KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO
PATEIKTŲ PROJEKTŲ 2017 METAMS APRAŠYMAI:

1. Projekto pavadinimas: VIII tarptautinis senjorų teatrų festivalis „Pienės pūkas“.
Projekto vadovas: Vita Vadoklytė.
Projekto įgyvendinimo forma: festivalis – kūrybinė stovykla.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. kovo 31 d. – rugpjūčio 31 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Skapiškis, Kupiškio etnografijos muziejaus Uoginių amatų
centras.
Trumpas projekto aprašymas: nuo 1997 m. Skapiškyje (Kupiškio r.) organizuojami
kasmetiniai, tradiciniai, tarptautiniai teatrų festivaliai: kaimo teatrų – „Pienių vynas“, vaikų
ir jaunimo – „Pienių medus“, senjorų teatrų – „Pienės pūkas“. Šie festivaliai kasmet turi
savo temą. Festivaliuose taip pat paminimos valstybės istorijai ir kultūrai reikšmingos
jubiliejinės sukaktys. Dvidešimt pirmasis „Pienių festivalis“ ir VIII senjorų festivalis –
kūrybinė stovykla „Pienės pūkas“ įprasmins keletą temų:
- Artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį;
- Piliakalnių metus;
- Semiotiko, mitologijos tyrinėtojo Algirdo Juliaus Greimo 100-ąsias gimimo metines;
- Aktorių senjorų, daugkartinių Skapiškio festivalių dalyvių jubiliejus.
Projekto tikslas: ugdyti komunikacinius, meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką, formuoti
vertybines nuostatas, plėsti kultūrinį akiratį, sutelkti kūrėjus ir Lietuvos valstybės šimtmečio
paminėjimui.
2. Projekto pavadinimas: Tarpregioninių kultūrinių ryšių plėtros projektas „Vydūno regesiai
Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Projekto vadovas: Nijolė Ratkienė.
Projekto įgyvendinimo forma: publicistinis spektaklis (muzika, teatras), paroda, kultūros
renginių ciklas.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. vasario 20 d. – gruodžio 11 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškis, Kaliningradas, Nemanas (Ragainė), Tilžė
(Sovietskas), Berlynas.
Trumpas projekto aprašymas: Artėjant Lietuvos valstybės šimtmečiui svarbu aktualizuoti
kūrybinį palikimą tų žmonių, kurie kūrė Lietuvą, tikėjo Lietuvos valstybės šviesia ateitimi.
Būtina tęsti kultūrinių ryšių plėtrą, siekiant išlaikyti sąsajas su užsienio lietuviais, padėti
puoselėti lietuvybę tame krašte, kuriame jie gyvena. Į projektinę veiklą siekiama įtraukti kuo
daugiau įvairaus amžiaus dalyvių (lietuvių, gyvenančių Karaliaučiaus srityje).
Projekto tikslas: prisidėti prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo,
įprasminant sukakties reikšmingumą lietuvių tautai: skatinti užsienio lietuvių vienybę ir
susitelkimą, kviečiant kartu kurti, skleisti Lietuvos šviesuolių kultūrinį palikimą, garsinti
Lietuvos vardą.
3. Projekto pavadinimas: Muzikos renginių ciklas „Laiko ratu“.

Projekto vadovas: Nijolė Ratkienė.
Projekto įgyvendinimo forma: Muzikos renginių ciklas.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. vasario 10 d. – lapkričio 30 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškio bažnyčia, Palėvenės vienuolynas, Adomynės,
Pauliankos, Salamiesčio dvarai (Kupiškio r.), Kupiškio kultūros centras.
Trumpas projekto aprašymas: Projektas reikšmingas Kupiškio visuomenei tuo, kad
klasikinė muzika yra tarsi „primiršta“, užgožta populiariosios ir mėgėjiškos. Klasikinė
muzika mažai populiarinama, neugdomos mažų miestelių gyventojų kultūrinės
kompetencijos, gebėjimas vertinti muziką. Projekto pavadinimas „Laiko ratu“ simbolizuoja
grįžimą prie amžinųjų vertybių, kultūrinio palikimo ištakų: dvarų kultūros, klasikinės
muzikos, nuo senų senovės puoselėto bendruomeniškumo.
Laukiami rezultatai: Kupiškio gyventojams bus surengti 6 klasikinės muzikos vakarai,
pristatytas profesionalių atlikėjų klasikinės muzikos žanras. Žiūrovai turės galimybę
nemokamai lankytis koncertuose. Tai didina kultūros prieinamumą visų socialinių grupių
gyventojams.
4. Projekto pavadinimas: Unės Babickaitės vardo profesionalių teatrų festivalis „Art do“.
Projekto vadovas: Nijolė Ratkienė.
