Visagino kultūros centro
2014 m. veiklos ţodinė ataskaita
2014 m. Visagino kultūros centras (toliau – VKC) išgyveno sudėtingą finansinę,
materialinę padėtį. Trūko lėšų įgarsinimo bei apšvietimo įrangai, komunalinėms paslaugoms,
kitiems poreikiams. VKC pastatams būtina renovacija, pasenusi org. technika, uţsitęsę VKC
pastato „Draugystė“ renovacijos darbai. Organizuoti pramoginiams - teminiams renginiams
trūksta lėšų. Visagino švietimo įstaigos vangiai dalyvauja VKC renginiuose.
VKC didelę dalį lėšų praranda nemokamai suteikdama patalpas įvairioms Visagino
biudţetinėms įstaigoms, visuomeninėms ir kitoms organizacijoms. 2014 m. VKC nemokamai
skyrė patalpas įvairiems renginiams uţ 5966.17 eurus. Centras ne tik teikia patalpas, įrangą,
aparatūrą ir ją aptarnaujantį personalą, bet ir eikvoja el. energiją. 2014 m. centro patalpomis
nemokamai naudojosi: Pagalbos linija „Linija doveryje“, Visagino statybininkų klubas, III
amţiaus universiteto Visagino filialo Šokio teatro, Drabuţių gamybos ir dizaino fakultetai,
Visagino jaunųjų menininkų klubas „Paletė“, Galina Charbedija, Onkologinių ligų draugija
„Kovok ir nugalėk“, Ukrainiečių kultūros centras „Barvinok“ (pastarasis nuo 2014-10-10)
VALSTYBINĖS ŠVENTĖS, MINĖTINOS DATOS
Sausio 13 d. Visaginas jau 23-ąjį kartą minėjo Lietuvos gynėjų dienos įvykius. Minėjimas
organizuotas VKC kiemelyje (Vilties g. 5). Kaip ir aną baisiąją sausio naktį liepsnojo lauţai,
skambėjo dainos apie Lietuvą, Laisvę, VKC teatrų „Gyvenimas graţus!“ bei „Teatriuko“ (vad.
Birutė Klevickienė) aktoriai skaitė poeziją, publicistikos ištraukas. Visi susirinkusieji buvo
vaišinami karšta arbata.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirto renginio metu visaginiečius pakvietėme į kino
filmo „Trispalvis“ pristatymą, kuris įvyko VKC „Sedulinos“ salėje (Vilties g. 5). Susitikime
dalyvavo filmo reţisierius Vytautas V. Landsbergis. Po filmo demonstravimo įvyko Ievos
Norkutės koncertas.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Visagine jau XX-ąjį kartą buvo
organizuotas tarptautinis šokių festivalis „Gervė“. Šių metų kovo 10 – 11 dienomis Visagino
kultūros cetnras „Bangos“ salėje tradiciškai priėmė šimtus dalyvių ir ţiūrovų. Festivalyje
dalyvavo svečiai iš Lyksnos (Latvija), Verchniadzvinsko (Baltarusija), Zambruvo (Lenkija),
Panevėţio, Nemenčinės, Švenčionių ir Visagino miestų. Festivalį atidarė turiningas Kauno
technologijos universiteto tautinio meno ansamblio „Nemunas“ koncertas, kuriame ţiūrovams ir
Lietuvai buvo dovanojami ne tik šokiai, bet ir gyva, tradicinė muzika bei dainos.
Geguţės 2 d. šventėme Motinos dieną. VKC baltarusių folkloro ansambliai „Suzorje“ ir
„Tanočak“ (vad. Irina Urbonavičienė) visus pasveikino nemokamu koncertu „Mano motulės
dainos“, vykusiame „Sedulinos“ salėje (Vilties g. 5).
Geguţės 9 d. šventėme Europos dieną. VKC Visagino Europos informacijos centras
tradiciškai jau penktąjį kartą organizavo akustinio roko muzikos festivalį „Euro Wind 2014“.
Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę,
tradiciškai pasitikome liepos 6-ąją – Lietuvos Valstybės dieną. Tądien VKC parodų salėje
(Vilties g. 5) buvo atidaryta tautodailininkų Genės Sutkuvienės tapybos darbų paroda
„Akimirkos“ ir Kęstučio Vaičiūno tapybos darbų paroda „Sugrįţimas“. Vėliau šventinė programa
buvo pratęsta VKC amfiteatre: koncertavo grupė „Baltos varnos“ (Zarasai), buvo pristatyta VKC

folkloro ansamblio „Krusnė“ ir Zarasų rajono Suvieko kultūros namų tradicinės muzikos kapelos
„Cinkelis“ (vad. Diana Skvarčinskaitė) koncertinė programa – „Sveikinimas Lietuvai“. Be abejo,
tradiciškai buvo organizuota Tautiškos giesmės giedojimo akcija.
ETNINĖ, EDUKACINĖ VEIKLA, KALENDORINĖS ŠVENTĖS
Sausio 18 d. VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje vyko „Gimtųjų mokyklų“ būrelių
auklėtiniams skirtas naujametinis renginys, kuriame buvo pristatytos įvairių tautų kalėdinio
laikotarpio tradicijos.
Kovo 1 d. VKC parodų salėje vaikams buvo organizuotos dirbtuvės „Uţgavėnių kaukės“.
Kaukės buvo gaminamos įvairiomis technikomis, naudojant skirtingas medţiagas. Kūrybines
dirbtuves vedė VKC studijų vadovės. Pagamintas kaukes vaikai panaudojo Uţgavėnių šventėje
kovo 4 d. Šventę organizavome amfiteatre tarp VKC ir Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės
mokyklos. Vyko šventinė prekyba, buvo gausu muzikos, ţaidimų ir, be abejo, lauke iškeptų
blynų.
Tą pačią dieną VKC rusų folkloro kolektyvai „Bylina“ ir „Ţavoronok“ (vad. E.
Churakova) organizavo rusų folkloro šventę „Maslenica“. Buvo pristatytos rusų tautos tradicijos,
ţaidimai, patiekalai.
Vaikų etnokultūrai puoselėti kovo mėnesį VKC parodų salėje buvo organizuota Visagino
moksleivių liaudies darbų paroda-konkursas „Sidabro vainikėlis“, vykusi VKC parodų salėje.
Parodoje savo darbus pristatė apie 50 jaunųjų visaginiečių. Suaugusiesiems tokio pobūdţio
paroda-konkursas „Aukso vainikas“ buvo organizuota geguţės mėnesį. Joje savo darbus panoro
pristatyti 19 kūrėjų, iš kurių 14 buvo atrinkti dalyvauti regioninėje parodoje-konkurse „Aukso
vainikas“, vykusioje Ignalinos muziejuje. Pastarojoje parodoje buvo demonstruojami 73 mūsų
miesto kūrėjų darbai.
Geguţės 24 d. centro „Sedulinos“ salėje buvo organizuota vaikų Velykėlių edukacinė
programa „Velykų dţiaugsmas“, kur buvo pristatytos lietuvių liaudies tradicijos. O po poros
dienų VKC rusų folkloro kolektyvai „Bylina“, „Ţavoronok“ (vad. E. Churakova) ir „Prazdnik“
(vad. Ilya Churakovas) visus pakvietė į etno-edukacinį renginį visai šeimai „Velykos atėjo“.
Geguţės 10 d. centro „Sedulinos“ salėje vyko III respublikinis folkloro kolektyvų
konkursas-apţiūra „Tradicijų paveldėtojai“. VKC ir kitų miesto kolektyvų meninį lygį įvertino
komisija.
Geguţės 15 d. visus pakvietėme į „Sedulinos“ salę į Kristijono Donelaičio metams skirtą
renginį „Dyvų dyvai“. VKC vaikų ir jaunimo teatras „Teatriukas“ ir suaugusiųjų teatras
„Gyvenimas graţus!“ (reţ. B. Klevickienė) suvaidino ištraukas iš Dainų šventės „Čia - mano
namai“ teatro dienos programos.
Geguţės 22 d. pirmąkart Visagine, VKC „Bangos“ salėje, vyko centro projektinis
edukacinis renginys „Smėlio galia“. Visaginiečiams buvo pristatytas smėlio menininkės Jurgitos
Minderytės ir kompozitoriaus bei multiinstrumentalisto Tomo Dobrovolskio pasirodymas.
Dideliame ekrane buvo galima stebėti, kaip menininkė piešia smėlyje vaizdus grojant čia pat
kuriamoms muzikinėms improvizacijoms. Po renginio visi pageidavusieji galėjo patys išbandyti
piešimą smėliu ar pagroti neregėtais instrumentais.
Geguţės 29 d. VKC „Bangos“ salėje „Gimtosios mokyklos“ totorių būrelis organizavo
Totorių kultūros dienai skirtą renginį, kuriame dalyvavo ne tik VKC totorių folkloro kolektyvas
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„Miras“ (tuometinė vad. Klara Durchisanova) , bet ir svečiai iš Tatarstano. Ta proga VKC
Etnokultūrų skyriaus parodų salėje buvo surengta totoriškų rankdarbių paroda „Iš močiutės
skrynios“.
Sekminių šventė buvo organizuota birţelio 6 d. Ji vyko VKC kiemelyje – maţajame
amfiteatre. Šventės programoje dalyvavo: Visagino kūrybos namų vaikų folkloro ansamblis
„Radastėlė“ (vad. Inga Cicėnienė), VKC vaikų rusų folkloro ansamblis „Ţavoronok“ (vad. Elena
Churakova), Švenčionėlių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Eršketėlis“ (vad.
Loreta Šidlauskienė) ir VKC vaikų baltarusių folkloro ansamblis „Tanočak“ (vad. Irina
Urbonavičienė). Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro Suvieko padalinio folkloro
ansamblis „Čičirys“, (vad. Diana Skvarčinskaitė) pristatė edukacinę programą „Lyną mūka moteras dalia“, kurios metu šventės dalyviai mokėsi šukuoti linus, vyti virves. Šventės svečiai ir
dalyviai buvo vaišinami kiaušiniene ir arbata, vaikai galėjo pajodinėti arkliukais, vyko šešios
kūrybinės dirbtuvės. Po šventės centro renginių salėje buvo organizuota smagi vakaronė, kurios
metu dalyviai mokėsi įvairius šokius, dainas, ţaidimus.
Birţelio 23 d. visaginiečius vėl pakvietėme uţdegti Joninių lauţą – Visagino eţero
paplūdimyje organizavome visiems puikiai ţinomą kalendorinę šventę Jonines. Tradiciškai
veikė šventinė prekyba, atrakcionų pramogos maţiesiems. Šventės metu ţiūrovams buvo
pristatytos tradicinės apeigos, scenoje koncertavo VKC kolektyvai: „Samanyčia“ (vad. Aurimas
Gudas), „Linksmuolė“ (vad. Tomas Kochanka), „Rodničiok“ (vad. Galina Chutorskich),
„Gervė“ (vad. Diana Skusevičienė), „Ţavoronok“ ir „Bylina“ (vad. Elena Churakova). Scenoje
taip pat pasirodė svečiai iš Panevėţio – grupė „Bridge end Bend“ bei vilniečiai rokeriai „AC/DC
Project“.
Rugpjūčio 19-22 d. - Tradicinio muzikavimo kursai Visagine (projektas). VKC
„Sedulinos“ salėje Kursai organizuoti jau devintąjį kartą. Į juos kviečiami visi muzikantai,
neabejingi muzikavimo tradicijoms. Dalyvauja vaikai ir jaunimas, bei profesionalūs muzikantai.
Groti cimbolais, dūdmaišiu ir būgneliu galima išmokti tik iš jais grojančių ţmonių. Pradedantieji
šiuose kursuose įgyja muzikavimo minėtais instrumentais pradmenis, bemuzikuojantieji ne
pirmus metus – tobulina meistriškumą, semiasi patirties, perima tradicinio muzikavimo manierą
ir šios srities specialistų. Kursams vadovauja profesionalūs lektoriai: etnomuzikologascimbolininkas Evaldas Vyčinas, dūdmaišininkas Arūnas Sinkevičius, būgnelio meistrė,
etnomuzikologė Rimutė Garsonienė, armonikierius Algirdas Kirda, smuikininkė dr. Gaila
Kirdienė. Šie kursai vyksta bendradarbiaujant su Lietuvos liaudies kultūros centru.
Rugsėjo 25 d. VKC „Bangos“ salėje moksleiviams organizavome Lietuvos kamerinio
orkestro edukacinę programą, kurios metu ne tik buvo grojama klasikinė muzika, tačiau ir
papasakota apie instrumentus.
Rugsėjo 27-28 dienomis Visagine šurmuliavo kas antrus metus vykstantis Tautinių
kultūrų festivalis „Rudeninės“. Šiemet jis buvo jau penktasis. Festivalio tikslas – stiprinti
Visagino miesto tautinių bendruomenių ryšius su etninėmis tėvynėmis bei įvairių tautų meno
kolektyvų tarpkultūrinį bendradarbiavimą, atskleisti Lietuvoje esančių tautinių kultūrų įvairovę.
Šiais metais „Rudeninėse“ dalyvavo įvairaus ţanro meno kolektyvai. Svečiai iš Baltarusijos folkloro ansamblis „Talaka“ (vad. Viačeslav Kolocej), ukrainiečių kultūrą pristatė Rygos
ukrainiečių dainų ansamblis „Dnipro“ (vad. Ukrainos nusipelnęs kultūros darbuotojas Nikolai
Bilašickij) ir Lucko nusipelnęs mėgėjiškas folkloro ansamblis „Čačka“ (vad. Viktoriia
Melnychuk). Lenkų kultūrą atstovavo Olštyno Varmijos-Mozūrijos valstybinio universiteto
folkloro dainų ir šokių ansamblis „Kortovo“ (vad. Ieva Kokoško). Svečiai iš Rusijos - Sankt
Peterburgo kultūros ir meno universiteto folkloro ansamblis „Levada“ (vad. docentė Marina
Kuznecova). Totorių kultūrą pristatė Minsko totorių folkloro ansamblis „Leisen“ (vad. Elvira
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Levševič) ir Aidar Valijev. Su Latvių kultūra visus susipaţindino Daugpilio šokių kolektyvas
„Lakši“ (vad. Aja Daugele).
Festivalio programa buvo labai plati. Nuo pat ryto šurmuliavo Rudeninių mugė.
Amatininkų kiemeliuose buvo pristatomi Vitebsko kultūrinio-istorinio komplekso „Auksinis
ţiedas“ liaudies amatų grupės „Dvina“ ir Minsko amatų galerijos „Slavutasc“ meistrai ir jų
darbai. Daugpilio ir skirtingų Lietuvos etninių regionų amatininkai pristatė sertifikuotus
tradicinius gaminius. Dalyvavo kepyklos UAB „Romnesa“ atstovai pravedė edukacinę programą
„Parodomasis šakočio – vieno daţniausių vestuvėms ruošiamų desertų kepimas“. Savo
meistriškumą demonstravo Jurijus Lenšinas – stiklo pūtėjas iš Kaliningrado, vienas iš
ţinomiausių stiklapūčių pasaulyje, nusipelnęs Rusijos menininkas, kurio vardas įrašytas į Gineso
rekordų knygą. Stebino ir dţiugino svečiai iš Dniepropetrovsko srities. Nusipelnę meistrai
pristatė Petrikovsko raštą – vizitinę Ukrainos kortelę. Visagino kūrybos namų specialistai
vaikams ir jų tėvams pravedė kūrybines dirbtuves „Miško pasaka“.
Meno kolektyvai pasirodė meninėje programoje „Rudeninių kultūrų laikrodis“ – liaudies
kiemeliuose. Čia buvo pristatomos skirtingų tautų vestuvinės tradicijos, apeigos, dainos, muzika,
ţaidimai, rateliai, kulinarinis paveldas. Šeštadienio vakarą uţbaigė didysis koncertas, o
sekmadienį vyko baigiamasis festivalio renginys „Svečių palydos su trenksmu“. Svečiams taip
pat buvo organizuotos ekskursijos.
Spalio 3 d. VKC keramikos ir dailiųjų amatų studijose (vad. Navena Šašilova ir Violeta
Abarienė) buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės Pakruojo mokyklų mokytojams.
Lapkričio 29 d. VKC „Sedulinos“ salėje įvyko edukacinis renginys pagal projektą „Aţu
vario vartelių“. Šiemet buvo skirta Dzūkijos krašto tradicijoms, tad sulaukta svečių iš Alytaus –
Jaunimo centro dainų ir šokių ansamblis „Tarškutis“ (vad. Rima ir Leonidas Moisejenkos), iš
Vilniaus folkloro kolektyvas „Versmė“ (vad. Dalia ir Darius Mockevičiai). Šventėje dalyvavo ir
kaimynai iš Ignalinos, Kultūros ir sporto centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Gaja“ (vad.
Elena Skripkauskienė) bei Visagino kūrybos namų folkloro ansamblis „Radastėlė“ (vad. Inga
Cicėnienė), VKC kolektyvai „Samanyčia“ (vad. Aurimas Gudas), „Gervė“ (vad. Diana
Skusevičienė). Po koncerto visus pakvietėme į vakaronę, kurios metu buvo pristatyti tradiciniai
dzūkiški patiekalai.
Gruodţio 6 d. kartu su Visagino miesto jaunimo klubu „Jėga“ organizavome kūrybines
dirbtuves ir koncertą „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Advento metu“, kurio metu scenoje pasirodė
Jonavos KC kolektyvai „Siaudelė“ ir „Ramtatukai“.

