PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-140
JURBARKO KULTŪROS CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Jurbarko kultūros centras 2013 m. savo veiklą vykdė vadovaudamasis šiomis Jurbarko
kultūros centro 2013 m. veiklos programoje numatytomis kryptimis:
• Išlaikyti gyventojų meno mėgėjų kolektyvų įvairovę, skatinti remiant jų koncertines
išvykas ir pasirodymus kaip rajone, taip ir už jo ribų.
• Organizuoti profesionalaus meno sklaidą, taip prisidedant prie kultūrinio gyvenimo
praturtinimo mieste ir rajone.
• Tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius į juos kviečiant įvairius respublikos ir
užsienio meno mėgėjų kolektyvus.
• Ieškoti idėjų ir kurti naujų formų renginius.
• Bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis.
2013 m. birželio 3 d. direktorės pareigas pradėjus eiti Jūratei Mosunovienei po 5 jau vykdytų
veiklos mėnesių buvo išlaikytas metų pradžioje užsibrėžtų tikslų ir uždavinių tęstinumas.
2013 m. pabaigoje Kultūros tarybai prie Lietuvos kultūros ministerijos buvo pateiktos 5-kios
kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkurso paraiškos, iš kurių 4-riems projektams 2014
m. pradžioje buvo skirtas finansavimas. Jau keletą metų iš prie Kultūros ministerijos įsikūrusių
rėmimo fondų nebuvo skirtas toks didelis finansavimas mūsų kultūros centrui. Jo suma siekia 63000
Lt, o kofinansavimo 2 000 Lt, tai sudaro 3,2 procento Kultūros rėmimo fondo skirtos pinigų sumos.
Visi 4 finansavimą gavę projektai bus įgyvendinti 2014 metais.
2013 m. meno mėgėjų kolektyvai intencyviai ruošėsi 2014 m. liepos 2 – 6 d. vyksiančiai
Dainų šventei. Metų pabaigoje prasidėjusios ir šių metų pradžioje pasibaigusių apžiūrų rezultatai
parodė, kad pasiruošta buvo puikiai ir visi 11 besiruošiančių kolektyvų praėjo atranką ir vyks į patį
svarbiausią šių metų Lietuvos kultūros renginį.
II. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
Vadovaudamasis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.
T2-305 „Dėl Kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ Jurbarko kultūros
centras disponavo 39,25 etatais, iš jų:
Jurbarko kultūros centre 35 (iš to sk. kultūros ir meno specialistų 19,5 et.)
Skyriuose 4,25 (iš to sk. kultūros ir meno specialistų 3,5 et.)
Jurbarko kultūros centre dirbo 45 darbuotojai, iš jų 27 kultūros ir meno specialistai.
III. PERSONALO POKYČIAI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
2013 metais į Jurbarko kultūros centro kolektyvą priimti dirbti nauji darbuotojai: kapelos
vadovas Piotr Pojawis, dailininkas – scenografas Zigmas Morlencas, informatikos specialistas Linas
Gečas, choreografas Giedrius Paulauskas, stalius – darbininkas Mindaugas Danukas, kultūrinės
veiklos organizatorė Raimonda Vaičaitytė. Pagal viešųjų darbų programą Jurbarko kultūros centre
dirbo 6 žmonės. (Tai yra 50 % daugiau nei 2012 m.)
2013 metais profesinę kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokymuose kėlė 35 Jurbarko
kultūros centro darbuotojų, iš jų 27 kultūros ir meno specialistai. (Tai yra 50 % daugiau nei 2012
m.)
2013 metais 2 kultūros ir meno specialistai tęsė studijas: A. Banytė Klaipėdos universiteto
Menų fakultete studijavo dramos režisūros magistro studijų programą, A. Petraitis Kauno kolegijos

Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centre studijavo kultūrinės veiklos organizavimo studijų
programą.
2013 metais Jurbarko kultūros centro darbuotojų tarpą paliko: kultūrinės veiklos organizatorė
Evelina Tamošaitytė, stalius – darbininkas Vytautas Valtys, choreografas Paulius Vaitkevičius,
folkloro ansamblio vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė, meno vadovas Vytautas Antanas Partikas.
IV. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI, JŲ KONCERTINĖS IŠVYKOS IR PASIEKIMAI
Jurbarko kultūros centre aktyviai veikė 29 įvairių žanrų kolektyvai, studijos, būreliai, iš jų 15
vaikų ir jaunimo iki 19 metų amžiaus kolektyvų. Kolektyvų veikloje dalyvauja 466 nariai, iš jų virš
252 vaikų ir jaunimo.
Kolektyvo pavadinimas
Politinių kalinių ir tremtinių choras
„Versmė“
Retro vokalinis ansamblis „Volungė“
Berniukų choras „Bildukas“ (2 grupės)
Vaikų folkloro grupė „Imsrė“
Suaugusiųjų folkloro grupė „Imsrė“
Moterų choras „Lelija“
Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“
Vaikų folkloro ansamblis „Pasagėlė“
Akustinės muzikos grupė „Vėjūkas“
Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“
(2 grupės)
Skirsnemunės mėgėjų teatras
Konstantino Glinskio teatras
Konstantino Glinskio teatro vaikų ir
jaunimo studija
Pučiamųjų
instrumentų
orkestras
„Bišpilis“
Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Mituva“
Liaudiško šokio studija „Nemunėlis“
(2 grupės)
Šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“
(3 grupės)
Orkestrinių šokių grupė
Liaudiškos muzikos kapela „Mituva“
Tradicinė kapela „Santaka“
Žindaičių skyriaus moterų ansamblis
Žindaičių skyriaus kaimo kapela
„Šilas“
Girdžių skyriaus vaikų dramos būrelis
Girdžių skyriaus suaugusiųjų dramos
būrelis
Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis

Kolektyvo
kategorija

Kolektyvo
narių skaičius

IV

28

IV
II
II
III
I
II
-

9
37
10
9
28
8
18
10

I

41

I

10
30

D. Samienė

-

15

A. Banytė

III

18

A. Lapė

II

18

G. Paulauskas

I

38

-

62

II
-

12
10
10
8

-

10

-

9

-

10

-
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Kolektyvo vadovas
M. E. Tautkuvienė
D. Lapienė
B. Bartkutė
D. Jonušauskienė
A. Masteikaitė Mičulė
B. Šneiderienė

J. Telišauskienė
V. Žemliauskas
P. Pojawis
V. A. Partikas
L. Zdanavičienė
A. Vizbara

2013 metais Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai savo programas pristatė 98
koncertinėse išvykose įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose bei užsienyje, dalyvaudami
konkursuose pelnė ne vieną apdovanojimą.
Kolektyvų koncertinės išvykos, festivaliai, konkursai užsienyje

Kolektyvo pavadinimas
Berniukų choro „Bildukai“
jaunuolių grupė
Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Mituva“
Suaugusiųjų folkloro grupė
„Imsrė“
K.Glinskio mėgėjų teatras ir
K.Glinskio mėgėjų teatro jaunimo
studija
Šiuolaikinio šokio studijos
„Šypsena“ mergaičių ir jaunimo
grupės
Liaudiška kaimo kapela „Mituva“

Festivalio vieta
Crailsheimas (Vokietija)
Szeged‘as (Vengrija)
Rynas (Lenkija)
Pamiers (Prancūzija)
Nemanas (Rusija)
Crailsheimas (Vokietija)

Festivalio pavadinimas
koncertas
Albert
Draugystės
Schweitzer gimnazijoje
Tarptautinis festivalis „CountryWandering“
Tarptautinis folkloro kolektyvų
konkursas
Pamiers licėjaus kultūros savaitė
seminaras „Menų savaitė“
Tarptautinė
sporto
šventė
„Infrastruktūros
plėtra
ir
bendradarbiavimas švietimo srityje“
Frankų liaudies šventė

Mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų pasiekimai

1

2

3

4

Mastas
(tarptautinis,
respublikinis,
regioninis,
rajoninis)
5

1.

Liaudiškų
šokių studija
„Nemunėlis“
vyresniųjų
grupė
Šiuolaikinių
šokių studija
„Šypsena“
Šiuolaikinių
šokių studija
„Šypsena“
Šiuolaikinių
šokių studija
„Šypsena“
Šiuolaikinių
šokių studija
„Šypsena“
Šiuolaikinių
šokių studija
„Šypsena“
K. Glinskio
teatro vaikų ir
jaunimo studija

Suaugusiųjų
liaudiškų šokių
grupių konkursas
„Pora už poros“

Birštonas

Rajoninis

I laipsnio diplomas

Modernaus šokio
festivalis „Judančios
spalvos 2013“
Modernaus šokio
festivalis „Judančios
spalvos 2013“
Modernaus šokio
festivalis „Judančios
spalvos 2013“
Modernaus šokio
festivalis „Judančios
spalvos 2013“
Modernaus šokio
festivalis „Judančios
spalvos 2013“
Lietuvos vaikų ir
jaunimo teatrų šventė
„Šimtakojis 2013“

