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KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO
2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2018 m. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centro) veiklos
programa (toliau vadinama – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros politikos
nuostatomis, Kultūros centrų įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės veiklos strategija.
2. Programos paskirtis – užtikrinti Kupiškio miesto ir rajono visų socialinių grupių
bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimą, siekiant didesnio visuomenės narių dalyvavimo
kultūroje ir jos vartojimo; vietinės etninės kultūros gyvybiškumo ir tęstinumo stiprinimo; teikiamų
kultūrinių paslaugų kokybės bei įvairovės gerinimo.
3. Programos įgyvendinimo pradžia 2018 m. sausio 1 d., pabaiga – 2018 m. gruodžio 31 d.
4. Programos vykdytojai – Kupiškio kultūros centras ir jo kaimo padaliniai: Adomynės,
Alizavos, Laičių, Salamiesčio, Skapiškio, Subačiaus, Šimonių; laisvalaikio salės: Antašavos, Juodpėnų,
Lukonių, Naivių, Noriūnų, Šepetos,
5. Programoje vartojamos sąvokos:
Kultūrinė edukacija – kultūros objektų, renginių, meno kūrinių, kultūrinės aplinkos
naudojimas bendruomenės narių kultūriniam švietimui, meniniam ugdymui plėtoti.
Mėgėjų meno kolektyvas – asmenų grupė, laisvalaikiu užsiimanti menine saviraiška, turinti
savo repertuarą ir galinti jį pristatyti žiūrovams.
Pramoginė veikla – laisvalaikio veikla, skirta pramoginiam bendravimui ir poilsiui,
glaudžiai susijusi su nūdienos aktualijomis.
Sociokultūriniai renginiai – tai renginiai, kurie sudaro sąlygas bendruomenės nariams
realizuoti socialinius, kultūrinius ir švietėjiškus poreikius, siekiant integruotis į visuomenę.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
6. 2017 m. Kultūros centre ir padaliniuose buvo 49,75 pareigybių iš jų – 36,75 pareigybės
kultūros ir meno darbuotojai, 13,25 pareigybės kiti darbuotojai.
Kultūros centras atlieka Kupiškio miesto, Noriūnų, Alizavos, Skapiškio, Subačiaus,
Šimonių ir Kupiškio seniūnijų visų socialinių grupių bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimo
ir kultūrinės edukacijos funkciją.

Kultūros centras ir jo padaliniai siekia atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius
poreikius, tradicijas ir vertybes, sudaryti sąlygas tų poreikių tenkinimui, tradicijų bei vertybių
puoselėjimo, tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui.
Kultūros centras – viena iš Kupiškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų, sudarančių
sąlygas miesto ir rajono gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, aktyviai dalyvauti kultūriniame
gyvenime.
Kultūros centro veikla vykdoma remiantis tradicijomis bei kultūros darbuotojų darbo
patirtimi, kuri yra nuolatos tobulinama, ieškant populiarių, įdomių, atitinkančių laikmetį, formų.
2017 m. Kupiškio kultūros centras ir jo skyriai surengė 175 mėgėjų meno kolektyvų
koncertus ir spektaklius, 62 profesionalius meno renginius, 23 pramoginės muzikos koncertus, 34
tautodailės ir kt. parodas, 128 renginiai buvo skirti vaikams ir jaunimui, suorganizuoti 75 edukaciniai ir
43 etninės kultūros renginiai. Iš viso 540 įvairių sociokultūrinių renginių, kuriuose apsilankė 39161
žiūrovas. Palyginus su 2016 m., renginių skaičius išaugo 8,52 proc.
2017 m. kultūros centro darbuotojai laimėjo penkis kultūros ir meno projektus, kuriuos
finansavo Lietuvos kultūros taryba. Finansinė parama buvo skirta organizuoti tradicinius, tarptautinius
renginius.
1. Lietuvos kultūros taryba (7500 eurų) finansavimą skyrė koncertų, spektaklių
organizatorės Neringos Danienės projektui Tarptautinis teatrų festivalis „Theater Cluster“. Projektas
vyko Kupiškio, Pasvalio ir Utenos kultūros centruose. Jo įgyvendinimo terminas buvo nuo 2017-03-01
iki 2017-12-01. Šis jungtinis trijų miestų festivalis vyko pirmą kartą.
2. Lietuvos kultūros taryba (5600 eurų) finansavimą skyrė Skapiškio padalinio režisierės
Vitos Vadoklytės projektui VIII tarptautinis senjorų teatrų festivalis „Pienės pūkas“. Projektas vyko
Skapiškyje, Kupiškyje. Jo įgyvendinimo terminas buvo nuo 2017-03-01 iki 2017-08-31. Šis projektas
yra tęstinis.
3. Lietuvos kultūros taryba (1600 eurų) finansavimą skyrė režisierės Vilijos Morkūnaitės
projektui Mažasis kultūros festivalis „Tėvynė – kaip gražiausia melodija“, skirtam Lietuvos
nepriklausomybės dienai. Projektas vyko Kupiškio kultūros centre. Jo įgyvendinimo terminas buvo nuo
2017-01-02 iki 2017-04-10.
4. Lietuvos kultūros taryba (4500 eurų) finansavimą skyrė režisierės Nijolės Ratkienės
projektui Tarpregioninių kultūrinių ryšių plėtros projektas „Vydūno regėsiai Lietuvai“, skirto
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Projektas vyko Kupiškyje, Kaliningrade, Nemane. Jo
įgyvendinimo terminas buvo nuo 2017-02-20 iki 2017-12-11.
5. Lietuvos kultūros taryba (5400 eurų) finansavimą skyrė režisierės Nijolės Ratkienės
projektui Unės Babickaitės vardo profesionalių teatrų festivalis „Art do“. Projektas vyko Kupiškio
kultūros centre, antrąjį kartą. Jo įgyvendinimo terminas buvo nuo 2017-02-01 iki 2017-05-05.