PARODOS
2014 m. VKC iš viso organizavo 28 parodas, kuriose apsilankė 5039 lankytojai.
TAUTODAILĖ, MENO MĖGĖJŲ IR KITOS PARODOS
2014 m. VKC organizavo 21 mėgėjų meno ir kitas parodas, iš jų 5 buvo etno-edukacinio
pobūdţio. Iš viso meno mėgėjų parodose apsilankė 3650 ţmonių.
Vasario mėn. VKC parodų salėje (Vilties g. 5) ir „Bangos“ salės patalpose buvo
organizuota fotografijų paroda „Gervės“ akimirkos“, skirta XX tarptautiniam šokių festivaliui
„Gervė“. Parodoje demonstruotos archyvinės festivalių nuotraukos.
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Kovo mėn. VKC parodų salėje (Vilties g. 5) organizavome Lietuvos moksleivių liaudies
dailės konkursinę parodą „Sidabro vainikėlis“, kurios metu išrinkti geriausi visaginiečių vaikų
darbai, vėliau išveţti į regioninę parodą-konkursą, vykusią Švenčionyse.
Balandį pakvietėme į visaginiečių Nijolės Kliučinskienės fotografijų ir Jelenos
Špitalnajos skrabukingo technika sukurtų darbų parodą „Šokame operą“, vykusią VKC „Bangos“
salės patalpose.
Šiuo laikotarpiu VKC parodų salėje (Vilties g. 5) vyko velykinė paroda-konkursas
„Velykų dţiaugsmas“ ir senosios fotografijos paroda „Zarasų krašto kultūra 1950-1990 m.“,
skirta kultūros darbuotojų dienai paminėti.
Tą patį mėnesį VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje (Vilties g. 1) kartu su Visagino
jaunųjų menininkų klubu „Paletė“ buvo organizuota paroda „Lietuvos kampeliai“.
Geguţės mėnesį VKC parodų salėje (Vilties g. 5)tradiciškai buvo organizuota Visagino
liaudies meistrų darbų konkursinė paroda „Aukso vainikas-2014“ (Vilties g. 5), kurios
pagrindinis tikslas - palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias krašto liaudies meno tradicijas,
atskleisti ir pagerbti talentingiausius meistrus, skatinti kurti ir puoselėti liaudies meno tradicijas
krašto ţmones. Geriausiai įvertinti darbai vėliau buvo eksponuojami regioninėje parodojekonkurse Ignalinos muziejuje.
Tą patį mėnesį VKC „Bangos“ salės patalpose vyko fotografijų paroda-konkursas
„Europos piliečių meilės geografija“, o VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje (Vilties g. 1)
buvo organizuota totorių kultūros dienai skirta paroda „Iš močiutės skrynios“.
Geguţės mėnesį VKC parodų salėje (Vilties g. 5) vyko ir Visagino bendrojo lavinimo
įstaigų vaikų piešinių paroda „Piešiame Donelaitį“ ir Kaliningrado istorinio ir meno muziejaus
paroda „Donelaitis ir jo laikmetis“.
Birţelį VKC parodų salėje (Vilties g. 5) buvo organizuota Tarptautinei vaikų gynimo
dienai skirta visaginiečių vaikų piešinių paroda „Mano miestas – Visaginas“.
Liepos mėnesį visus pakvietėme į panevėţiečių tautodailininkų Kęstučio Vaičiūno
tapybos darbų parodą „Sugrįţimas“ ir Genės Sutkuvienės tapybos darbų parodą „Akimirkos“,
vykusią VKC parodų salėje (Vilties g. 5).
Tą patį mėnesį VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje (Vilties g. 1) vyko visaginietės
Galinos Charbedijos lėlių paroda „Lėlių pasaulis“.
Rugpjūčio mėn. kartu su Visagino sporto centru VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje
(Vilties g. 1) organizavome fotografijų parodą „Kultūra, sportas, partnerystė“.
Tą patį mėnesį VKC „Sedulinos“ salės patalpose įvyko fotografijų paroda „Baltijos keliui
– 25 m.“
Rugsėjo mėnesį vyko V-asis tarptautinis tautinių kultūrų festivalis „Rudeninės“. Ta proga
VKC parodų salėje (Vilties g. 5) buvo organizuota archyvinių fotografijų paroda „Akimirkos“.
Spalį VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje (Vilties g. 1) įvyko Visagino senjorų
kūrybinių darbų paroda „3 D“, kurioje savo darbus eksponavo TAU Visagino filialo studentai.
Lapkričio mėn. VKC parodų salėje (Vilties g. 5) buvo eksponuojama fotografijų paroda
„Po ţvaigţdėtu Visagino dangumi“. Parodą organizavome kartu su Visagino miesto jaunimo
klubu „Jėga“.
Tą patį mėnesį VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje (Vilties g. 1) įvyko TAU
Visagino filialo studentų darbų paroda „Senjorų medis“.
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Gruodţio mėnesį Visagino bibliotekos filialo meno galerijoje (Sedulinos al. 14/3)
organizavome Visagino menininkų kūrybos darbų parodą „Ţemiško groţio daina“, o VKC
parodų salėje (Vilties g. 5) kartu su Visagino miesto jaunimo klubu „Jėga“ surengėme parodą
„Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Advento metu“ – vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu vaikai
gamino Advento kalendorius, eglutės papuošalus.

KITI DIDESNI TRADICINIAI RENGINIAI
Balandţio 4 d. VKC „Bangos“ salėje tradiciškai šventėme teatro Tarptautinę dieną.
Renginį organizavome kartu su IAU Visagino filialo šokio fakulteto šokėjomis. Scenoje pasirodė
ne tik minėtosios šokėjos, bet Visagino kūrybos namų miuziklo studija „Viol@“, šokių
kolektyvas „Funki Nice“, profesionalūs atlikėjai iš sostinės, pristatę teatralizuotą programą
„Arfos uţburti“.
Balandţio 30 d. VKC dalyvavo organizuojant tradicinį renginį - Visagino savivaldybės
švietimo įstaigų gabiausių mokinių pagerbimo šventę. Renginys vyko „Bangos“ salėje“
Balandţio 10 d. VKC „Sedulinos“ salėje tradiciškai vyko III respublikinis folkloro
kolektyvų apţiūra-konkursas „Tradicijų paveldėtojai“. Dalyvavo visi VKC folkloro kolektyvai.
Pasirodymus vertino Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centro sudaryta vertinimo
komisija, kuri po renginio organizavo folkloro kursus „Darbo su folkloru ansambliu metodai:
amţiaus grupių ypatumai, vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“.
Geguţės 17 d. tradiciškai organizavome Gatvės muzikos dienai skirtą renginį „Stop! Tai
kultūra“, 2014 m. peraugusį į festivalį.
VKC „Bangos“ salėje tradiciškai kiekvienais metais organizuojami Visagino švietimo
įstaigų abiturientų išleistuvių vakarai.
VKC taip pat aktyviai dalyvavo rugpjūčio mėnesį organizuojant Visagino gimtadienio
šventę „Pasikrauk gimtadienio energijos! Visaginui – 39“ .
Spalio 1 d. centro „Sedulinos“ salėje buvo organizuotas tradicinis Tarptautinei
pagyvenusiųjų ţmonių dienai skirtas renginys, kurio metu atšvęstas ir TAU Visagino filialo 15
m. veiklos gimtadienis.
Spalio 6 d. VKC dalyvavo organizuojant Tarptautinei mokytojų dienai skirtą tradicinį
renginį, įvykusį „Sedulinos“ salėje.
Lapkričio 28 d. VKC dalyvavo organizuojant respublikinį renginį „Nepasiduok“, skirtą
Tarptautinei neįgaliųjų dienai. Panašaus pobūdţio renginys buvo organizuotas ir gruodţio 3 d.
Gruodţio 10 d. VKC dalyvavo organizuojant tradicinį renginį – Visagino savivaldybės
gerovei nusipelniusiųjų ţmonių apdovanojimo renginys „Mano miestas – Visaginas“.
Nominantus bei visus susirinkusiuosius šventine programa pasveikino iš sostinės atvykęs
Baltijos gitarų kvartetas. Renginys įvyko VKC „Sedulinos“ salėje.
Gruodţio 12 d. organizavome tradicinę kalėdinės miesto eglutės įţiebimo šventę
(Sedulinos al. ir Veteranų g. sankirtoje), o gruodţio 17, 19 d. – naujametinį renginį vaikams
„Naujametė eglutė“.
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Metų pabaigoje – gruodţio 27 d. VKC „Bangos“ salėje tradiciškai organizavome
šventinį vakarą suaugusiesiems „Senuosius palydint“. Visaginiečius pasveikino VKC
instrumentinis dţiazo ansamblis (vad. Ilya Churakov) ir visaginiečių Šokio teatras „Arabeski“.
Vėliau vyko nuotaikinga diskoteka, ţaidimai, konkursai.
VKC dalyvauja organizuojant ir kitus, maţesnės reikšmės, renginius, labdaros vakarus,
koncertus, festivalius, įstaigų gimtadienius, akcijas.