Birštonas

Respublikinis

II vieta mergaičių
grupė

Birštonas

Respublikinis

II vieta vaikų
grupė

Birštonas

Respublikinis

I vieta merginų
grupė

Birštonas

Respublikinis

II vieta merginų
grupė

Birštonas

Respublikinis

I vieta mergaičių
grupė

Telšiai

Respublikinis

K. Glinskio
teatro vaikų ir
jaunimo studija
Vyresniųjų
liaudiškų šokių

Lietuvos vaikų ir
jaunimo teatrų šventė
„Šimtakojis 2013“
Suaugusiųjų
liaudiškų šokių

Telšiai

Respublikinis

Diplomas
Samantai Pinaitytei
už Samantos
vaidmenį
spektaklyje „Būti
paaugliu“
Laureato diplomas

Prienai

Respublikinis

Eil.
Nr.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Kolektyvo
pavadinimas

Renginio pavadinimas

Miestas

Laimėjimai
6

III laipsnio
diplomas

grupė
„Mituva“

10.
11.

12

13

14

15

16

17

18.

grupių konkursas
„Pora už poros“
respublikinis ratas
Lietuvos vaikų ir
Vaikų ir
jaunimo teatras jaunimo teatrų šventė
„Šimtakojis 2013“
„Vaivorykštė“
IV tarptautinis šokio
Šiuolaikinių
konkursas „DANCE
šokių studija
REVOLUTION
„Šypsena“
2013“
IV tarptautinis šokio
Šiuolaikinių
konkursas „DANCE
šokių studija
REVOLUTION
„Šypsena“
2013“
IV tarptautinis šokio
Šiuolaikinių
konkursas „DANCE
šokių studija
REVOLUTION
„Šypsena“
2013“
IX Respublikinis
Šiuolaikinių
šiuolaikinio ir
šokių studija
modernaus šokio
„Šypsena“
festivalis – konkursas
„ŠOKIO ERDVĖJE“
IX Respublikinis
Šiuolaikinių
šiuolaikinio ir
šokių studija
modernaus šokio
„Šypsena“
festivalis – konkursas
„ŠOKIO ERDVĖJE“
Suaugusiųjų
Liaudiškų
liaudiškų šokių
šokių studija
grupių konkursas
„Nemunėlis“
„Pora už poros“
vyresniųjų
grupė
Suaugusiųjų
Vyresniųjų
liaudiškų
šokių
liaudiškų šokių
grupių konkursas
grupė
„Pora už poros“
„Mituva“
Lietuvos klojimo
Konstantino
teatrų XXV-oji
Glinskio teatras
Krivūlė

Telšiai

Respublikinis

Laureato diplomas

Vilnius

Tarptautinis

Vilnius

Tarptautinis

Mergaičių grupė
šiuolaikinio šokio
stiliuje užėmė I
vietą.
Mergaičių grupių
šou šokio stiliuje
užėmė III vietą.

Vilnius

Tarptautinis

Kaunas

Respublikinis

Kaunas

Respublikinis

I vietą vaikų grupė
(6-9 metų)

Prienai

Respublikinis

Laureato diplomas

Birštonas

Respublikinis

II laipsnio
diplomas

Laukuvoje

Respublikinis

Tarptautinis šokių
čempionatas
„Lithuanian Cup
2013“

Klaipėda

Tarptautinis

Tarptautinis šokių
čempionatas
„Lithuanian Cup
2013“
(Tai yra 60 % daugiau nei 2012 m.)

Klaipėda

Tarptautinis

XXV-sios Lietuvos
klojimo teatrų
krivūlė didysis
kun. Jono Katelės
prizas ir fondo
premija 1000 Lt
Street dance show
kategorijoje užėmė
III vietą jaunimo
grupė
Contemporary
kategorijoje
IV
vietą
jaunimo
grupė

19.

Šiuolaikinių
šokių studija
„Šypsena“

20.