2017 m. Kupiškio kultūros centre ir padaliniuose buvo vykdomos finansuojamos
neformaliojo švietimo programos (NVŠ):
1. Šokio studija „Šėltinis“ (vadovė Dalia Senvaitienė);
2. Šokio studija „Račiupėlis“ (vadovė Joana Jankauskienė);
3. „Muzikinė vaivorykštė“ (vadovė Vaiva Mališauskienė);
4. „Kūrybos cechas“ (vadovė Vilija Morkūnaitė);
5. Vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku – kū“ (vadovė Vita Vadoklytė);
6. Savęs pažinimo ir saviraiškos studija (vadovė Inga Dovydėnienė).

III. PROGRAMOS TIKSLAS
1. Programos tikslas – plėtoti sistemingą kultūrinę veiklą Kupiškio mieste, Noriūnų,
Alizavos, Skapiškio, Subačiaus, Šimonių, ir Kupiškio seniūnijose, įgyvendinant LR Vyriausybės ir
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros politikos programas.
IV. PROGRAMOS UŽDAVINIAI
2. Siekiant Programos tikslo, keliami šie uždaviniai:
2.1. Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, kalendorines ir profesines
šventes;
2.2. Skleisti profesionalųjį meną.
2.3. Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus.
2.4. Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas.
2.5. Organizuoti įvairius sociokultūrinius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti.
2.6. Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui.
2.7. Formuoti teigiamą, patrauklų Kultūros centro įvaizdį.
2.8. Dalyvauti konkursiniuose kvietimuose, projektuose – teikti paraiškas ir gauti subsidijas.
3. Šios programos įgyvendinimo priemonės pateiktos 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.
V-139 „Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro ir jo padalinių, laisvalaikio salių 2018 m.
veiklos planas“.

V. NUMATOMI REZULTATAI
4. Įgyvendinus šią Programą, numatoma pasiekti šių kokybinių rezultatų:

4.1. sudaryti palankias sąlygas Kupiškio miesto, Noriūnų, Alizavos, Skapiškio, Subačiaus,
Šimonių ir Kupiškio seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime – įvairių formų
neprofesionalios kultūros kūriniams kurti, vartoti ir skleisti bei aktyviai dalyvauti valstybinių, profesinių
bei kalendorinių švenčių paminėjimuose, pramoginiuose renginiuose ir kt.;
4.2. suorganizuoti įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos renginius, tenkinant vietos
bendruomenės narių profesionalaus meno poreikius, padedant gyventojams ugdytis meninius, estetinius
ir kultūrinius įgūdžius;
4.3. išplėtota mėgėjų meno veikla. Kultūros centro meno kolektyvai dalyvaus įvairiuose
respublikiniuose, regioniniuose ir rajoniniuose konkursuose: ,,Tramtatulis 2017“, liaudiškos muzikos
kapelų ir liaudiškų šokių šventėse, rajoniniuose ir respublikiniuose vokalinių ansamblių konkursuose,
sakralinės muzikos ir chorų festivaliuose, Kupiškio miesto šventėse, tradicinėje dainų ir šokių šventėje
„Dainų šventė“.
4.4. mėgėjų meno kolektyvai ne tik dalyvaus, bet ir patys rengs renginius, skatinančius kelti
kolektyvų meninį lygį;
4.5. puoselėjant savo krašto etninį savitumą ir išskirtinumą, plėtojant etnokultūrines tradicijas ir
papročius, bus sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui nuo mažiausio iki didžiausio pažinti
savo gimtąjį kraštą, pažinti ir puoselėti mūsų tautos vertybines nuostatas, tradicijas ir papročius;
5. Įgyvendinus šią Programą, numatoma pasiekti šių kiekybinių rezultatų:
5.1. bus suorganizuota: 29 valstybinės šventės ir atmintinų datų paminėjimai; 65 kalendorinės
šventės, 2 akademiniai koncertai ir spektakliai; 9 renginiai vaikams ir jaunimui; 10 etnokultūrinių
renginių, 59 edukaciniai renginiai ir kiti įvairūs komerciniai renginiai, skirti Kupiškio rajono žiūrovams.
Iš viso 174 įvairių sociokultūrinių renginių (be komercinių) bendruomenės poreikiams tenkinti.
5.2.

kiekviename renginyje vidutiniškai apsilankys 80 žiūrovų;

5.3.

kultūros centre, padaliniuose ir laisvalaikio salėse veiks 48 mėgėjų meno kolektyvai, kurie

pasirodys 35 kartus respublikiniuose ir regioniniuose renginiuose bei konkursuose;
5.4.

kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai surengs 159 koncertus, vyks kultūriniai mainai.

VI. PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI
6. Programos įgyvendinimas vertinamas pagal tokius kriterijus:
6.1.

kiek bendruomenės narių dalyvavo kultūros centro ir padalinių vykdomoje veikloje;

6.2.

kiek veikė mėgėjų meno kolektyvų (bendras skaičius su padaliniais);

6.3.

kiek suorganizuota edukacinių renginių;

6.4.

kiek surengta akademinių koncertų, spektaklių;

6.5.

koks bendras žiūrovų skaičius apsilankė visuose kultūros centro organizuojamuose

renginiuose;
6.6.

kiek parengta ir įgyvendinta projektų, tenkinant vietos bendruomenės narių kultūrinius

poreikius.
6.7.

koks skaičius vaikų ir jaunimo bus įtrauktas į mėgėjų meno veiklą.

Veiklos programą parengė
Informacijos ir sklaidos skyriaus vadovė
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