PROFESIONALAUS MENO RENGINIAI
Sausio 17 d. VKC „Sedulinos“ salėje įvyko atlikėjų iš Rusijos krikščioniškos kamerinės
muzikos koncertas.
Vasario 14 d. visaginiečius pakvietėme į VKC „Sedulinos“ salėje vykusį Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai skirtą Ingos Narkutės koncertą.
Kovo 7 d. VKC „Bangos“ salėje buvo pristatytas cirko šou „Alanas ir jo draugai.
Kovo 28 d. VKC „Sedulinos“ renginių salėje vyko Rusų dramos teatro aktorių rusiškų
romansų vakaras „Dvoje v gorode“.
Balandţio 4 d. VKC „Bangos“ salėje vyko Tarptautinei teatro dienai skirtas renginys
„Šokame operą“. Jame dalyvavo TAU Visagino filialo Šokio teatro fakulteto šokėjai, Visagino
kūrybos namų jaunieji atlikėjai bei profesionalūs aktoriai iš sostinės, pristatę teatralizuotą
programą „Arfos uţburti“. Scenoje išvydome aktorių L. Ciunį, arfininkes V. Baranauskienę, V.
Smailytę, M. Sakavičiūtę, G. Beinorytę, L. Vilimaitę ir V. Sasnauskaitę bei saksofonininkę iš
Latvijos S. Sirmą.
Geguţės 9 d. šventėme Europos dieną. VKC Visagino Europos informacijos centras
tradiciškai jau penktąjį kartą organizavo akustinio roko muzikos festivalį „Euro Wind 2014“.
Šventės metu buvo organizuotas „Baltųjų tulpių taikos ir gėrio bulvaras“, burbuliatorius –
svajonės Europai ir pasauliui, kūrybinės dirbtuvės. Vakarinėje programoje roko muzikos gerbėjai
galėjo nemokamai pasiklausyti savo mėgstamų atlikėjų. Scenoje pasirodė: 2013 m. „Eurovizijos“
atstovas Lietuvai Andrius Pojavis (Didţ. Britanija), grupės „Elle G“ (Vilnius), „Naka“
(Baltarusija), Marija Trapkevič ir Grzegorz Biakishev (Visaginas).
Geguţės 29 d. šventėme totorių kultūros dieną, tad scenoje išvydome ne tik VKC totorių
folkloro kolektyvą „Miras“ (tuometinė vadovė Klara Durchisanova), tačiau tradiciškai
sulaukėme atlikėjų iš Tatarstano. Scenoje pasirodė Tatarstano šokių teatras „Saidaš“, bajanistas
Aidaras Valijevas, taip pat solistė.
Rugpjūčio 1 d., Visagino miesto šventės išvakarėse, VKC „Sedulinos“ kiemelyje
organizavome visaginietės Onos Kolobovaitės solinį koncertą.
Rugpjūčio 24 d. visus pakvietėme į vargonų muzikos dieną „Bunda jau Baltija“.
Koncertas įvyko šv. Apaštalo Pauliaus baţnyčioje.
Rugsėjo 20 d. antrąkart Visagine įvyko Tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Mozaika“.
Buvo organizuota teatralizuota eisena, prie kurios prisijungė VKC suaugusiųjų teatras
„Gyvenimas graţus!“ ir vaikų ir jaunimo teatras „Teatriukas“ (vad. Birutė Klevickienė), kiti
teatro menui neabejingi visaginiečių kolektyvai. Tuo pačiu muzikinę eisenos nuotaiką kūrė
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Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytojų ir mokinių orkestras. Festivalio spektakliai vyko
amfiteatre tarp VKC „Sedulinos“ salės ir Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos.
Gatvės teatrų festivalio dalyviai: Ugnies teatras „Magrathea“ (Baltarusija), teatrai iš Rusijos:
„Teatr, kotorogo imeni nelzia nazyvat“, „High Art“, „Pololo“, aktoriai Katarina ir Stepan, teatrai
iš Ukrainos: istorinių šokių teatras „Al„entrada“, ugnies teatrai „Pantera“ ir „KOT“, tarptautinis
projektas „Igriza“, Vilniaus senamiesčio teatras, cirko artistas Kęstas Matusevičius.
Rugsėjo 25 d. VKC „Sedulinos“ salėje buvo pristatyta Lietuvos kamerinio orkestro
edukacinė programa moksleiviams.
Rugsėjo 27 d. VKC „Bango“ salėje visaginiečius pakvietėme į Kauno muzikinio teatro
pianistės Beatos Andriuškevičienės ir klarnetisto Valdo Andriuškevičiaus koncertą.
Na, o koks gi ruduo Visagine be Tarptautinio monospektaklių festivalio „Atspindys“?
šiemet jis buvo organizuotas jau devintąjį kartą. Spalio 15-18 dienomis buvo parodyta vienuolika
spektaklių:
- Birutė Mar (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)
„Ledo vaikai“(Atvira repeticija)
- Andrius Bialobţevskis ir ansamblis „Vilniaus arsenalas“
„Apie ţvėris ir ţmones“ (muzikėčios pagal Kristijoną Donelaitį)
- Muradas Janibekyan (Armėnija)
„Išpaţintis“ (pagal M. de Ghelderodę)
- Ara Gevorgianas (Armėnija)
A.Čechovas „Apie tabako ţalą“.
- Liza Sofija Piontinen (Suomija)
Kristian Smeds „Liūdnos dainos iš Europos širdies“
- Bobas Dantonelis (Prancūzija)
„НоММаgе” (skirta ţymiam mimui Marseliui Marso)
- Valerija Ţylina (Rusija)
J. Pulinovič „Natašos svajonė“, Aštunto festivalio „Atspindys“ Gran-Pri
- Irina Dţapakova, R. F. valstybinės premijos laureatė, Rusijos nusipelnusi aktorė
„Penki apelsino ketvirčiai“ (pagal Dţoano Charisono romaną)
- Violeta Komar (JAV, Lenkija)
Magdalena Gauer „Diva“
- Jurij Nevgamonnyj (Ukraina)
Peteris Haksas „ Štein šeimos pokalbis apie nesantį poną fon Gėtę“
- Inga Maškarina (Lietuvos rusų dramos teatras)
„Kabare“
Festivalio spektaklius vertino tarptautinė komisija. IX tarptautinio monospektaklių
festivalio „Atspindys“ pagrindinis prizas atiteko lenkų aktorei Violetai Komar uţ spektaklį
„Diva“.
Rugsėjo 1 d. VKC „Bangos“ salėje įvyko cirko studijos programa, skirta mokslo metų
pradţiai.
Spalio 19 d. VKC „Bangos“ salėje vyko VšĮ „Mano galerija „Aukštaitijos eţerai“
organizuotas M. J. Lermontovo gimimo 200-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas
klasikinės muzikos koncertas „Muzikinis vainikas H. J. Lermontovui“. Programoje: baritonas
Jevgenij Chrebtov, sopranas Natalija Krauter, fortepijonas Elina Maslakova.
Spalio 25 d. VKC „Bangos“ salėje maţuosius visaginiečius pakvietėme į UAB „Tigris“
atveţtą cirką.
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Lapkričio 4 d. VKC „Bangos“ salėje vyko VšĮ „Mano galerija „Aukštaitijos eţerai“
organizuotas spektaklis vaikams „Tai nutiko vieną kartą“. Spektaklį parodė Vologdos teatras
(Rusija).
Lapkričio 12 d. VKC „Bangos“ salėje vyko Lėlių milţinų teatro spektaklis vaikams
„Kempiniuko nuotykiai“ (Ukraina).
Gruodţio 14-15 dienomis VKC „Bangos“ salėje įvyko VšĮ „Mano galerija „Aukštaitijos
eţerai“ organizuoti spektakliai vaikams „Peterburgo pasaka“ (Sankt Peterburgo teatras).
Gruodţio 19 d. visus pakvietėme į muzikos ir poezijos vakarą „Į Kalėdų ţvaigţdę“.
Scenoje pasirodė solistė Rita Preikšaitė, pianistė Beata Vingraitė ir aktorė Doloresa Kazragytė.
PROFESIONALIŲ MENININKŲ DARBŲ PARODOS
2014 m. VKC organizuotos 7 profesionalių menininkų parodos, kurias išvydo 1389
ţiūrovai.
Metus pradėjome vilnietės Rasos Damkauskienės fotoparoda „Nuogas jausmas“, kuri
įvyko VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje (Vilties g. 1). Tą patį sausio mėnesį visus
pakvietėme ir pirmąkart mūsų mieste tokio lygio organizuotą skaitmeninę interaktyvi,
daugiakalbę parodą „Albert Camus 1913-2013“. Ši paroda VKC „Sedulinos“ renginių salės
patalpose surengta bendradarbiaujant su Prancūzijos kultūros institutu Lietuvoje.
Vasario mėnesį VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje (Vilties g. 1) įvyko menininkės
iš sostinės Rasos Barysienės fotografijų paroda „360 laipsnių“.
Kovą VKC parodų salėje (Vilties g. 5) buvo eksponuojami vilnietės Genutės Burbaitės
tapybos darbų ant drobės ir medţio paroda „Švytėjimas“, o Etnokultūrų skyriaus parodų salėje
(Vilties g. 1) įvyko Lietuvos karikatūrų, humoristinių piešinių paroda „Mokslo Lietuva. O vis
dėlto ji sukasi!“
Rugsėjo mėnesį VKC „Sedulinos“ renginių salės patalpose prasidėjo kelis mėnesius
trukusi vilniečio Gedimino Pranckevičiaus kompiuterinio dizaino darbų paroda.
Spalį, vėlgi kartu su Prancūzijos kultūros institutu Lietuvoje, organizavome prancūzo
fotografo Kevin Jolivet fotografijų parodą, kuri buvo eksponuojama VKC parodų salėje (Vilties
g. 5).

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA
(DALYVIŲ GAUSA, JUBILIEJAI, RENGINIAI, GASTROLĖS, REPREZENTACIJA)
2014m. gruodţio mėn. duomenimis, Visagino kultūros centre veikia 8 folkloro kolektyvai
(6 vadovai, 3,5 etatai) ir 19 meno mėgėjų kolektyvų (15 vadovų, 9,25 etatai), 5 „Gimtosios
mokyklos“ būreliai (5 vadovai, 1,5 etatai) ir 5 studijos (5 vadovai, 2 etatai). Iš viso šiuose
kolektyvuose 480 dalyvių, iš kurių 192 vaikai.
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VKC MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ JUBILIEJAI
Sausio 31 d. šventėme rusų folkloro „Bylina“ (vad. E. Churakova) 20 m. kūrybinės
veiklos sukaktį. Lapkričio 22 d. pensininkų draugijos ir VKC dainų mylėtojų klubo choras
„Melodija“ (vad. S. Basistaja) šventė 15 m. gimtadienį.
VKC KOLEKTYVŲ GASTROLĖS, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS VISAGINE
Mėgėjų meno kolektyvai
Jaunimo liaudiškos muzikos kapela „Samanyčia“ (vad. Aurimas Gudas)
Veikla Visagine:
- vasario 16 d. dalyvavo Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjime (VKC);
- balandţio 1 d. dalyvavo šventėje „Suk, suk ratelį“ (lopšelis – darţelis „Ąţuoliukas“,
Visaginas);
- birţelio 23 d. dalyvavo Joninių šventėje (VKC);
- rugpjūčio 29 d. dalyvavo Esparanto klubo festivalyje „Vivo Vento“ (šalia PC
„Domino“);
- rugsėjo 20 d. dalyvavo X tarptautiniame gatvės teatrų festivalyje „Mozaika“ (VKC);
- rugsėjo 27-29 d. dalyvavo V-ajame tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės“ (VKC);
- lapkričio 29 d. dalyvavo renginyje - edukacinė programa „Aţu vario vartelių“ (VKC).
Išvykos:
- balandţio 5 d. koncertinė išvyka į Daugpilio kultūros centrą (Latvija);
- liepos 2-3 d. d. Dainų šventės „Čia – mano namai“ Ansamblių vakaro dalyviai
(Vilnius);
- lapkričio 15 d. dalyvavo kapelų šventėje-varţytuvėse „Kapelmaušis“, laimėjo III vietą
(Panevėţys);
- lapkričio 16 d. dalyvavo kapelų šventėje „Linksmoji armonika“ (Utena);
- gruodţio 8 d. dalyvavo III amţiaus universiteto Visagino filialo narių darbų parodos
atidaryme LR Seimo rūmuose (Vilnius).
Liaudiškos muzikos kapela „Linksmuolė“ (vad. Tomas Kochanka)
Veikla Visagine:
- Birţelio 24d. dalyvavo Joninių šventėje (VKC).
Išvykos:
- kovo 1d. dalyvavo Tradicinėje respublikinėje liaudiškų kapelų šventėje „Gaida“
(Anykščiai);
- kovo 11d. dalyvavo koncerte skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti. (Punios miestelis, Alytaus r.);
- birţelio 6d. dalyvavo Lietuvos kaimo muzikantų ir kapelijų šventėje „Ant rubeţiaus
2014“ (Šiauliai);
- liepos 2-3 d. dalyvavo Lietuvos dainų šventėje – „Čia mano namai“. Ansamblių vakaro
programoje (Vilnius);
- liepos 11–12 d. dalyvavo VII tarptautiniame etnofestivalyje „Gosti“ Rėzeknėje
(Latvija);
- rugpjūčio 23 d. dalyvavo Rimšės miestelio 500 metų vardo paminėjime (Rimšė);
- spalio 12d. dalyvavo Obelių miesto šventėje ,,Obelinė -2014“ (Obeliai).
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Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Gervė“ (vad. Diana Skusevičienė)
Veikla Visagine:
- kovo 11 d. dalyvavo XX tarptautiniame šokių festivalyje „Gervė“ (VKC);
- birţelio 23 d. dalyvavo Joninių šventėje (VKC);
- rugsėjo 28 d. dalyvavo V-ajame tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje „Rudeninės“
(VKC);
- lapkričio 29 d. dalyvavo renginyje - edukacinė programa „Aţu vario vartelių“ (VKC).
Išvykos:
- vasario 21 d. dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje Rygoje (Latvija);
- kovo 5 d. dalyvavo šokių festivalyje Daugpilyje (Latvija);
- liepos 1-6 d. dalyvavo Lietuvos dainų šventėje – „Čia mano namai“. Šokių dienos
„Sodauto“ programoje (Vilnius).
Merginų šokių grupė „Rodničiok“ (vad. Galina Chutorskich)
Veikla Visagine:
- kovo 10 d. dalyvavo XX-ame tarptautiniame šokių festivalyje „Gervė“ (VKC);
- balandţio 3 d. dalyvavo festivalyje „Slavų mozaika“, (lopšelis-darţelis „Gintarėlis“,
Visaginas);
- balandţio 4 d. dalyvavo renginyje „Šokame operą“ (VKC);
- geguţės 1 d. LSDP geguţės 1-osios šventės dalyviai (Visaginas);
- birţelio 5 d. dalyvavo šventėje „Mūsų mokinys“ (Visagino „Atgimimo“ gimnazija);
- birţelio 23 d. dalyvavo Joninių šventėje (VKC);
- rugpjūčio 2 d. dalyvavo šventėje „Pasikrauk gimtadienio energijos! Visaginui – 39“
(Visaginas);
- lapkričio 6 d. dalyvavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos šventėje (Visaginas);
- lapkričio 22 d. VKC choro „Melodija“ 15-os metų jubiliejaus šventės dalyviai
(VKC);
- gruodţio 17, 19, 21 d. Naujametinės eglutės dalyviai (VKC).
Išvykos:
- vasario 23 d. dalyvavo labdaros koncerte „Lenkų namuose“ (Vilnius);
- birţelio 6 d. A. Puškino muziejaus XIV tarptautinio festivalio „Mano Aleksandras
Puškinas“ uţdarymo koncerto dalyviai (Vilnius);
- birţelio 13-14 d. dalyvavo XII-ame Lietuvos tautinių maţumų sekmadieninių
mokyklų festivalyje (Klaipėda);
- spalio 6 d. A. Puškino muziejaus organizuojamos šventės Vilniaus rotušėje dalyviai
(Vilnius);
spalio 25 d. Tarptautinio festivalio „Zavalenko“ dalyviai (Dagda, Latvija).
Instrumentinis dţiazo kolektyvas (vad. Ilya Churakov)
Veikla Visagine:
- vasario 26 d. dalyvavo Aušros Barysienės fotografijų parodos „360 laipsnių“ atidaryme
(VKC);
- kovo 10 d. dalyvavo Genutės Burbaitės tapybos darbų parodos „Švytėjimas“
atidaryme (VKC);
- balandţio 8 d. dalyvavo Tarptautinio lėlių teatrų festivalio „H. K. Anderseno
pasakos“ Visagine, uţdarymo ceremonija (VKC);
- liepos 6 d. dalyvavo Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjime
Visagine (VKC);
- rugpjūčio 2 d. dalyvavo šventėje „Pasikrauk gimtadienio energijos! Visaginui – 39“ –
koncertas gyvos muzikos vakare (VKC);
- spalio 18 d. dalyvavo X-o Tarptautinio monospektaklių festivalio „Atspindys“
uţdarymo ceremonijoje (VKC);
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rugsėjo 26 d. dalyvavo Gedimino Pranckevičiaus kūrybos darbų parodos atidaryme
(VKC);
- lapkričio 11 d. dalyvavo intelektualaus ţaidimo „Europrotai 2014“ Finalinio turnyro
iškilmėse (VKC)
- gruodţio 10 d. dalyvavo renginyje „Mano miestas - Visaginas“ (Visaginas).
Išvykos: 2014 m. kolektyvas nebuvo niekur išvykęs.
-