Projekto įgyvendinimo forma: Festivalis.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. vasario 1 d. – gegužės 5 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškio kultūros centras, Kupiškio kultūros centro
Salamiesčio padalinys, Kupiškio etnografijos muziejus – Laukminiškių kaimo muziejus.
Trumpas projekto aprašymas: Pateikti aukšto meninio lygio renginių programas, plėtoti
profesionalaus teatro meno sklaidą. Festivalio tikslas – iš Kupiškio kilusios ir amžinojo
poilsio į gimtinę sugrįžusios žymios lietuvių režisierės, aktorės Unės Babickaitės atminimo
įprasminimas. 2017 m. minėsime Unės Babickaitės 120-ąsias gimimo metines.
Svarbiausios festivalio vertybės – lietuviško teatro tradicijos, brandumas ir aukštas meninis
lygis. Savaitę truksiančiame festivalyje žiūrovai turės galimybę pamatyti septynis
spektaklius suaugusiems, vieną vaikams ir vieną jaunimui.
5. Projekto pavadinimas: Mažasis kultūros festivalis „Tėvynė – kaip gražiausia melodija“,
skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Projekto vadovas: Vilija Morkūnaitė.
Projekto įgyvendinimo forma: Tradicinės kultūros festivalis.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. sausio 2 d. – balandžio 10 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškis.
Trumpas projekto aprašymas: Šis projektas pratęs geriausias kupiškėnų pamėgto renginio
„Muzikuojančių ir muziką mylinčių žmonių šventė „Aleksiuko bandonija“, tradicijas ir
įgaus naujų spalvų. Išskirtinis aspektas tai – jaunųjų kupiškėnų pagerbimas už įvairias
pilietines iniciatyvas, savanorystę bei motyvuotą mokymąsi. Jaunieji kupiškėnai bus
pagerbti festivalio metu, padėkas jiems įteiks Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius
Bardauskas, Lietuvos valstybės vėliavą įteiks Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto
signataras Leonas Apšega. Projekte bus kviečiami dalyvauti tradicinei kultūrai
atstovaujantys jaunimo kolektyvai iš Latvijos, Estijos, Lietuvos. Tokiu būdu bus akcentuoti

vieni svarbiausių nuostatų – trijų Baltijos valstybių solidarumas, bendra laisvės istorija,
tradicinė kultūros gyvastis.
6. Projekto pavadinimas: Folkloro šventė – sambūris „Aistuvos Rasa“.
Projekto vadovas: Alma Pustovaitienė.
Projekto įgyvendinimo forma: Folkloro šventė – sambūris.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. sausio 2 d. – liepos 20 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškis.
Trumpas projekto aprašymas: Kupiškio kultūros centro etninės kultūros skyriaus
darbuotojai su folkloro kolektyvu „Kupkėmis“ ir klubu „Jaunimo Ramuva“, vykdydami šį
projektą, apjungs gretas bendraminčių iš savojo rajono bei iš kitų Lietuvos regionų,
puoselėjančių etninę kultūrą, taip pat iš Latvijos ir Prūsijos, suburs Kupiškio krašto vaikus ir
jaunimą, mokys juos ir įtrauks į pavasario ir vasaros kalendorinių švenčių rengimą bei
švietimą. Daugiausiai dėmesio bus skiriama atkuriant ir mokant Rasos šventės papročių ir
apeigų, sutartinių, dainų, šokių, apeiginių ratelių. Į projekto veiklą bus įtrauktos naujovės,
kultūriniu švietimu užsiimančios jaunimo NVO, sėkmingai derančios ir atnaujinančios
etninę kultūrą; bus atliekamos ugnies garbinimo apeigos pasitelkiant tautodailės elementus
(baltų ornamentai, vasaros saulėgrįžos ženklai). Bus organizuojama dviejų dienų folkloro
šventė – sambūris „Aistuvos Rasa“ ant mitologinio kalno – Žirgokalnis (Kupiškio r.).
Projektas tęstinis. Pirmą kartą „Aistuvos Rasa“ buvo surengta 2016-06-26.
7. Projekto pavadinimas: Kupiškio krašto archeologijos ir mitologijos verčių įprasminimas.
Projekto vadovas: Alma Pustovaitienė.
Projekto įgyvendinimo forma: Knygos leidyba, seminaras – koncertas, kostiumų
pristatymas.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. sausio 2 d. – 2018 m. liepos 27 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškis.
