvių sulaukė Deltuvoje organizuoti projekto „Deltuva – 

Lietuvos maţoji kultūros sostinė 2021“ renginiai – 20 411 ţiūrovų.  

Veiklos viešinimas 

Visi Kultūros centro ir skyrių renginiai bei veikla viešinta Kultūros centro internetinėje 

svetainėje www.kc.ukmerge.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Ukmergės kultūros 

centras“. Aktyviai skyrių renginiai viešinti atskirose paskyrose: Deltuvos kultūra, Dainavos kultūra, 

Siesikų kultūra, Taujėnų kultūra, Liaušių kultūra, Ţelvos kultūra, Veprių kultūra, Ţemaitkiemio 

krašto kultūra, Vidiškių krašto kultūrinė veikla, Balelių kultūra bei vietos bendruomenių, seniūnijų 

socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. Kultūros centro veikla viešinta rajono laikraščiuose 

„Ukmergės ţinios“, „Gimtoji ţemė“, internetiniuose portaluose vilkmerge.lt, ukmerge.lt. 

Tarptautinio perkusinės muzikos festivalio „Percussion Ukmergė“ informacija viešinta 

internetinėje svetainėje www.percussionukmerge.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.  

Sukurti reklaminiai video filmai, prieš kino filmų seansus ţiūrovams rodyti Kultūros 

centro renginių anonsai.  

Kultūros centro ir skyrių renginiams maketuoti atskiri plakatai, skrajutės. Renginių 

plakatai kabinti miesto ir rajono reklaminiuose lauko stenduose. Skyriuose informacija aktyviai 

platinta ir asmeniniais pranešimais. Kultūros centro renginių anonsai viešinti ir ant elektroninių 

renginių bilietų. 

Organizuotos internetinės loterijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje laimėti 

bilietus į renginius, taip uţtikrinant renginių skelbimų dalijimąsi ir sklaidą.  

Kultūros centro vidaus problemos 

Specialistų trūkumas Kultūros centre atsiliepia kultūros paslaugų plėtrai bei naujų 

mėgėjų meno kolektyvų formavimuisi.  

Dėl pandemijos ir karantino ribojimo sumaţėjo dalyvių įsitraukimas į mėgėjų meno 

kolektyvų veiklą. Nutrūko efektyvus programų ruošimas, galimybė kolektyvams pasirodyti rajono, 

respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose. 

Kokybiškoms mėgėjų meno kolektyvų repeticijoms vykti jaučiamas patalpų – studijų, 

salių trūkumas. Kolektyvų vadovai ir nariai turi galimybę repetuoti tik antroje dienos pusėje arba 

vakarais. Tuo metu Kultūros centre vyksta renginiai, rodomi kino filmai, Dailės galerijoje lankomos 

parodos. Didėjant edukacijų poreikiui, reikalingos tik joms skirtos tinkamos patalpos. 

http://www.kc.ukmerge.lt/
http://www.percussionukmerge.lt/
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Kultūros centro skyriuose veikiantys muzikiniai mėgėjų meno kolektyvai neturi 

reikiamo kiekio instrumentų. Dalyviai repeticijų ir koncertų metu naudoja asmeninius instrumentus, 

kuriuos taiso ar atnaujina savo lėšomis. 

Praėjusiais metais nepavyko atlikti išorinio lifto įrengimo darbų. Pirkimas buvo 

skelbtas 3 kartus, tačiau dėl per didelių siūlomų kainų visi tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti. Daroma 

prielaida, kad lifto įrengimą tikslinga atlikti su fasado remontu. 2021 metais buvo parengti išorinio 

lifto įrengimo ir Kultūros centro pastato fasadų atnaujinimo ir dalies pastato apšiltinimo techninio 

darbo projektai. 

Darant fasado remontą yra numatyta atlikti cokolinės pastato dalies apdailos plokščių 

pakeitimą ir tinkuotų išorės sienų remontą ir daţymą, stiklinės fasadinės sienos montavimą, 

nuogrindos apie pastatą įrengimą. 

Stogo dangai po 20 metų eksploatacijos teko atlikti smulkų remontą, tačiau būklė 

nepatenkinama ir kelių metų laikotarpiu reikės pilnai atnaujinti stogo dangą. 2021 metais parengtas 

Ukmergės kultūros centro pastato stogo remonto projektas.  

Galutiniam vaizdo stebėjimo sistemos uţbaigimui reikia papildomai įrengti 6 išorines 

kameras. 

Reikalingas šokių salės grindų ir apšvietimo pakeitimas. Yra poreikis profesionaliam 

stacionariam teatriniam apšvietimui.  

Veidrodţių salės ir antro aukšto fojė reikalingas grindų dangos pakeitimas. 

Kultūros centro išorės problemos 

2021 m. dėl pandemijos net keturis mėnesius Kultūros centras negalėjo vykdyti 

veiklos. Neįvyko planuoti renginiai: profesionalaus meno, mėgėjų meno, kino filmai, parodos, 

edukacijos. Rugsėjo–gruodţio mėn. ţiūrovų skaičiaus maţėjimui įtakos turėjo „Galimybių 

paso“ įvedimas ir reikalavimas dėvėti medicinines kaukes. Todėl nesurinktos spec. lėšos, kurios 

būna skiriamos materialinei bazei gerinti, kultūrinei veiklai vystyti, kai kurių darbuotojų 

atlyginimams apmokėti. 