Vokalinis kolektyvas „Orfej“ (vad. Ana Tarakanova)
Veikla Visagine:
- vasario 11 d. dalyvavo renginyje, skirtame Pasaulinei ligonių dienai paminėti (Visagino
miesto pensionatas);
- vasario 23 d. dalyvavo koncerte „XVI Sretenskije vstreči“ (Visagino miesto Šv.
Panteleimono stačiatikių ortodoksų cerkvė);
- balandţio 6 d. organizavo ir dalyvavo vokalinės muzikos duetų popietę „Įkvėpti
pavasario“ (VKC);
- geguţės 5 d. dalyvavo Motinos dienai skirtame koncerte (VKC);
- geguţės 8 d. dalyvavo Antrojo pasaulinio karo veteranams skirtame koncerte
(Visaginas);
- geguţės 9 d. dalyvavo renginyje, skirtame Antrojo pasaulinio karo aukoms atminti,
(Visaginas);
- geguţės 16 d. organizavo ir dalyvavo chorinės ir vokalinės muzikos koncerte „Pavasario
balsai“ (VKC);
- rugpjūčio 2 d. dalyvavo šventėje „Pasikrauk gimtadienio energijos! Visaginui – 39“
(Visaginas);
- rugpjūčio 22 d. organizavo pasirodimą senjorų šokių vakare (Kosmoso g. aikštelė,
Visaginas);
- spalio 1 d. dalyvavo Pagyvenusiųjų ţmonių dienai skirtame renginyje (Visaginas);
- spalio 20 d. dalyvavo parodos „M. J. Lermontovas - asmuo, kūryba, gyvenimas“
atidaryme (VVB Meno galerija, Visaginas);
- gruodţio 3 d. dalyvavo Pasaulinei neįgaliųjų dienai skirtame renginyje (Visaginas);
- gruodţio 17 d. dalyvavo kalėdiniame chorinės ir vokalinės muzikos koncerte (VKC).
Išvykos:
- kovo 8 d. dalyvavo renginyje, skirtame Tarptautinei moterų solidarumo dienai
(Zarasai);
- birţelio 6 d. organizavo ir pravedė koncertą Rimšės seniūnijoje;
- lapkričio 15 d. dalyvavo 10-ojoje regioninėje romansų atlikėjų šventėje „Aukštaitijos
ţiedynai“ (Anykščiai);
- lapkričio 29 d. dalyvavo „Romansų popietėje“ (Dūkštas);
- gruodţio 5 d. dalyvavo renginyje, skirtame Neįgaliųjų dienai paminėti (Ignalina).
Vokalinis ansamblis „Duša“ (vad. Ana Tarakanova)
Veikla Visagine:
- sausio 16 d. dalyvavo renginyje, skirtame pagerbti mokytojų metodinių burelių aktyvius
narius (Visagino PMMMC);
- vasario 7 d. dalyvavo rusų kalbos olimpiados Visagino savivaldybės etapo uţdarymo
ceremonijoje („Atgimimo“ gimnazija, Visaginas);
- balandţio 4 d. organizavo ir dalyvavo renginyje „Muzika poezijoje ir poezija muzikoje“
(„Verdenės“ gimnazija, Visaginas);
- geguţės 16 d. dalyvavo koncerte-perţiuroje „Pavasario balsai“ (VKC);
- spalio 1 d. dalyvavo pagyvenusiųjų ţmonių dienai skirtame renginyje (Visaginas);
- gruodţio 17 d. dalyvavo kalėdiniame chorinės ir vokalinės muzikos vakare (VKC).
Išvykos:
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- lapkričio 29 d. koncertinė išvyka į renginį „Romansų popietė“ (Dūkštas).
Moterų choras „Banga“ (vad. Tatjana Turočkina)
Veikla Visagine:
- sausio 10 d. dalyvavo Visagino statybininkų klubo naujametiniame poilsio vakare
(Visaginas);
- geguţės 16 d. dalyvavo koncerte-perţiuroje „Pavasario balsai“ (VKC);
- rugpjūčio 2 d. dalyvavo šventėje „Pasikrauk gimtadienio energijos! Visaginui – 39“
(Visaginas);
- spalio 1 d. dalyvavo šventiniame renginyje, skirtame pagyvenusiųjų ţmonių dienai
(Visaginas);
- gruodţio 17 d. dalyvavo kalėdiniame chorinės ir vokalinės muzikos vakare (VKC).
Išvykos:
- birţelio 6 d. koncertinė išvyka į Rimšės seniūniją.
Vaikų ir jaunimo vokalinis ansamblis „Solovuški“ (vad. Tatjana Turočkina)
Veikla Visagine:
- sausio 10 d. sausio 10 d. dalyvavo Visagino statybininkų klubo naujametiniame poilsio
vakare (Visaginas);
- geguţės 16 d. dalyvavo koncerte-perţiuroje „Pavasario balsai“ (VKC);
- rugpjūčio 2 d. dalyvavo šventėje „Pasikrauk gimtadienio energijos! Visaginui – 39“
(Visaginas);
- gruodţio 17 d. dalyvavo kalėdiniame chorinės ir vokalinės muzikos vakare (VKC);
- gruodţio 19 d. dalyvavo naujametiniuose renginiuose vaikams (VKC).
Išvykos:
- birţelio 6 d. koncertinė išvyka į Rimšės seniūniją.
Rusų liaudies dainų ansamblis „Rodnik“ (vad. Tatjana Turočkina)
Veikla Visagine:
- sausio 10 d. sausio 10 d. dalyvavo Visagino statybininkų klubo naujametiniame poilsio
vakare (Visaginas);
- geguţės 16 d. dalyvavo koncerte-perţiūroje „Pavasario balsai“ (VKC);
- rugpjūčio 2 d. dalyvavo šventėje „Pasikrauk gimtadienio energijos! Visaginui – 39“
(Visaginas);
- rugpjūčio 29 d. dalyvavo Gyvos muzikos festivalyje „Viva Vento 2014“
(Visagino PC „Domino“ aikštelė, Visaginas);
- spalio 1 d. dalyvavo šventiniame renginyje, skirtame Pagyvenusiųjų ţmonių dienai
paminėti (Visaginas);
- gruodţio 17 d. dalyvavo kalėdiniame chorinės ir vokalinės muzikos vakare (VKC).
Išvykos:
- birţelio 6 d. koncertinė išvyka į Rimšės seniūniją;
- birţelio 8 d. dalyvavo šventiniame renginyje „Rusijos kultūros diena“
Vingio parke (Vilnius).

-

Pensininkų klubo ir VKC senjorų choras „Melodija“ (vad. Svetlana Basistaja)
Veikla Visagine:
sausio 8 d. dalyvavo koncerte „Ţiemos dţiaugsmai“ (VKC);
sausio 13 d. dalyvavo koncerte „Ţiemai mūsų sveikinimai“ (Visagino ligoninės slaugos
sk., Visaginas);
vasario 24 d. dalyvavo koncerte „Šypsokitės, draugai“ (VKC);
kovo 4 d. dalyvavo Uţgavėnių šventėje (Visagino Socialinių paslaugų centras,
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Visaginas);
kovo 9 d. dalyvavo koncerte „Pavasarine nuotaika“ (Visagino Pensininkų klubas,
Visaginas);
kovo 13 d. dalyvavo Tarptautinei moters dienai skirtame koncerte (Visagino Socialinių
paslaugų centras, Visaginas);
geguţės 8 d. dalyvavo Antrojo pasaulinio karo veteranams skirtame koncerte (Visaginas);
geguţės 9 d. dalyvavimas renginyje prie paminklo akmens karo aukoms atminti
(Visaginas);
geguţės 14 d. organizavo solinį koncertą „Padainuokime, draugai“ (VKC);
birţelio 3 d. dalyvavo Tėvo dienai skirtame koncerte (Visagino Socialinių paslaugų
centras, Visaginas);
rugpjūčio 2 d. dalyvavo šventėje „Pasikrauk gimtadienio energijos! Visaginui – 39“
(Visaginas);
rugsėjo 25 d. dalyvavo Socialinių darbuotojų dienai skirtame koncerte (Visagino
Socialinių paslaugų centras, Visaginas);
spalio 1 d. dalyvavo Tarptautinės Pagyvenusiųjų ţmonių dienai skirtame renginyje
(Visaginas).
spalio 2 d. dalyvavo Tarptautinės Pagyvenusiųjų ţmonių dienai skirtame renginyje
(Visagino Socialinių paslaugų centras, Visaginas);
spalio 6 d. dalyvavo koncerte Visagino ligoninės slaugos skyriaus pacientams
(Visaginas);
spalio 14 d. dalyvavimas programoje „50 + Aktyvus ilgaamţiškumas“ (Visagino
pensininkų klubas, Visaginas);
lapkričio 22 d. Visagino Pensininkų klubo ir VKC senjorų choro „Melodija“ 15 metų
jubiliejinis koncertas (VKC);
gruodţio 17 d. dalyvavo kalėdiniame chorinės ir vokalinės muzikos vakare (VKC).
Išvykos:
spalio 26 d. koncertinė išvyka į Respublikinį festivalį „Skambėk, daina“ (Vilnius).

Visagino neįgaliųjų draugijos ir VKC dainų mylėtojų klubas „Pušelės“ (vad. Olga
Šinkarenko)
Veikla Visagine:
- vasario 11d. organizavo ir dalyvavo koncerte, skirtame Pasaulinei ligonių dienai
(Visagino pensionatas);
- kovo 7 d. organizavo ir pravedė koncertą, skirtą Moters dienai paminėti, Visagino
neįgaliųjų draugija (Visaginas);
- geguţės 5 d. organizavo ir dalyvavo šventiniame koncerte, skirtą Motinos dienai
paminėti (VKC);
- gruodţio 3 d. organizavo ir dalyvavo šventiniame koncerte, skirtą Tarptautinei ţmonių
su negalia dienai paminėti (VKC).
Išvykos:
- birţelio 1d. dalyvavo šventiniame koncerte, skirtame Tėvo dienai paminėti (Rimšė);
- liepos 1 d. koncertinė išvyka į Molėtus (Molėtų kultūros centras);
- spalio 25 d. dalyvavo socialiniame renginyje „Pabūkime kartu“ (Molėtų kultūros
centras);
- lapkričio 4 d. dalyvavo Respublikiniame neįgaliųjų meno kolektyvų festivalyje „Vilties
paukštė – 2014“ (Utena);
- gruodţio 5 d. dalyvavo šventiniame koncerte, skirtame Tarptautinei ţmonių su negalia
dienai Paminėti (Ignalina).
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Vaikų ir jaunimo teatro kolektyvas „Teatriukas“ (vad. Birutė Klevickienė)
Veikla Visagine:
sausio 13 d. dalyvavo Lietuvos laisvės gynėjų dienai skirtame renginyje
„Atminties lauţai“ (VKC).
vasario 16 d. dalyvavo 96-ųjų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos metinių
paminėjimui skirtame renginyje (VKC);
kovo 27 d. dalyvavo renginyje, skirtame tarptautinei Teatro dienai (VKC);
geguţės 19 d. dalyvavo renginyje, skirtame Kristijono Donelaičio metams, su
dainų šventės programa (VKC);
rugpjūčio 2 d. dalyvavo šventėje „Pasikrauk gimtadienio energijos! Visaginui –
39“ (Visaginas);
spalio 15 d. dalyvavo tarptautinio monospektaklių festivalio „Atspindys“
atidaryme (VKC);
gruodţio 10 d. dalyvavo Visagino savivaldybės gerovei nusipelniusiųjų ţmonių
apdovanojimo renginyje „Mano miestas – Visaginas(VKC);
gruodţio12 d. dalyvavo Miesto naujametės eglės įţiebimo šventėje (Visaginas).
Išvykos:
birţelio 7 d. dalyvavo generalinėje dainų šventės „Čia mano namai“ teatro
dienos repeticijoje ir vaidinimuose (Druskininkai);
liepos 5 d. dalyvavo dainų šventės „Čia mano namai“ Teatro dienos „Dyvų
dyvai“ vaidinimuose Vilniuje.
Teatras „Gyvenimas graţus!“ (vad. Birutė Klevickienė)
Veikla Visagine:
sausio 13 d. dalyvavo Lietuvos laisvės gynėjų dienai skirtame renginyje
„Atminties lauţai“ (VKC).
vasario 16 d. dalyvavo 96-ųjų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos metinių
paminėjimui skirtame renginyje (VKC).
vasario 23 d. dainų šventės programos ištrauka parodyta „Ţiburio“ pagrindinėje
mokykloje (Visaginas).
kovo 10-11 d. dalyvavo XX tarptautinio šokių festivalio „Gervė“ koncertų
vedime (VKC).
kovo 27 d. dalyvavo renginyje, skirtame tarptautinei Teatro dienai (VKC).
balandţio 12 d. organizuota teatrų šventė „Rusų klasika kitaip“. Parodyta I.
Krylovo komedija „Pamoka dukterims“ (VKC).
geguţės 8 d. parodytas spektaklis „Pamoka dukterims“ (VKC).
geguţės 19 d. dalyvavo renginyje, skirtame Kristijono Donelaičio metams, su
dainų šventės programa (VKC).
rugpjūčio 2 d. dalyvavo miesto šventės koncerto vedime, miesto amfiteatre
(Visaginas).
rugpjūčio 22 d. dalyvavo renginyje, skirtame „Baltijos kelio” atminimui (VKC)
spalio 15 ir 19 d. dalyvavo tarptautinio monospektaklių festivalio „Atspindys“
atidaryme ir uţdaryme (VKC).
lapkričio 6 d. parodytas spektaklis „Pamoka dukterims“ (VKC)
lapkričio 20 d. parodytas spektaklis „Pamoka dukterims“ (VKC).
gruodţio12 d. dalyvavo Miesto naujametės eglės įţiebimo šventėje (Visaginas).
Išvykos:
balandţio 27 d. įšvyka į XIX tarptautinį teatro festivalį „Juoko sukūrys“ su
spektakliu „Pamoka dukterims“ (Švenčionėliai).
geguţės 30 d. išvyka į tarptautinį teatro festivalį „Tiltai 2014” su spektakliu
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„Pamoka dukterims” (Paįstrys, Panevėţio raj.).
birţelio 7 d. dalyvavo generalinėje dainų šventės „Čia mano namai“ teatro
dienos repeticijoje ir vaidinimuose (Druskininkai).
liepos 5 d. dalyvavo dainų šventės „Čia mano namai“ Teatro dienos „Dyvų
dyvai“ vaidinimuose (Vilnius).
lapkričio 16 d. dalyvavo regioniniame teatrų šventės-apţiūros „Atspindţiai“ ture
su spektakliu „Pamoka dukterims“ (Jonava).
lapkričio 22 d. dalyvavo mėgėjų teatrų šventėje „Rojaus obuoliukai“, parodytas
spektaklis „Pamoka dukterims“ (Birštonas).

Mėgėjų meno kolektyvas „Lėlių teatras“ (vad. Rano Jeronko)
Veikla Visagine:
- balandţio 5 d. dalyvavo Tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje „H. K. Andersono
pasakos“ (VKC);
- balandţio 12 d. dalyvavo teatrų šventėje „Rusų klasika kitaip“ (VKC);
- birţelio 6 d. dalyvavo VKC projekto „Sauliūtė tekėjo“ Sekminių šventėje.
- rugsėjo 27-28 d. dalyvavo V-jame Tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės“ (VKC);
- spalio 15-18 dalyvavo IX-jame tarptautiniame monospektaklių festivalyje „Atspindys“
(VKC);
- gruodţio 17 d. dalyvavo šventiniame renginyje vaikams „Naujametė eglutė“ (VKC);
- gruodţio 19 d. dalyvavo šventiniame renginyje vaikams „Naujametė eglutė“ (VKC).
Išvykos:
Pramoginių šokių grupė „Bravo“ (vad. Olga Šavliuk)
Veikla Visagine:
- gruodţio 19 d. pravedė atvirą pamoką „Šventėms ateinant“ (VKC).
Išvykos:
Baltarusių liaudies dainų ansamblis „Svitanak“ (vad. Jelena Piščikienė)
Veikla Visagine:
- sausio 26 d. organizavo ir pravedė kolektyvo 16 m. kūrybinės veiklos koncertą
(VKC);
- rugpjūčio 27-28 d. dalyvavo festivalyje „Viva Vento“, PC „Domino“ (Visaginas);
- rugsėjo 28-29 d. dalyvavo V-ame tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės“ (VKC).
Išvykos:
- birţelio 26-29 d. koncertinė išvyka į tarptautinį folkloro festivalį Dubrovne
(Baltarusija);
- liepos 6-8 d. koncertinė išvyka į etnografinį festivalį „Ivaną kupala“ (Trakai);
- rugsėjo 12-14 d. dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Slet belorusov mira“
Minske (Baltarusija);
- spalio 4 d. dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Sviata belaruskaj pesni“ (Šiauliai).
- spalio 24 d. dalyvavo ansamblio „Kupalinka“ jubiliejiniame koncerte Daugpilyje
(Latvija).
Ekraninės kūrybos kolektyvas „Kino arka“ (vad. Andrej Safronov)
Veikla Visagine:
vasario 24 d. kūrybinė laboratorija „Montaţo pagrindai“ (VKC);
birţelio 17 d. kūrybinė laboratorija „Filmo scenarijaus kūrimas“ (VKC);
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rugsėjo 6 d. kūrybinė laboratorija „Dokumentinė filmo reţisūra“ (VKC);
gruodţio 29 d. ataskaitinis renginys, 2014 m. mėgėjiškų filmų perţiūra (VKC).
Išvykos:
Lenkų dainų ansamblis „Tumelianka“ (vad. Svetlana Mikelskaitė)
Veikla Visagine:
Išvykos:
-