Trumpas projekto aprašymas: Kupiškio kraštas yra turtingas savo archeologiniu ir
mitologiniu paveldu: 12 piliakalnių, 4 mitologiniai kalnai – Dijokalnis, Ožiokalnis,
Žirgokalnis ir Gaidžiokalnis, Gyvakarų dubenėtas akmuo „Velnio pėda“, keletas gamtos
paminklų – ilgaamžių medžių, didžiulių akmenų. Tačiau dauguma šių vertybių yra apleistos,
o kitos visai nežinomos visuomenei. Klubas „Kupkėmis“ siekia susieti sutartinių giedojimo
šventes bei apeigas su krašto materialiu paveldu – ateityje rengiant mitologines, folkloro
šventes ant piliakalnių, mitologinių kalnų, įsigijus ir apsirengus rekonstruotais Sėlių krašto
autentiškais archeologiniais kostiumais. Todėl piliakalnių metais, siekiant skleisti ir
populiarinti savo krašto dvasinį ir materialųjį paveldą, sudaryti sąlygas lankyti mitologinius
ir gamtos paminklus, puoselėti įvairių kultūros įstaigų bendradarbiavimą.
8. Projekto pavadinimas: „Už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai“, skirtas Pasaulinei
kultūros dienai.
Projekto vadovas: Jolita Janušonienė.
Projekto įgyvendinimo forma: Iškilminga šventė, kurios metu vyks bronzinių statulėlių
„Už nuopelnus kultūrai“ įteikimas geriausiems 2016 m. Kupiškio krašto kultūros
darbuotojams.

Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. kovo 1 d. – gegužės 15 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.
Trumpas projekto aprašymas: Kultūros darbuotojai – visuomenės grupė, kuri nusipelno
ypatingo dėmesio, nes šių žmonių darbas be galo prasmingas, neretai yra nepastebimas ir
deramai neįvertintas. Projekto tikslas - atkreipti ypatingą dėmesį į kultūros svarbą žmogui,
tautai ir valstybės gyvenimui, ir į patį kultūros kūrėją. Projektas suvienys Kupiškio kultūros
centro, Kupiškio viešosios bibliotekos ir Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojus
gražiai ir prasmingai misijai – įvertinti kolegas, kurie savo profesionalumo ir nuoširdaus
darbo dėka garsina Kupiškio rajoną.
9. Projekto pavadinimas: „TheaterCluster“.
Projekto vadovas: Neringa Danienė.
Projekto įgyvendinimo forma: Aukštaitijos regiono tarptautinis teatrų festivalis (jungtinis
trijų miestų projektas).
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. kovo 1 d. – gruodžio 1 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškis, Utena, Pasvalys.
Trumpas projekto aprašymas: „TheaterCluster“ apjungs trijų Aukštaitijos rajonų teatralus
ir šio žanro gerbėjus ne tik festivalio organizavimo etape, bet ir sąlygos tolimesnį vieningą
aukštaičių teatrinės kultūros puoselėjimą. Kiekviename mieste, kuriame vyks festivalis, per
penkias dienas bus parodyta po dvylika spektaklių (6 užsienio šalių ir 6 lietuviški). Užsienio
teatralai turės galimybę aplankyti ir pažinti tris Lietuvos miestus ir praturtinti žiūrovus
tarptautine teatraline programa.
10. Projekto pavadinimas: Kūrybos ir meno festivalis „Stichijos“.
Projekto vadovas: Neringa Danienė.
Projekto įgyvendinimo forma: Festivalis.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. kovo 1 d. – spalio 1 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškio marių sala „Uošvės liežuvis“, Kupiškio r.
Trumpas projekto aprašymas: Festivalio ašis – konceptualusis menas, įvairiapusiškai
atspindintis keturis pamatinius gamtos elementus – vandenį, orą, ugnį ir žemę, kuriuos
sujungti gali tik penktasis elementas – žmogus. Festivalio tikslas – per meną, kūrybą ir
pažinimą propaguoti tolerancijos idėją, kaip vienintelę galimybę sujungti visiškai skirtingos
prigimties elementus vienam prasminiam tikslui. Festivalio erdvė, Uošvės liežuvio saloje,
bus suskirstyta į keturias zonas. Kiekviena zona skirta atitinkamai stichijai, jose vyks
pažintiniai, edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, meninės akcijos, performansai,
diskusijos, parodos, improvizuotuose pačių menininkų sukurtose scenose vyks skirtingų
žanrų muzikos koncertai.
11. Projekto pavadinimas: Aukštaitijos regiono kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo
projektas „Kultūros centrų bendradarbiavimo stiprinimas, gerinant kultūrinių paslaugų
kokybę ir sklaidą“.
Projekto vadovas: Jolita Janušonienė.
Projekto įgyvendinimo forma: Trijų etapų seminarų ciklas.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. kovo 1 d. – lapkričio 30 d.

Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, Biržų rajono
savivaldybės kultūros centras, Pasvalio rajono savivaldybės kultūros centras.