Didelę įtaką ţiūrovų skaičiaus maţėjimui renginiuose turėjo COVID-19 ligos atvejai 

Ukmergės r. savivaldybėje. Per 2021 m. ligos atvejai tolygiai augo – nuo 9 ligos atvejų per parą 

2021 m. sausio 1 d. iki 90 atvejų lapkričio 5 d. (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

Nepakankamas kultūrinių projektų finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudţeto 

apsunkina kultūros projektų ir renginių įgyvendinimą, profesionalaus meno sklaidą. 2021 m. dėl 

pandemijos metu sudėtingoje situacijoje atsidūrusių kūrėjų, Lietuvos kultūros taryba atliko projektų 

programų restruktūrizaciją. Todėl dalis programų buvo laikinai sustabdyta arba nuspręsta jų 

nefinansuoti. 

Spartus technologijų ir IKT vystymasis reikalauja nuolatos atnaujinti turimą technologinę 

įrangą bei apmokyti darbuotojus. Jaučiamas lėšų stygius kompiuterių tinklo prieţiūros, internetinių 

svetainių ir bilietų pardavimo, apskaitos ir valdymo sistemos prieţiūros paslaugoms. 

Pandemijos sukelti ekonominiai sunkumai maţina galimybes gauti paramą iš privačių 

rėmėjų. 

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA 

Kultūros centro sąnaudos 

Ukmergės kultūros centro pastato išlaikymui ir veiklos uţtikrinimui sąnaudų 

palyginimas: šildymo sąnaudos 2020 m. sudarė 13 644,41 Eur, 2021 m. – 28 528,77 Eur, padidėjo 

109,08 proc.; elektros energijos sąnaudos 2020 m. sudarė 6 388,88 Eur, 2021 m. – 6 919,65 Eur, 

padidėjo 8,31 proc.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 2020 m. sudarė 1 304,44 Eur, 2021 m. – 

1 172,64 Eur, sumaţėjo 10,10 proc.; ryšių paslaugų sąnaudos 2020 m. sudarė 1 454,52 Eur, 2021 m. 

– 1 364,09 Eur, sumaţėjo 6,21 proc.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 2020 m. sudarė – 822,22 

Eur, 2021 m. – 665,28 Eur, sumaţėjo 19,08 proc. 
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Kultūros centro gautos lėšos uţ paslaugas 2021 m.  

Paslaugų pavadinimas Suma, Eur 

Salės nuoma 10 215,39 

Koncertai  1 268,00 

Kino filmai 17 916,00 

Patalpų nuoma 2 465,98 

Šokių renginiai 0,00 

Edukacijos 3 888,00 

Spaudiniai 86,70 

Spektakliai 2 228,00 

Kiti renginiai 2 791,93 

Komisinis mokestis 365,50 

Vaizdo projektoriaus nuoma 240,00 

Iš viso: 41 466,50 
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Kultūros centro gautų lėšų uţ paslaugas panaudojimas  

Specialiųjų lėšų panaudojimas Suma, Eur 

Darbo užmokestis 2 685,16 

Socialinio draudimo išmokos 48,95 

Darbdavių socialinė parama 0,00 

Ryšių paslaugos 107,33 

Transporto išlaikymas: 43,50 

Remontas 43,50 

Komandiruočių išlaidos 0,00 

Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos: 0,00 

Kondicionavimo-vėdinimo sistemos prieţiūra 0,00 

Pastato šildymo, karšto vandens sistemų prieţiūra 0,00 

Viešojo tualeto remontas 0,00 

Kvalifikacijos kėlimas 0,00 

Komunalinės paslaugos 0,00 

Informacinių technologijų išlaidos 1 938,43 

Toneriai spausdintuvui 16,00 

HDD išorinis disko įsigijimas 77,50 

Būgno mazgas ir kilimėlis pelei 120,09 

Spausdintuvo įsigijimas 124,84 

Bilietų pardavimo, apskaitos ir valdymo sistemos prieţiūros 

paslaugos  1 600,00 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 16 148,89 

Banko komisiniai 822,82 

Kino filmo nuoma 6 111,12 

Teritorijos prieţiūra 453,75 

Pastato apsauga 145,20 

Kilimėlių nuoma 119,36 

Kitos prekės ir paslaugos  8 496,64 

Švenčių išlaidos: 343,97 

Derliaus šventė „Angelų sargų kermošius Krikštėnuose“ 22,35 

Moliūgų ţibintų šventė 13,71 

Kalėdiniai renginiai 307,91 

Iš viso: 21 316,23 

Paramos lėšos ir jų panaudojimas  

Lėšų paskirtis Suma, Eur 

Perkusinės muzikos festivaliui 0,00 

Miesto šventei 1 000,00 

Labdaros koncertui „Baltas angelas“ 11 790,11 

Fizinio asmens parama 0,00    

Valstybinė mokesčių inspekcija 2% 0,00    

Iš viso: 12 790,11 
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