Folkloro kolektyvai
Totorių folkloro ansamblis „Miras“ (vad. Irina Zacharenko)
Veikla Visagine:
- kovo 30 d. organizavo ir dalyvavo totorių nacionalinėje šventėje „Karga botkasy“
(Visaginas);
- geguţės 3 d. organizavo ir pravedė Motinos dienai skirtą renginį (Visaginas);
- geguţės 10 d. dalyvavo meno kolektyvų apţiūroje-konkurse „Tradicijų
paveldėtojai“ (VKC);
- geguţės 27 d. organizavo ir dalyvavo parodos „Iš močiutės skrynios“ atidaryme
(VKC);
- geguţės 29 d. organizavo ir dalyvavo Totorių kultūros dienai skirtame renginyje
VKC);
- rugsėjo 26 d. organizavo ir dalyvavo šventėje „Sėmbėle“ (Visaginas);
- rugsėjo 27 d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje „Rudeninės“
(Visaginas);
- gruodţio 27 d. organizavo ir dalyvavo totorių vaikų naujametinės eglutės šventėje
(Visaginas).
Išvykos:
- geguţės 31 d. dalyvavo totorių nacionalinėje šventėje „Sabantui“ (Minskas,
Baltarusija);
- rugsėjo 6 d. koncertinė išvyka į Panevėţio miesto šventę. Koncertas „Ţemė viena“
(Panevėţys);
- spalio 4 d. organizavo ir dalyvavo šventę „Kurban“ (Nemėţio kaimas, Vilniaus
raj.).
Rusų folkloro ansamblis „Bylina“ (vad. Elena Churakova)
Veikla Visagine:
- sausio 7 d. organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas – Kalėdojimą
(Visaginas);
- sausio 12 d. organizavo ir pravedė Kalėdinę vakaronę Visagino stačiatikių
bendruomenės nariams (restoranas „Pas Natalją“, Visaginas);
- sausio 31 d. pristatė koncertinę programą „Metų ratas“, skirtą kolektyvo 20 metų
veiklos jubiliejui paminėti (VKC);
- vasario 1 d. organizavo ir pravedė jubiliejinę vakaronę ,,Draugų rate“, skirtą
kolektyvo 20 metų veiklos jubiliejui paminėti (VKC);
- kovo 1 d. dalyvavo Uţgavėnių šventėje (VKC);
- kovo 2 d. organizavo ir dalyvavo etnografinėje šventėje „Maslenica“ (Visagino
apylinkės);
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kovo 29 d. organizavo ir dalyvavo etnografinėje šventėje „Pavasario šaukimas“
(Visagino apylinkės);
- balandţio 6 d. dalyvavo sakralinės muzikos koncerte (viešbučio „Aukštaitija“
galerija, Visaginas);
- balandţio 26 d. organizavo ir dalyvavo šventėje „Velykos“ (Visaginas);
- balandţio 28 d. dalyvavo festivalyje „Slavų muzika“ (lopšelis/darţelis
„Gintarėlis“, Visaginas);
- geguţės 10 d. dalyvavo meno kolektyvų apţiūroje-konkurse „Tradicijų
paveldėtojai“ (VKC);
- geguţės 10 d. organizavo ir dalyvavo kūrybiniame susitikime su folkloro
ansambliu „Arinuška“ (VKC);
- birţelio 3-8 dienomis dalyvavo projekte „Liaudies meno ir amatų stovykla –
2014“ (VKC);
- birţelio 6 d. dalyvavo VKC projekto „Sauliūtė tekėjo“ Sekminių šventėje.
- birţelio 8 d. organizavo ir pravedė etnografinę šventė „Troica“ (Visagino
apylinkės);
- rugsėjo 26-28 d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės“ (Visaginas);
- spalio 28 d. dalyvavo labdaros koncerte „Šokio galia“ (VKC);
- gruodţio 17 ir 19 d. dalyvavo šventiniame renginyje vaikams „Naujametė eglutė“
(VKC)
- gruodţio 21 d. organizavo ir pravedė pramoginę programą Visagino gyventojams
(Visaginas).
Išvykos:
- sausio 19 d. organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas – Kalėdojimą
(Turmantas, Zarasai);
- vasario 23 d. koncertinė išvyka dalyvauti labdaros koncerte „Blagolepije“
(Vilnius);
- geguţės 10 d. dalyvavo festivalyje „Padovanok pasauliui šypseną“ (Lids, Didţioji
Britanija);
- birţelio 25 d. – liepos 3 d. dalyvavo IX tarptautinėje vasaros folkloro stovykloje
„Tradicija“ (Palanga);
- rugsėjo 6 d. koncertinė išvyka į Panevėţio miesto šventę. Koncertas „Ţemė viena“
(Panevėţys);
- rugsėjo 21 d. dalyvavo tarptautiniame vaikų folkloro festivalyje „Baltų raštai“
(Kaunas);
- lapkričio 12-16 d. koncertinė išvyka dalyvauti IX-ame tarptautiniame folkloro
festivalyje „Pokrovskije kolokola“ (Vilnius);
- lapkričio 15 d. koncertinė išvyka dalyvauti VIII-ame tarptautiniame folkloro
festivalyje „Pokrovskije kolokola“ Vaikų folkloro asamblėja (Vilnius).
-

Rusų vaikų folkloro ansamblis „Ţavoronok“ (vad. Elena Churakova)
Veikla Visagine:
- sausio 7 d. organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas – Kalėdojimą
(Visaginas);
- sausio 12 d. organizavo ir pravedė Kalėdinę vakaronę Visagino stačiatikių
bendruomenės nariams (restoranas „Pas Natalją“, Visaginas);
- sausio 31 d. pristatė koncertinę programą „Metų ratas“, skirtą kolektyvo 20 metų
veiklos jubiliejui paminėti (VKC);
- vasario 1 d. organizavo ir pravedė jubiliejinę vakaronę ,,Draugų rate“, skirtą
kolektyvo 20 metų veiklos jubiliejui paminėti (VKC);
- kovo 1 d. dalyvavo Uţgavėnių šventėje (VKC);
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kovo 2 d. organizavo ir dalyvavo etnografinėje šventėje „Maslenica“ (Visagino
apylinkės);
- kovo 29 d. organizavo ir dalyvavo etnografinėje šventėje „Pavasario šaukimas“
(Visagino apylinkės);
- balandţio 6 d. dalyvavo sakralinės muzikos koncerte (viešbučio „Aukštaitija“
galerija, Visaginas);
- balandţio 26 d. organizavo ir dalyvavo šventėje „Velykos“ (Visaginas);
- balandţio 28 d. dalyvavo festivalyje „Slavų muzika“ (lopšelis/darţelis
„Gintarėlis“, Visaginas);
- geguţės 10 d. dalyvavo meno kolektyvų apţiūroje-konkurse „Tradicijų
paveldėtojai“ (VKC);
- geguţės 10 d. organizavo ir dalyvavo kūrybiniame susitikime su folkloro
ansambliu „Arinuška“ (VKC);
- birţelio 3-8 dienomis dalyvavo projekte „Liaudies meno ir amatų stovykla –
2014“ (VKC);
- birţelio 6 d. dalyvavo VKC projekto „Sauliūtė tekėjo“ Sekminių šventėje.
- birţelio 8 d. organizavo ir pravedė etnografinę šventė „Troica“ (Visagino
apylinkės);
- rugsėjo 26-28 d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės“ (Visaginas);
- spalio 28 d. dalyvavo labdaros koncerte „Šokio galia“ (VKC);
- gruodţio 17 ir 19 d. dalyvavo šventiniame renginyje vaikams „Naujametė eglutė“
(VKC)
- gruodţio 21 d. organizavo ir pravedė pramoginę programą Visagino gyventojams
(Visaginas).
Išvykos:
- sausio 19 d. organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas – Kalėdojimą
(Turmantas, Zarasai);
- vasario 23 d. koncertinė išvyka dalyvauti labdaros koncerte „Blagolepije“
(Vilnius);
- birţelio 25 d. – liepos 3 d. dalyvavo IX tarptautinėje vasaros folkloro stovykloje
„Tradicija“ (Palanga);
- rugsėjo 6 d. koncertinė išvyka į Panevėţio miesto šventę. Koncertas „Ţemė viena“
(Panevėţys);
- rugsėjo 21 d. dalyvavo tarptautiniame vaikų folkloro festivalyje „Baltų raštai“
(Kaunas);
- lapkričio 12-16 d. koncertinė išvyka dalyvauti IX-ame tarptautiniame folkloro
festivalyje „Pokrovskije kolokola“ (Vilnius);
- lapkričio 15 d. koncertinė išvyka dalyvauti VIII-ame tarptautiniame folkloro
festivalyje „Pokrovskije kolokola“ Vaikų folkloro asamblėja (Vilnius).
-

Modernaus folkloro kolektyvas „Prazdnik“ (vad. Ilya Churakov)
Veikla Visagine:
- sausio 7 d. organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas – Kalėdojimą
(Visaginas);
- sausio 12 d. organizavo ir pravedė Kalėdinę vakaronę Visagino stačiatikių
bendruomenės nariams (restoranas „Pas Natalją“, Visaginas);
- vasario 1 d. organizavo ir pravedė jubiliejinę vakaronę ,,Draugų rate“, skirtą
kolektyvo 20 metų veiklos jubiliejui paminėti (VKC);
- kovo 1 d. dalyvavo Uţgavėnių šventėje (VKC);
- kovo 2 d. organizavo ir dalyvavo etnografinėje šventėje „Maslenica“ (Visagino
apylinkės);
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kovo 29 d. organizavo ir dalyvavo etnografinėje šventėje „Pavasario šaukimas“
(Visagino apylinkės);
- balandţio 6 d. dalyvavo sakralinės muzikos koncerte (viešbučio „Aukštaitija“
galerija, Visaginas);
- balandţio 26 d. organizavo ir dalyvavo šventėje „Velykos“ (Visaginas);
- geguţės 10 d. organizavo ir dalyvavo kūrybiniame susitikime su folkloro
ansambliu „Arinuška“ (VKC);
- birţelio 3-8 dienomis dalyvavo projekte „Liaudies meno ir amatų stovykla –
2014“ (VKC);
- birţelio 8 d. organizavo ir pravedė etnografinę šventė „Troica“ (Visagino
apylinkės);
- rugsėjo 26-28 d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės“ (Visaginas);
- gruodţio 21 d. organizavo ir pravedė pramoginę programą Visagino gyventojams
(Visaginas).
Išvykos:
- vasario 23 d. koncertinė išvyka dalyvauti labdaros koncerte „Blagolepije“
(Vilnius);
- birţelio 25 d. – liepos 3 d. dalyvavo IX tarptautinėje vasaros folkloro stovykloje
„Tradicija“ (Palanga).
-

Baltarusių folkloro ansambliai „Suzorje“ (vad. Irina Urbonavičienė)
Veikla Visagine:
- sausio 7 d. organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas – Kalėdojimą
(Visaginas);
- sausio 11 d. organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas – Kalėdojimą
(Visaginas);
- sausio 17 d. organizavo ir pravedė folklorinę šventė pradinių klasių mokiniams
„Nastali sviatki – zapevaj koliadki“ (Draugystės vid. m-kla, Visaginas);
- kovo 4 d. dalyvavo Uţgavėnių šventėje (VKC);
- kovo 22 d. organizavo ir pravedė etnografinę šventę „Saraki“ (VKC)
- geguţės 4 d. organizavo ir pravedė šventinį koncertą „Mano motulės dainos“
(VKC);
- geguţės 4 d. dalyvavo koncerte „Mamytė“ (Visaginas);
- birţelio 3-6 d. dalyvavo vaikų ir jaunimo folkloro edukaciniame festivalyje
„Sauliūtė tekėjo“, Sekminių šventėje (VKC);
- geguţės 10 d. dalyvavo meno kolektyvų apţiūroje-konkurse „Tradicijų
paveldėtojai“ (VKC);
- rugsėjo 26-28 d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės“ (Visaginas).
Išvykos:
- sausio 18 d. dalyvavo šventėje „Belaruskija kaliadki“ (Tautinių bendrijų namai,
Vilnius).
Ukrainiečių folkloro ansamblis „Kalyna“ (vad. Marina Betina)
Veikla Visagine:
- vasario 14 d. dalyvavo šv. Valentino dienai skirtame renginyje (VKC);
- vasario 22 d. organizavo ir pravedė renginį „Malda uţ Ukrainą“ (pravoslavų
cerkvė, Visaginas);
- kovo 21 d. organizavo ir pravedė T. Ševčenko 200-osioms gimimo metinėms
paminėti skirtą renginį (VKC);
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geguţės 10 d. dalyvavo meno kolektyvų apţiūroje-konkurse „Tradicijų
paveldėtojai“ (VKC);
- rugsėjo 27d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje „Rudeninės“
(Visaginas).
- rugsėjo 28d. dalyvavo ukrainiečių kultūros festivalyje „Aš myliu ją, mano
Ukrainą“ (Visaginas).
Išvykos:
- rugsėjo 6 d. koncertinė išvyka į Panevėţio miesto šventę. Koncertas „Ţemė viena“
(Panevėţys);
- lapkričio 15 d. koncertinė išvyka dalyvauti VIII-ame tarptautiniame folkloro
festivalyje „Pokrovskije kolokola“ (Vilnius).
-

Vaikų baltarusių folkloro ansamblis „Tanočak“ (vad. Irina Urbonavičienė)
Veikla Visagine:
- sausio 7 d. organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas – Kalėdojimą
(Visaginas);
- sausio 11 d. organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas – Kalėdojimą
(Visaginas);
- sausio 11 d. dalyvavo renginyje „Naujametė eglutė“ (VKC);
- sausio 17 d. organizavo ir pravedė folklorinę šventė pradinių klasių mokiniams
„Nastali sviatki – zapevaj koliadki“ (Draugystės vid. m-kla, Visaginas);
- kovo 4 d. dalyvavo Uţgavėnių šventėje (VKC);
- kovo 22 d. organizavo ir pravedė etnografinę šventę „Saraki“ (VKC);
- balandţio 4 d. dalyvavo projekte „Duonutė – pyragų močiutė“ (Draugystės vid.
m-kla, Visaginas);
- balandţio 24 d. dalyvavo parodoje-konkurse „Velykų dţiaugsmas“ (VKC);
- geguţės 4 d. organizavo ir pravedė šventinį koncertą „Mano motulės dainos“
(VKC);
- geguţės 4 d. dalyvavo koncerte „Mamytė“ (Visaginas);
- geguţės 6 d. dalyvavo labdaros koncerte (Socialinių paslaugų centras, Visaginas);
- birţelio 3-6 d. dalyvavo vaikų ir jaunimo folkloro edukaciniame festivalyje
„Sauliūtė tekėjo“, Sekminių šventėje (VKC);
- geguţės 10 d. dalyvavo meno kolektyvų apţiūroje-konkurse „Tradicijų
paveldėtojai“ (VKC);
- rugsėjo 26-28 d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės“ (Visaginas).
Išvykos:
- sausio 18 d. dalyvavo šventėje „Belaruskija kaliadki“ (Tautinių bendrijų namai,
Vilnius);
- birţelio 13-14 d. dalyvavo XIII Lietuvos tautinių bendrijų šeštadieniniųsekmadieninių mokyklų festivalyje (Klaipėda);
- birţelio 25 d. – liepos 3 d. dalyvavo IX tarptautinėje vasaros folkloro stovykloje
„Tradicija“ (Palanga);
- liepos 5 d. dalyvavo baltarusių tradicinėje šventėje „Kupalle“ (Trakai);
- rugsėjo 6 d. koncertinė išvyka į Panevėţio miesto šventę. Koncertas „Ţemė viena“
(Panevėţys);
- rugsėjo 13 d. dalyvavo II-ajame Etnografinių kultūrų festivalyje „Vilnijos kraštas“
(Rudamina);
- spalio 4 d. dalyvavo XVIII tarptautiniame baltarusių kultūros festivalyje „Sviata
belaruskaj pesni“ (Šiauliai);
- spalio 31 d. – lapkričio 1 d. dalyvavo II-ajame tarptautiniame liaudies kolektyvų
festivalyje „Sila slavianskich serdec“ (Minskas, Baltarusija);
21

-

lapkričio 15 d. koncertinė išvyka dalyvauti VIII-ame tarptautiniame folkloro
festivalyje „Pokrovskije kolokola“ Vaikų folkloro asamblėja (Vilnius).
lapkričio 22 d. dalyvavo XII-ajame tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Paribio daina“ („Pesnia pameţţa“) (Vilnius).