Trumpas projekto aprašymas: Dabartinė siekiamybė – kad kvalifikacijos kėlimo procesas
užtikrintų dermę tarp individualių kultūros darbuotojų ir kultūros įstaigų poreikių bei atitiktų
kultūros politikos strateginius tikslus ir uždavinius. Kultūros specialistų kvalifikacijos
tobulinimo projektas bus tęstinis, kas metai įtraukiantis vis daugiau kultūros centrų bei
kultūros darbuotojų. Projekto veiklos bus kryptingos, po kiekvieno įgyvendinto projekto bus
atliekami anketiniai tyrimai, daromos analizės ir gvildenamos kultūros darbuotojams
aktualiausios, naudingiausios temos.
12. Projekto pavadinimas: Kino dokumentikos ciklas „Kupiškėnai – Lietuvos valstybės
kūrėjai“.
Projekto vadovas: Vilija Morkūnaitė.
Projekto įgyvendinimo forma: Dokumentinių filmų ciklas.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. sausio 10 d. – gruodžio 10 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuva (Kupiškis, Vilniaus rajonas, Kaunas, Šiauliai,
Širvintos, Panevėžys), Latvija (Jelgava, Liepoja), Rusija (Voronežas).
Trumpas projekto aprašymas: 2018 m. minėsime savo atkurtos valstybės šimtmetį. Kino
dokumentikos ciklas „Kupiškėnai – Lietuvos valstybės kūrėjai“ sumanytojai yra pasiryžę
visuomenei pristatyti ryškiausias Kupiškio krašto asmenybes, įtakojusias atkurtos valstybės
kūrimąsi, prisidėjusias prie įvairių institucijų, organizacijų kūrimo bei dirbusių svarbų
visuomenės švietimo , lietuvių kalbos populiarinimo darbą. 2017 m. planuojama sukurti
keturias ciklo dalis apie keletą asmenybių: miškininką Povilą Matulionį, Lietuvos
diplomatijos pradininką Joną Aukštuolį, švietimo ministrus Petrą Juodakį ir Kazį Jokantą,
pulkininką leitenantą Petrą Gužą, operos solistę, visuomenės veikėją Vincę Jonuškaitę –
Zaunienę. Tikimąsi, kad projektas turės ilgai išliekamą vertę, kuri puikiai papildys ugdymo
turinį.
13. Projekto pavadinimas: „Laisvės sparnai“.
Projekto vadovas: Vita Vadoklytė.
Projekto įgyvendinimo forma: Edukacinė programa, spektaklis.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. kovo 1 d. – gruodžio 1 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Skapiškis, Kupiškio raj.
Trumpas projekto aprašymas: Artėjant Lietuvos valstybės šimtmečiui ypatingai svarbu
tinkamas nuostatas formuoti jaunosios kartos sąmonėje. Svarbu ieškoti naujų, įdomių,
patrauklių formų, skatinančių kartų susikalbėjimą, pagarbą istoriniam paveldui ir tikrųjų
vertybių pripažinimą. Projektas „Laisvės sparnai“ bus vykdomas su partneriais iš Gruzijos.
Lietuva ir Gruzija – dvi šalys, kurias jungia nuolatinių kovų už laisvę dvasia. Projekte vaikai
ir jaunimas bus mokomi suprasti bendražmogiškų, visame pasaulyje vienodai suprantamų
vertybių svarbą. Į atviras aktorinio meistriškumo pamokas, kurias ves Gruzijos aktorius
Turgay Velizade, Skapiškyje bus kviečiami ne tik jaunieji studijos „Kū-kū“ aktoriai, bet ir
visi norintys bendruomenės dariai.

14. Projekto pavadinimas: Aukštaitijos regiono vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas „Pirmieji
žingsniai į operą“.
Projekto vadovas: Jolita Janušonienė.
Projekto įgyvendinimo forma: Edukaciniai užsiėmimai, viešos pamokos ir paskaitos,
operos rodymas.
Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. kovo 1 d. – liepos 15 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kupiškio meno mokykla, Pasvalio meno mokykla, Biržų
Jakubėno muzikos mokykla, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.
Trumpas projekto aprašymas: Projekto įgyvendinimas prasidės operos pamokomis
Kupiškio, Pasvalio ir Biržų Vlado Jokubėno meno mokyklų pedagogams, kurie mokys
vaikus. Kartu su operos profesionalais vyks operinio dainavimo pamokos, renkamas
repertuaras ir opera vaikams. Vyks edukacinė stovykla „Operos akademija“. Projekto
dalyviams bus suteikta galimybė ne tik gauti nemokamas pamokas iš operos profesionalų,
bet ir sudalyvauti operos „Faustas“ spektaklyje. Šis projektas, tai pirmasis žingsnis į „Operų
festivalio“ atsiradimą Kupiškyje.