VKC folkloro ansamblis „Krusnė“ (vad. Diana Skvarčinskaitė)
Veikla Visagine:
- kovo 4 d. dalyvavo Uţgavėnių šventėje (VKC);
- balandţio 4 d. dalyvavo renginyje „Šokame operą“ (VKC);
- balandţio 14 d. pravedė edukacinę pamoką „Kiaušinių marginimas vašku“
(Visaginas);
- balandţio 23 d. dalyvavo renginyje K. Donelaičio kūrinio „Metai“ skaitymas
(Visagino viešoji biblioteka);
- balandţio 24 d. dalyvavo parodoje-konkurse „Velykų dţiaugsmas“ (VKC);
- geguţės 22 d. dalyvavo edukacinėje pamokoje „Metai“ („Verdenės“ gimnazija,
Visaginas);
- birţelio 6 d. dalyvavo Sekminių šventėje (VKC);
- rugsėjo 27 d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje „Rudeninės“
(Visaginas);
- gruodţio 6 d. dalyvavo projekte „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Advento metu“
(VKC);
- gruodţio 10 d. dalyvavo organizuojant tradicinį renginį – Visagino savivaldybės
gerovei nusipelniusiųjų ţmonių apdovanojimo renginys „Mano miestas –
Visaginas“ (Visaginas).
Išvykos:
- liepos 4 d. Dainų šventės „Čia – mano namai“ folkloro dienos „Laimuţės lemta
dalyviai (Vilnius);
- liepos 12-14 d. dalyvavo festivalyje Rezeknėje (Latvija).
VKC DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI, SEMINARAI 2014 M.

Danutė Morkūnienė

Centrinės projektų valdymo agentūros mokymai „Institucinių
gebėjimų stiprinimas veiklos efektyvumui ir plėtrai uţtikrinti NVO
įstaigose“ 2014-02-06, paţymėjimas Nr. 3-10
Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 070
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras,
„Švietimo iššūkiai ir mokyklos vadovas“, 6 val., 2014-08-27, Nr. K9506
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr. K-9548
UAB „SDG“ išklausyta įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų
priešgaisrinės saugos mokymo programa, 8 val., 2014-11-20, Nr. 69

Violeta Abarienė

Centrinės projektų valdymo agentūros mokymai „Institucinių
gebėjimų stiprinimas veiklos efektyvumui ir plėtrai uţtikrinti NVO
įstaigose“ 2014-02-06, paţymėjimas Nr. 3-09
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Ţemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo produkto sertifikatas
(pirštinės), 2014-04-10, Nr. 00617
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr. K-9552
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, projektas „Šiuolaikinių
technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant
kultūros paslaugas jaunimui“ mokymai „Internetinis marketingas –
kaip pritraukti lankytojus“, 8 val., 2014-11-05, b/n
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, seminaras
„Tradiciniai šiaudiniai sodai“, 6 val., 2014-11-27, Nr. M2-4227
Antonina Nikitina

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, seminaras
„tradiciniai šiaudiniai sodai“, 6 val., 2014-11-27, Nr. M2-4225
IAE regiono verslo inkubatorius, projektas „Tautinių maţumų
edukacinių programų kūrimas“ mokymai „Edukacinių programų
kūrimas ir reklamavimas“, 16 val., 2014 m., Nr. 00707

Larisa Podberiozkina

Centrinės projektų valdymo agentūros mokymai „Institucinių
gebėjimų stiprinimas veiklos efektyvumui ir plėtrai uţtikrinti NVO
įstaigose“ 2014-02-06, paţymėjimas Nr. 3-11
Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 046
Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, seminaras
„Darbo su vaikų folkloriniais ansambliais metodai“, 48 val., 201406-25-2014-07-03, Nr TR14-006
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr.K-9551
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, seminaras
„Tradiciniai šiaudiniai sodai“, 6 val., 2014-11-27, Nr. M2-4222
IAE regiono verslo inkubatorius, projektas „Tautinių maţumų
edukacinių programų kūrimas“ mokymai „Edukacinių programų
kūrimas ir reklamavimas“, 16 val., 2014 m., Nr. 00704

Aurimas Gudas

Centrinė projektų valdymo agentūros mokymai „Institucinių
gebėjimų stiprinimas veiklos efektyvumui ir plėtrai uţtikrinti NVO
įstaigose“ 2014-02-06, paţymėjimas Nr. 3-33
Ugdymo plėtotės centras, mokymai „Savivaldybių pasirenkamojo
švietimo teikėjų vadybinių kompetencijų pagilinimas“, 40 val. 201401-15-16, 2014-01-21-23, Nr. 1.1.4.4.-53-11
Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 063
Lietuvos liaudies kultūros centras, praktiniai etnomuzikavimo kursai
Visagine 24 val., 2014-08-19-22, Nr. 6070
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
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„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr.. K-9582
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, projektas „Šiuolaikinių
technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant
kultūros paslaugas jaunimui“ mokymai „Internetinis marketingas –
kaip pritraukti lankytojus“, 8 val., 2014-11-05, b/n
Česlovas Mikšys

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, projektas „Šiuolaikinių
technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant
kultūros paslaugas jaunimui“ mokymai „21 veiksnys naujinant
interneto svetainę“, 8 val., 2014-10-17, b/n

Valentina Kociuba

Centrinės projektų valdymo agentūros mokymai „Institucinių
gebėjimų stiprinimas veiklos efektyvumui ir plėtrai uţtikrinti NVO
įstaigose“ 2014-02-06, paţymėjimas Nr. 3-12
IAE regiono verslo inkubatorius, projektas „Tautinių maţumų
edukacinių programų kūrimas“ mokymai „Edukacinių programų
kūrimas ir reklamavimas“, 16 val., 2014 m., Nr. 00703
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, seminaras
„tradiciniai šiaudiniai sodai“, 6 val., 2014-11-27, Nr. M2-4223
Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 041
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr.. K-9580

Ana Tarakanova

IAE regiono verslo inkubatorius, projektas „Tautinių maţumų
edukacinių programų kūrimas“ mokymai „Edukacinių programų
kūrimas ir reklamavimas“, 16 val., 2014 m., Nr. 00705

Ilya Churakov

Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, seminaras
„Įvairaus amţiaus vaikų muzikinio ugdymo ypatumai: garsas,
judesys, balsas“, 48 val., 2014-06-25-2014-07-03, Nr TR14-017
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr.. K-9575

Elena Churakova

Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, seminaras
„Įvairaus amţiaus vaikų muzikinio ugdymo ypatumai: garsas,
judesys, balsas“, 48 val., 2014-06-25-2014-07-03, Nr. TR14-016
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr.. K-9574
IAE regiono verslo inkubatorius, projektas „Tautinių maţumų
edukacinių programų kūrimas“ mokymai „Edukacinių programų
kūrimas ir reklamavimas“, 16 val., 2014m., Nr. 00709

Aleksandra Orechienė

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“, praktiniai mokymai „Viešųjų
pirkimų vykdymo aktualijos 2014-2015 m.“, 2014-12-11, Nr.
VL311444
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Ţyginta Kazakauskaitė

UAB „Juridicum“, kursai „Darbo kodekso pakeitimai ir personalo
dokumentų įforminimas 2013-2014 m.“, 2014-05-23, Nr. 8341
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr. K-9550
VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“, praktiniai mokymai „Viešųjų
pirkimų vykdymo aktualijos 2014-2015 m.“, 2014-12-11, Nr.
VL311443
UAB „Juridicum“,kursai „Aktualių Darbo kodekso pakeitimų 2014
metais praktinis taikymas, darbo tvarkos taisyklių, kitų įmonės teisės
aktų bei darbo sutarčių turinio keitimas įvedus eurą 2015 metais“,
2014-12-16, Nr. 9448

Rano Jeronko

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr. K-9555
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, projektas „Šiuolaikinių
technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant
kultūros paslaugas jaunimui“ mokymai „Pasaulinis lobių medţioklės
ţaidimas pasitelkiant GPS sistemą GEOCACHING ir
EDUCACHING“,16 val., 2014-10-30, b/n

Tatjana Chlus

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras,
edukacinė programa „Folklorinė šventė „Sviatki“, 6 val., 2014-0211-12, Nr. K-9188
Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 068
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr. K-9552

Jūratė Boričevskienė

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr.. K-9553
Lietuvos liaudies kultūros centras, praktiniai etnomuzikavimo kursai
Visagine 24 val., 2014-08-19-22, Nr. 6068
IAE regiono verslo inkubatorius, projektas „Tautinių maţumų
edukacinių programų kūrimas“ mokymai „Edukacinių programų
kūrimas ir reklamavimas“, 16 val., 2014 m., Nr. 00713
Jaunimo reikalų departamentas, mokymai „Atviro darbo metodas
darbe su vaikais ir jaunimu:, 2014-11-06-07, Nr. 68-942-(5.12)

Irina Urbonavičienė

Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 067
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr. K-9585
IAE regiono verslo inkubatorius, projektas „Tautinių maţumų
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edukacinių programų kūrimas“ mokymai „Edukacinių programų
kūrimas ir reklamavimas“, 16 val., 2014 m., Nr. 00712
Tatjana Bondarenko

Centrinės projektų valdymo agentūros mokymai „Institucinių
gebėjimų stiprinimas veiklos efektyvumui ir plėtrai uţtikrinti NVO
įstaigose“ 2014-02-06, paţymėjimas Nr. 3-13
Ugdymo plėtotės centras, mokymai „Savivaldybių pasirenkamojo
švietimo teikėjų vadybinių kompetencijų pagilinimas“, 40 val. 201401-15-16, 2014-01-21-23, Nr. 1.1.4.4.-53-19
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras „Gabių
ir talentingų mokinių ugdymo sėkminga patirtis “, 6 val., 2014-04-10
Nr. K-9319
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr. K-9547
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, seminaras
„tradiciniai šiaudiniai sodai“, 6 val., 2014-11-27, Nr. M2-4224
IAE regiono verslo inkubatorius, projektas „Tautinių maţumų
edukacinių programų kūrimas“ mokymai „Edukacinių programų
kūrimas ir reklamavimas“, 16 val., 2014 m., Nr. 00702

Marina Betina

Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 047

Olga Šinkarenko

Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 051

Svetlana Filatova

Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 043

Svetlana Novikova

Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 042

Tatjana Turočkina

IAE regiono verslo inkubatorius, projektas „Tautinių maţumų
edukacinių programų kūrimas“ mokymai „Edukacinių programų
kūrimas ir reklamavimas“, 16 val., 2014 m., Nr. 00708

Zilya Karimova

Lietuvos tautinių maţumų folkloro ir etnografijos centras, kursai
„Darbo su folkloro ansambliu metodai: amţiaus grupių ypatumai,
vyriškoji ir moteriškoji tradicijos“, 6 val., 2014-05-10, Nr. FC 045
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
„Skirtingų tautų vestuvių papročiai ir tradicijos. Petrikovsko rašto
paslaptys“, 8 val., 2014-09-26-28, Nr.K-9581
IAE regiono verslo inkubatorius, projektas „Tautinių maţumų
edukacinių programų kūrimas“ mokymai „Edukacinių programų
kūrimas ir reklamavimas“, 16 val., 2014m., Nr. 00716

Visagino kultūros centro 2014 m. projektinė veikla
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Eil. Projekto
Nr. pavadinimas

Paramos
šaltinis

1. Visagino
Europos
Komisija
Europos
informacijos
centras –
Europe Direct

2. Vaikų ir
jaunimo
folkloro
edukacinis
festivalis
„Sauliūtė
tekėjo“

LR Kultūros
ministerijos
Kultūros
rėmimo fondas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Paramos
suma,
Lt/Eur

Organizacijos vaidmuo ir
atsakomybė įgyvendinant
projektą, projekto trumpas
aprašymas
nuo 2013- VKC yra VEDIC priimančioji
01-01 iki
organizacija. Tai tęstinis
2017-12-31 Visagino kultūros centro
projektas, kuris įgyvendinamas
nuo 2009 m. sausio 1 d.
Šiuo metu projektas laimėtas
2013-2017 m. laikotarpiui.
Kiekvienais šio laikotarpio
kalendoriais metais rašoma
paraiška veiklai įgyvendinti ir
gaunamas finansavimas iš EK.
Visagino Europos informacijos
centro – Europe Direct (VEIC ED) misija – padėti regiono
gyventojams ieškantiems
informacijos apie Europos
Sąjungos politiką, institucijas,
teisinę bazę, programas ir
finansavimo galimybes;
Konsultuoti tiesiogiai, atsakyti į
uţklausas telefonu ir el. paštu,
platinti nemokamą literatūrą;
skatinti diskusijas bei organizuoti
renginius atitinkančius EK
komunikacijos prioritetus.
VEIC - ED priklauso Europe
Direct tinklui, kuris vienija apie
500 centrų visoje ES.
2014 m.
Projekto tikslas: vaikų ir jaunimo
balandţio folkloro kolektyvų plėtojimas ir
mėn. 28 d. - palaikymas, liaudies kūrybos
2014 m.
populiarinimas, vaikų ir jaunimo
birţelio
skatinimas paţinti tautosaką:
mėn. 14 d. ţodinę ir dainuojamąją liaudies
kūrybą, instrumentinę liaudies
muziką, folklorinius šokius,
ratelius, ţaidimus ir tradicinius
amatus.
Visagino daugiatautės
visuomenės integracija į
Lietuvišką kultūrą.
Projekto tikslinė grupė - lietuvių
ir tautinių maţumų vaikų bei
jaunimo folkloro kolektyvų
dalyviai, jų vadovai, Visagino
vaikai ir jaunimas, jų tėvai ir
mokytojai, daugiatautė Visagino

68889,97/
20000

5180 /
1500,23
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bendruomenė.

3. Tarptautinis
tautinių
kultūrų
festivalis
„Rudeninės“
Visagine

LR Kultūros
ministerijos
Kultūros
rėmimo fondas

15000 /
4344,30

4. Kūrybinės
dirbtuvės,
koncertas
„Smėlio
galia“

LR Kultūros
ministerijos
Kultūros
rėmimo fondas

5000 /
1448,10

5. „Tradicinio
muzikavimo
kursai
Visagine“

LR Kultūros
ministerijos
Kultūros
rėmimo fondas

7500 /
2172,15

Visagine gyvenančių tautinių
maţumų etninės kultūros
puoselėjimas ir sklaida, jų
bendruomenių bei meno
kolektyvų kultūrinio
bendradarbiavimo skatinimas,
ryšių su etninėmis tėvynėmis ir
tautinėmis maţumomis kitose
šalyse stiprinimas.
2014 m.
Visagino miesto visuomenė
balandţio supaţindinta su nauja meno
28 d. tendencija - smėlio animacija,
2014 m.
lavinant kūrybiškumą ir
geguţės
suteikiant naujos kūrybinės
23 d.
patirties jausmą, kūrybinių
dirbtuvių metu suteikiant
galimybę išreikšti savo emocijas
piešiant smėliu patiems,
nuostabios dţiazo muzikos
skambesyje.
Visagino mieste dar nebuvo
panašaus pobūdţio renginių ir tai
buvo puiki galimybė susipaţinti
miesto visuomenei su smėlio
menu, pamatyti kaip tai atlieka
tos srities profesionalai.
2014 m.
Kursai organizuoti jau devintąjį
geguţės 1 d. kartą. Į juos kviečiami visi
– 2014 m. muzikantai, neabejingi
rugsėjo 10 d. muzikavimo tradicijoms.
Dalyvavo vaikai ir jaunimas, bei
profesionalūs muzikantai. Groti
cimbolais, dūdmaišiu ir būgneliu
galima išmokti tik iš jais
grojančių ţmonių. Pradedantieji
šiuose kursuose įgyja
muzikavimo minėtais
instrumentais pradmenis,
bemuzikuojantieji ne pirmus
metus – tobulina meistriškumą,
semiasi patirties, perima
tradicinio muzikavimo manierą ir
šios srities specialistų. Kursams
vadovavo profesionalūs lektoriai:
etnomuzikologas-cimbolininkas
2014 m.
geguţės 5 d.
– 2014 m.
spalio 10 d.
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Evaldas Vyčinas, dūdmaišininkas
Arūnas Sinkevičius, būgnelio
meistrė, etnomuzikologė Rimutė
Garsonienė, armonikierius
Algirdas Kirda, smuikininkė dr.
Gaila Kirdienė. Šie kursai vyko
bendradarbiaujant su Lietuvos
liaudies kultūros centru.
6. „Liaudies ir Visagino
700 / 202,73 2014 m.
Vaikų socializacijos projektas,
birţelio 2 d. kurį vykdant buvo organizuotas
meno amatų savivaldybės
administracija
– birţelio
vaikų vasaros uţimtumas, ugdant
stovykla –
14 d.
juos dvasiškai, skiepijant pagarbą
2014“
įvairių tautų kultūroms,
tarpusavio supratimą ir
produktyvų bendradarbiavimą.
Plėtojami ir palaikomi Visagino
vaikų ir jaunimo folkloro
kolektyvai.
7. Kalendorinių Visagino
1800 / 521,32 2014 m.
Vaikų socializacijos projekto
balandţio – vykdymo metu įvairiataučiui
švenčių ciklas savivaldybės
spalio mėn. Visagino jaunimui buvo suteikta
„Tradicinės administracija
galimybė prisiliesti prie savo
liaudies
tradicinės kultūros šaknų (tik
šventės ir
ţinodamas savo kultūrą išmoksi
apeigos“
gerbti kitas), įdomiau,
naudingiau praleisti laisvalaikį ir
patraukliau mokytis, susirasti
draugų, įgyti reikalingų ţinių,
patirties ir socialinių įgūdţių.
Kalendorinių švenčių ciklo metu
dalyviai buvo supaţindinti su
keletu
svarbiausių
etninių,
religinių švenčių, jos tradicijomis
ir
apeigomis, tai:
ţiemos
palydos, šv. Velykos, Sekminės,
Joninės,
Ţolinė.
Buvo
organizuotos Lietuvos tautinių
maţumų folkloro ir etnografijos
centro pedagogų ir jų uţsieniečių
svečių (iš Rusijos, Ukrainos ir
Baltarusijos)
meistriškumo
pamokos,
kūrybinės
laboratorijos:
teoriniai
ir
praktiniai rusų, ukrainiečių,
lenkų,
baltarusių
tradicinio
dainavimo ir instrumentinių
tradicijų
uţsiėmimai,
dekoratyvinių – taikomųjų menų,
liaudies choreografijos, liaudies
teatro ir kt. uţsiėmimai. Projektų
dalyviai studijavo dainuojamąją
tautosaką ir buities kultūrą.
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8. Edukacinė
programa
,,Aţu vario
vartelių“

Lietuvos
6000/1737,72 2014 m.
Tai tradicinis VKC reginys
kultūros taryba
rugsėjo 15 d. finansuojamas iš LTKT. VKC šį
– 2014 m. renginį organizuoja kasmet nuo
gruodţio
2005 m. ir per tą laiką į Visaginą
12 d.
buvo pakviesti pristatyti savo
kraštą kolektyvai iš Ţemaitijos,
skirtingų Aukštaitijos rajonų, o
šiais metais iš Dzūkijos. Atvyko
Dainų ir šokių ansamblis
„Traškutis“ iš Alytaus, Dariaus ir
Dalios Mockevičių
vadovaujamas folkloro ansamblis
„Versmė“ iš Vilniaus pristatė
tradicines Dzūkų dainas,
papročius, šokius. Taip pat
dalyvavo svečiai iš Ignalinos, bei
VKC kolektyvai.
Po koncerto susirinkusieji turėjo
galimybę skanauti tradicinių
dzūkų kulinarinių patiekalų,
kuriuos paruošė VKC
darbuotojai pagal autentiškus
receptus. Projekte tiesiogiai
dalyvavo apie 250 dalyvių ir
ţiūrovų.
Iš viso gauta
110069,97/
lėšų
31926,55

Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
finansuotas VKC projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ pasibaigęs, tačiau
veikla toliau tęsiama. Projekto tikslas - telkti aplinkinių kaimų ir Visagino gyventojus naudotis
nemokamomis interneto, el. pašto paslaugomis.

VKC PROJEKTAS –
VISAGINO EUROPOS INFORMACIJOS CENTRAS – EUROPE DIRECT
(2013-2018 m.)
Nuo 2012 m. VKC Etnokultūrų skyriaus patalpose veikia Europos informacijos centras –
Europe Direct, kuris įsteigtas pagal Visagino kultūros centro parengtą projektą, iš dalies
finansuojamas Europos Komisijos. Šio centro įkūrimo tikslas – tapti vietos bendruomenės
rengiamų diskusijų ir renginių apie Europą lyderiu bei visiems atvira susitikimų erdve, kurioje
ţmonės gali būti išklausomi ir jų lūkesčiai perduoti Europos Komisijai. Europe Direct centre
galima gauti informaciją apie galimybes, kurias atveria Europa, rasti reikiamos literatūros.
2014 m. centro veikla organizuota atsiţvelgiant į Europos Komisijos 2014 m.
komunikacijos prioritetus: ES piliečių teisės, bendruomeniškumas, ekonomikos augimo
strategija „Europa 2020“ ir Europos parlamento rinkimai 2014 m. geguţės 25 d.
Eil
.

Renginio/Veiklos
pavadinimas

Laikas

Turinys
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Nr.
1.
Interneto svetainė
www.europedirectvisagin
as.lt

2014

2.

Vaizdo medţiaga „Mūsų
balsai Europoje”

2014-05

3.

El. naujienlaiškio
rengimas

2014-0101 iki
2014-1231

4.

Leidinys/knygelė
„Laiškas skruzdėlytėms“

2014

5.

Renginys: Šokame operą

2014-0404

6.

Renginys: Europos diena

2014-0909

6.

Renginys: Intelektualus
komandinis ţaidimas
„Europrotai“

2014-03
2014-11

Skelbiama vietos (regiono) auditorijai pritaikyta
informacija apie Visagino Europe Direct
informacijos centro veiklą.
Atnaujinama kelis kartus per savaitę.
Filmas skirtas Europos Parlamento rinkimams
viešinti. Filme keliami klausimai: „Kam ES
piliečiui reikalingas Europos Parlamentas?“,
„Kodėl yra svarbus kiekvienas rinkėjas – ES
pilietis?“, „Kodėl svarbu yra balsuoti?“. Kalbinami
Europos Parlamento nariai, kandidatai. Filmas
patalpintas:
https://www.youtube.com/watch?v=L9WjAHsqz28
Parengta 19 naujienlaiškių, prenumeratorių – 108
(reikalavimas - bent 6 kartus per metus, turi būti
siunčiama bent 100 adresatų). Vietos (regiono)
auditorijai pritaikytame turinyje daugiausia
dėmesio skiriama centro veiklai ir (arba) su ES
susijusiems klausimams, visų pirma ES piliečių
teisėms ir ES prioritetams .
Leidinyje, skirtame 6-12 metų vaikams, populiariai
pateikiama ES piliečių teisės, galimybės ir
atsakomybės socialinėje, ekonomikos, politikos ir
aplinkosaugos srityse. Knygelė (500 egz.) 2015 m.
bus platinama darţeliuose, mokyklose, ED
Visaginas.
2014-ieji paskelbti Teatrų metais. TAU Visagino
filialo Šokio teatro fakultetas pristatė teatralizuotą
šokio programą pagal Lietuvos ir ES šalių
kompozitorių operinius kūrinius. Buvo organizuota
skrapbukingo ir foto paroda.
Centrui, dalyvaujant renginyje, buvo pristatyta
arfos atlikėjų programa. Sulaukta per 200 dalyvių.
Europos dienai skirtame renginyje buvo
akcentuojami EP rinkimai, pristatytas Centro
sukurtas video klipas „Mūsų balsai Europoje“.
Organizavome pilietinę akciją „Baltųjų tulpių
taikos ir gėrio bulvaras“, kurioje dalyvavo
moksleiviai, tautinių bendrijų, socialinių įstaigų
atstovai. Verslo kontaktų mugėje buvo galima
susipaţinti su verslumą skatinančio projekto
„Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas“
galimybėmis. Vyko kūrybinės dirbtuvės: Ebru
technika ir Art laboratorijos „Taškas“ uţsiėmimai.
Buvo atidaryta foto paroda „Europos šalių meilės
geografija“. Vyko 5-asis Akustinio roko festivalis
„EuroWind“. Sulaukta per 400 dalyvių.
Ignalinoje ir Visagine buvo organizuoti du ţaidimo
sezonai: pavasario (4 turai) ir rudens (4 turai).
Ţaidėjams bus pateikiami klausimai apie ES
institucijas, piliečių teises, aktualias politikos sritis,
ekonomiką, istoriją, geografiją. Pavasario ir rudens
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turnyruose dalyvavo po 20 komandų (viso 240)
dalyviai). Buvo išrinkti nugalėtojai.

DISKOTEKOS, ŠOKIŲ VAKARAI
2014 m. įvyko 11 diskotekų, iš jų 9 „Rock session“, taip pat šventinės Joninių, miesto
gimtadienio, miesto kalėdinės eglutės įţiebimo švenčių diskotekos. Jaunimui skirtose
diskotekose, kurios organizuotos VKC „Bangos“ salėje, apsilankė 326 ţmonės. Dalis planuotų
diskotekų neįvyko arba buvo pakeistos kitais renginiais. Taip pat buvo organizuotas renginys
jaunimui „Hip hop party“ (170 ţm.)
2014 m. jaunimo diskotekų metu jokių incidentų ar nelaimingų įvykių neįvyko.
2014 m. nuo geguţės 23 d. iki rugpjūčio 29 d. centras organizavo senjorų šokių vakarus
(Kosmoso g. aikštelėje, VKC kiemelyje).
KITI VKC VYKĘ RENGINIAI
Visagino kultūros centre organizuojama gausybė įvairių kitų renginių: cirkas, poilsio
vakarai, susitikimai su valdţios atstovais, abiturientų išleistuvių vakarai, sodų bei namų butų
savininkų bendrijų susirinkimai, projektų paraiškų pildymo mokymai, kraujo donorystės akcijos
ir kt. Renginių salės taip pat nuomojamos fiziniams ar juridiniams asmenims. Labai daţnai VKC
ne tik organizuoja, bet ir padeda kitiems juos organizuoti, įgarsina viešuosius miesto renginius.
Paminėsime keletą didesnių.
EKSPEDICIJOS
2014 m. Visagino kultūros centras ekspedicijų neorganizavo.

KINAS
Visagino kultūros centro „Draugystės“ kino salėje 2014 m. iš viso įvyko 4 kino seansai,
kurių metu ţiūrovams pristatyti 2 kino filmai. Taip pat įvyko trys kino seansai skirti pirmąkart
Visagine organizuotam prancūzų kino festivaliui „Ţiemos ekranai“. Nuo sausio 17 d. salė
uţdaryta dėl pastato renovacijos darbų.
Kovo 1 ir 5 dienomis VKC konferencijų salėje pristatėme lietuvių sukurtą dokumentinį
kino filmą „Dviračiais per Himalajus“.
Rugpjūčio 30 d. VKC „Sedulinos“ salės kiemelyje vyko vasaros kino festivalis
„Sidabrinės gervės naktys-2014“
Iš viso filmus ţiūrėjo per 164 ţiūrovai.

MUZIEJINĖ VEIKLA
2014 m. Visagino kultūros centre (Vilties g. 5) pradėtas kurti Visagino krašto
muziejus. Iš Visagino viešosios bibliotekos buvo perimti istorinę vertę turintys foto archyvai,
rašytinės vertybės, suvenyrų rinkinys, miesto raidą atspindintys eksponatai. Pradėta vykdyti jų
apskaitą, nuotraukos, skaidrės ir foto negatyvai perkeliami į skaitmeninį formatą. 1977 m.
pastatytas pastatas centrui perduotas 2012 m. Patalpoms būtinas kapitalinis remontas, reikia
įrengti eksponatų saugyklą, ekspozicijų sales, priešgaisrinę apsaugos ir pastato apsaugos
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signalizacijas. Tam tikslui buvo parašytas projektas 2015 metams „Muziejinių eksponatų
prieţiūra: archeologinių radinių prevencinis konservavimas ir restauravimas“. Laukiama
Lietuvos kultūros tarybos sprendimo dėl projekto finansavimo.
Kuriant muziejų aktyviai bendradarbiaujama su kitais Lietuvos muziejais.

„GIMTOSIOS MOKYKLOS“ BŪRELIŲ VEIKLA
VKC veikia totorių (vad. Zilya Karimova), lenkų (vad. Zigfrid Binkevič), vokiečių (vad.
Vanda Stepanova), ukrainiečių (vad. Svetlana Novikova) ir baltarusių (vad. Tatjana Chlus)
„Gimtosios mokyklos“ būreliai, kuriuos iš viso lanko 61 vaikas. Būreliuose mokoma tradicinės
kultūros, puoselėjamos papročių tradicijos, mokoma atitinkamo krašto kalbos, istorijos, iš kartos
į kartą perduodamas kulinarinis paveldas. VKC „Gimtosios mokyklos“ būreliai organizuoja
įvairius renginius, švenčia kalendorines šventes ir dalyvauja projektuose.
„Gimtosios mokyklos“ totorių būrelis (vad. Zilya Karimova)
Veikla Visagine:
- sausio 8 d. dalyvavo šventiniame renginyje „Naujametė eglutė“ (Visaginas)
- kovo 30 d. organizavo ir dalyvavo totorių nacionalinėje šventėje „Karga botkasy“
(Visaginas);
- balandţio 24 d. dalyvavo parodos-konkurso „Velykų dţiaugsmas“ metu
organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse (VKC);
- geguţės 9 d. dalyvavo Europos dienai skirtoje pilietinėje akcijoje „Baltųjų tulpių
ir gėrio bulvaras“ (VKC);
- geguţės 27 d. organizavo ir dalyvavo Totorių kultūros dienai skirtos parodos „Iš
močiutės skrynios“ atidaryme (VKC);
- geguţės 29 d. organizavo ir dalyvavo Totorių kultūros dienai skirtame renginyje
VKC);
- rugsėjo 26 d. organizavo ir dalyvavo šventėje „Sėmbėle“ (Visaginas);
- rugsėjo 27 d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje „Rudeninės“
(Visaginas);
- gruodţio 27 d. organizavo ir dalyvavo totorių vaikų naujametinės eglutės šventėje
(Visaginas).
Išvykos:
- geguţės 31 d. dalyvavo totorių nacionalinėje šventėje „Sabantui“ (Minskas,
Baltarusija);
- birţelio 13-14 d. dalyvavo XIII Lietuvos tautinių bendrijų šeštadieniniųsekmadieninių mokyklų festivalyje (Klaipėda);
- spalio 4 d. organizavo ir dalyvavo šventę „Kurban“ (Nemėţės kaimas).
„Gimtosios mokyklos“ lenkų būrelis (vad. Zigfrid Binkevič)
Veikla Visagine:
- gruodţio 20 d. organizavo ir pravedė kalėdinį vakarą „Czekając na Święta“
(Visaginas).
Išvykos:
- birţelio 13-14 d. dalyvavo XIII Lietuvos tautinių bendrijų šeštadieniniųsekmadieninių mokyklų festivalyje (Klaipėda);
- rugsėjo 20 d. dalyvavo Tarptautiniame jaunimo projekte „Kultura w kartoflu“
(Erasmus Programme) (Wałbrzych, Lenkija);
- spalio 25 d. dalyvavo sekmadieninių lenkų kalbos mokyklėlių stovykloje
(Varšuva, Krokuva, Lenkija).
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„Gimtosios mokyklos“ vokiečių būrelis (vad. Vanda Stepanova)
Veikla Visagine:
- sausio 11 d. organizavo ir dalyvavo renginyje „Naujametė eglutė“ (VKC);
- kovo 4 d. dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Uţgavėnių kaukės“ (VKC);
- balandţio 24 d. dalyvavo parodos-konkurso „Velykų dţiaugsmas“ metu
organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse (VKC);
- geguţės 3 d. organizavo ir pravedė šventę „Muttertag“ (VKC);
- geguţės 9 d. dalyvavo Europos dienai skirtoje pilietinėje akcijoje „Baltųjų tulpių
ir gėrio bulvaras“ (VKC);
- spalio 4 d. organizavo ir pravedė šventę „Tag der deutschen Einheit“ (VKC);
- lapkričio 11 d. organizavo ir pravedė šv. Martino dienai skirtą renginį (Draugystės
vid. m-kla, Visaginas);
- gruodţio 6 d. dalyvavo projekte „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Advento metu“
(VKC).
Išvykos:
- birţelio 13-14 d. dalyvavo XIII Lietuvos tautinių bendrijų šeštadieniniųsekmadieninių mokyklų festivalyje (Klaipėda);
„Gimtosios mokyklos“ ukrainiečių būrelis (vad. Svetlana Novikova)
Veikla Visagine:
- sausio 7 d. organizavo ir pravedė kalėdinę šventę („koliadovanije“) (Visaginas);
- sausio 11 d. organizavo ir dalyvavo renginyje „Naujametė eglutė“ (VKC);
- kovo 21 d. organizavo ir pravedė T. Ševčenko 200-osioms gimimo metinėms
paminėti skirtą renginį (VKC);
- geguţės 10 d. organizavo ir pravedė renginį „Mamos šventė“ (VKC);
- rugsėjo 26-28 d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės“ (Visaginas);
- lapkričio 6 d. dalyvavo projekte „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Advento metu“
(VKC);
- gruodţio 28 d. organizavo ir pravedė Naujųjų metų šventinį renginį būrelio
auklėtiniams (VKC).
Išvykos:
- birţelio 13-14 d. dalyvavo XVIII Lietuvos tautinių maţumų sekmadieninių
(šeštadieninių) mokyklų festivalyje (Klaipėda).
„Gimtosios mokyklos“ baltarusių būrelis (vad. Tatjana Chlus)
Veikla Visagine:
- sausio 11 d. organizavo ir dalyvavo renginyje „Naujametė eglutė“ (VKC);
- kovo 4 d. dalyvavo Uţgavėnių šventėje (VKC);
- kovo 22 d. organizavo ir dalyvavo šventėje „Saraki“ (Visaginas);
- geguţės 9 d. dalyvavo Europos dienai skirtoje pilietinėje akcijoje „Baltųjų tulpių
ir gėrio bulvaras“ (VKC);
- geguţės 31 d. organizavo vyresniųjų auklėtinių išleistuvių vakarą (VKC);
- rugsėjo 26-28 d. dalyvavo V tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės“ (VKC);
Išvykos:
- sausio 18 d. dalyvavo šventėje „Belaruskije Kaliadki“ (Vilnius);
- birţelio 13-14 d. dalyvavo XVIII Lietuvos tautinių maţumų sekmadieninių
(šeštadieninių) mokyklų festivalyje (Klaipėda);
- liepos 5 d. dalyvavo baltarusių tradicinėje šventėje „Kupalle“ (Trakai);
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spalio 4 d. dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Sviata belaruskaj pesni“
(Šiauliai);
lapkričio 15 d. dalyvavo IX tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije
kolokola“ (Vilnius);
lapkričio 22 d. dalyvavo Tarptautiniame festivalyje „Pesni pameţţa“ (Vilnius).
STUDIJŲ VEIKLA

2014 metais VKC veikė penkios studijos: keramikos (vad. Nevena Šašilova), smulkiųjų
rankdarbių (vad. Valentina Kociuba), smulkiųjų rankdarbių (vad. Violeta Abarienė), mezgimo
(vad. Antonina Nikitina), batikos (vad. Tatjana Bondarenko). Studijų nariai mokomi tradicinio
bei šiuolaikinio meno paslapčių. Studijos mokamos. Įkainiai patvirtinti Visagino savivaldybės
tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 46 „Visagino kultūros centro teikiamų paslaugų
įkainiai“. Metų pabaigoje bendras narių skaičius siekė 54 ţmones.
Keramikos studija (vad. N. Šašilova)
Kovo 4 d. dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse Uţgavėnių šventėje (VKC).
Kovo 10 d. dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse XX tarptautiniame šokių festivalyje „Gervė“ (VKC).
Balandţio 24 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves parodos-konkurso „Velykų
dţiaugsmas“ metu (VKC).
Geguţės 7-26 d. dalyvavo Visagino liaudies meistrų darbų konkursinėje parodoje „Aukso
vainikas-2014“.
Birţelio 1-5 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves projekte „Liaudies meno ir amatų
stovykla - 2014“ (VKC).
Birţelio 6 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves Vaikų ir jaunimo edukaciniame
festivalyje „Sauliūtė tekėjo“ (VKC).
Rugpjūčio 2 d. studija dalyvavo mugėje renginyje „Pasikrauk gimtadienio energijos! Visaginui –
39“ (Visaginas).
Rugpjūčio 2 d. studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves renginyje „Pasikrauk
gimtadienio energijos! Visaginui – 39“ (Visaginas).
Rugsėjo 27 d. studija dalyvavo mugėje V-ame tarptautiniame tautinių kultūrų festivalyje
„Rudeninės – 2014“ (VKC).
Gruodţio 6 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves projekte „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis
Advento metu“ (VKC).
Smulkiųjų rankdarbių studija (dekupaţas, vad. V. Kociuba)
Kovo 4 d. dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse Uţgavėnių šventėje (VKC).
Kovo 10 d. dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse XX tarptautiniame šokių festivalyje „Gervė“ (VKC).
Balandţio 24 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves parodos-konkurso „Velykų
dţiaugsmas“ metu (VKC).
Birţelio 24 d. dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse Joninių šventėje (VKC).
Rugpjūčio 2 d. studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves renginyje „Pasikrauk
gimtadienio energijos! Visaginui – 39“ (Visaginas).
Gruodţio 6 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves projekte „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis
Advento metu“ (VKC).
Smulkiųjų rankdarbių studija (vilnos vėlimas, vad. V. Abarienė)
Vasario 12 d. studijos narių išvyka „Europos ţmogus turi tobulėti“ (Vilnius).
Kovo 1 d. studija organizavo ir pravedė Uţgavėnių kaukių kūrybines dirbtuves (papje mašė
technika) (VKC).
Kovo 4 d. studijos narės dalyvavo Uţgavėnių šventėje (VKC).
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Kovo 5 d. studijos vadovė dalyvavo atrankoje į respublikinę liaudies meno parodą (Lietuvos
liaudies kultūros centras, Vilnius).
Kovo 7-9 d. studijos vadovė dalyvavo tradicinėje Kaziuko mugėje (Vilnius).
Kovo 26 d. studijos vadovė sertifikavo tautinio paveldo produktą – pirštines (sertifikato Nr.
00617).
Balandţio 24 d. studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves parodos-konkurso „Velykų
dţiaugsmas“ metu (VKC).
Geguţės 27 d. – birţelio 13 d. studijos narė Galya Sultanshina dalyvavo totorių kultūros dienai
skirtoje parodoje (VKC).
Geguţės 7-26 d. dalyvavo Visagino liaudies meistrų darbų konkursinėje parodoje „Aukso
vainikas-2014“ (VKC).
Birţelio-liepos mėnesiais studijos vadovė dalyvavo IX Utenos apskrities liaudies meno parodojekonkurse „Aukso vainikas-2014“ (Ignalinos muziejus).
Liepos 3d. – gruodţio 1 d. studijos vadovė dalyvavo liaudies meno parodoje „Pasaulis namuose“ (Taikomosios dailės muziejus, Vilnius).
Rugpjūčio 1 d. studijos narės dalyvavo Visagino miesto šventėje „Pasikrauk gimtadienio
energijos! Visaginui – 39“ – gamino floristinį kilimą (Visaginas).
Gruodţio 6 d. organizavo ir pravedė šiaudinių eglutės ţaisliukų gamybos kūrybines dirbtuves
projekte „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Advento metu“ (VKC).
2014-12-08 – 2015-01-24 dalyvavo parodoje „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Advento metu“
(VKC).
Gruodţio 12 d. dalyvavo miesto eglės įţiebimo šventės metu organizuotoje kalėdinėje mugėje
(Visaginas).
Smulkiųjų rankdarbių studija (mezgimas, vad. A. Nikitina)
Kovo 4 d. dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse Uţgavėnių šventėje (VKC).
Kovo 10 d. dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse XX tarptautiniame šokių festivalyje „Gervė“ (VKC).
Balandţio 24 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves parodos-konkurso „Velykų
dţiaugsmas“ metu (VKC).
Geguţės 7-26 d. dalyvavo Visagino liaudies meistrų darbų konkursinėje parodoje „Aukso
vainikas-2014“ (VKC).
Birţelio-liepos mėnesiais dalyvavo IX Utenos apskrities liaudies meno parodoje-konkurse
„Aukso vainikas-2014“ (Ignalinos muziejus).
Birţelio 1 d. pravedė kūrybines dirbtuves projekte „Liaudies meno ir amatų stovykla – 2014“
(VKC).
Birţelio 6 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves Sekminių šventėje (VKC).
Birţelio 24 d. dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse Joninių šventėje (VKC).
Rugpjūčio 2 d. studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves renginyje „Pasikrauk
gimtadienio energijos! Visaginui – 39“ (Visaginas).
Gruodţio 6 d. pravedė kūrybines dirbtuves projekte „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Advento
metu“ (VKC).
Smulkiųjų rankdarbių studija (batika, vad. T. Bondarenko)
Balandţio 22 d. – geguţės 24 d. dalyvavo parodoje „Metų laikai“ (VVB Meno galerija,
Visaginas).
Balandţio 24 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves parodos-konkurso „Velykų
dţiaugsmas“ metu (VKC).
Geguţės 8 d. dalyvavo renginyje „Rusijos dienos – 2014“ (Vilnius).
Birţelio 3-6 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves projekte „Liaudies meno ir amatų
stovykla - 2014“ (VKC).
Rugpjūčio 2 d. studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves renginyje „Pasikrauk
gimtadienio energijos! Visaginui – 39“ (Visaginas).
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Spalio 1-15 d. dalyvavo parodoje „Kai ruduo lapus nudaţo“ (VVB Meno galerija, Visaginas).
Spalio 11 d. organizavo ir pravedė atvirą šilko tapybos parodą (VVB Meno galerija, Visaginas).
Spalio 18-25 d. buvo organizuota studijos narės Veros Krachmelec darbų paroda
Rudens „spalvos“ (VVB Meno galerija, Visaginas).
Spalio 25 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves „Kurkime sages iš uţtrauktukų“ (VVB
Meno galerija, Visaginas).
Lapkričio 5 d. dalyvavo renginyje „Ką ţinome apie šv. Martyno dieną“ (Lietuvos nacionalinis
muziejus, Vilnius).
Lapkričio 8 d. organizavo ir pravedė kvilingo kūrybines dirbtuves (VVB Meno galerija,
Visaginas).
Lapkričio 15 d. dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije kolokola“ (Rotušė,
Vilnius).
Lapkričio 22 d. organizavo ir pravedė odinių sagių kūrybines dirbtuves (VVB Meno galerija,
Visaginas).
Gruodţio 6 d. pravedė kūrybines dirbtuves projekte „Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Advento
metu“ (VKC).
Gruodţio 6 d. organizavo ir pravedė kūrybinę valandėlę „Pasigaminkime Kalėdoms: sagės iš
dirbtinio veltinio“ (VVB Meno galerija, Visaginas).
2014 m. gruodţio 9 d. – 2015 m. sausio 9 d. dalyvavo Visagino miesto menininkų kūrybos darbų
parodoje „Ţemiško groţio daina“ (VVB Meno galerija, Visaginas).
Gruodţio 13 d. organizavo ir pravedė kūrybinę valandėlę „Pasigaminkime Kalėdoms:
naujamečiai burbulai. Marmuravimas“ (VVB Meno galerija, Visaginas).
Gruodţio 13 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves ,,Apie Kalėdas linksmai“ (VVB Meno
galerija, Visaginas).
Gruodţio 20 d. organizavo ir pravedė kūrybinę valandėlę „Pasigaminkime Kalėdoms:
naujamečiai burbulai. Šilko tapyba“ (VVB Meno galerija, Visaginas).
Gruodţio 27 d. organizavo ir pravedė kūrybinę valandėlę „Pasigaminkime Kalėdoms:
kalėdiniai vainikėliai“ (VVB Meno galerija, Visaginas).
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