Šiuolaikinių
šokių studija
„Šypsena“

V. 2013 METŲ RENGINIAI

Jaunimo grupė
charakterinio šokio
stiliuje užėmė I
vietą.
III vietą merginų
grupė

Jurbarko kultūros centro darbuotojai, vykdydami programas ir projektus, didelį dėmesį skiria
Jurbarko miesto ir rajono bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimui, etninės kultūros
puoselėjimui, tradicijų, papročių įtvirtinimui, turiningam gyventojų laisvalaikio užimtumo
organizavimui, pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui,
profesionalaus meno sklaidai.
2013 metais Jurbarko kultūros centras suorganizavo 130 (iš jų skyriuose – 16) įvairaus žanro
renginių, iš jų 27 ( iš jų skyriuose – 2) renginiai skirti vaikams ir jaunimui, 9 (iš jų skyriuose - 4)
etnokultūriniai renginiai. Jurbarko kultūros centro suorganizuotus renginius aplankė daugiau kaip
9700 (pasirodė 2660 saviveiklininkų) žiūrovų, o įvykęs 21 profesionalaus meno renginys surinko
4600 žiūrovų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2013 m. nevyko jokie tarptautiniai festivaliai, nes visi
tradiciniai vyksta kas du metai.
Valstybinių švenčių ir kitų atmintinų datų paminėjimo renginiai
1. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Atminimo valanda prie Laisvės aukuro „Vilties,
Tikėjimo ir Ryžto smailių pakylėti...“
2. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas.
3. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas.
4. Lietuvos Valstybės dienos paminėjimas.
5. Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas.
6. Genocido aukų atminimo valanda.
7. Valstybės dienos paminėjimas.
8. Juodojo kaspino dienos paminėjimas.
9. Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos paminėjimas.
Respublikiniai renginiai
Respublikinis teatro festivalis ir teatrinė laboratorija „Senjorai ir jaunystė“.
Regioniniai renginiai
Vaikų ir jaunimo teatrų apžiūra – konkursas „Šimtakojis 2013“
Festivaliai, šventės ir kiti renginiai
1. Senjorų popietė.
2. Vakaras „Aš Nemuno abu krantus suglausiu“, skirtas poeto Justino Marcinkevičiaus
atminimui.
3. K.Glinskio teatro jaunimo studijos spektaklio „Būti paaugliu“ premjera.
4. Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų vietinis konkursas „Tramtatulis-2013“.
5. Koncertas Tarptautinei Moters dienai paminėti.
6. Teatro dienos paminėjimui: spektaklis V. Levanovo „Viens, du, trys“ (rež. A.Banytė);
spektaklis P. Petliukas „Brangusai pabučiavimas“ (rež. D. Samienė); spektaklis „Būti paaugliu“
(rež. A. Banytė); spektaklis T. Kubertas „Ūpo žmonės“ (rež. D. Samienė); premjera J. Skinkio
„Moters kerštas“ (rež. D. Samienė); nominacijos „Vanduo“ įteikimas.
7. Vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ spektaklio premjera „Aš esu AŠ“ (rež. B.
Šneiderienė).
8. Kultūros dienos paminėjimas. Liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“.
9. Vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“.
10. Jaunimo muzikinis vakaras (Girdžių sk.).
11. Bibliotekos atidarymas.
12. Koncertas Miestelio ir verslo dienai.
13. Imsrės tako atidarymo šventė.
14. Jaunimo draugystės vakaras.
15. Koncertas skirtas Motinos dienai.
16. Atsisveikinimo su teatru vakaras „Vaivorykštės lempos“.
17. Šeimos dienos paminėjimui skirti renginiai: paskaitos, vakaronė su „Pasagėle“.
18. Berniukų choro „Bildukas“ narių atsisveikinimo koncertas.
19. Renginys skirtas vaikų gynimo dienai.
20. Sūrių šventė (Girdžių sk.).
21. Kalbininkės, tarmių tyrėjos dr. Elenos Grinaveckienės 85-mečio paminėjima.

22. Projektas „K. Glinskio teatro vasara“.
23. Šv. Baltramiejaus atlaidai. Miestelio diena. Skirsnemunės 700 metų jubiliejaus šventė.
24. Kapelų šventė „Pamituvio armonika“ kartu su Miestelėnų švente, seniūnijos kiemelis.
25. Derliaus šventė (Girdžių sk.).
26. K. Glinskio teatro vaikų ir jaunimo studijos spektaklis „Šeimyninės istorijos“ (rodytas 2
kartus).
27. Vakaronė. Padėkos vakaras (Girdžių sk.).
28. Romansų vakaras „Rudens romansas“.
29. Animacininių filmų festivalis „Tindirindis“.
30. Vokalinio ansamblio „Verdenė“ 30-mečio koncertas.
31. Popietė „Būkime kartu“, skirta Neįgaliųjų dienos paminėjimui (Skirsnemunės sk.).
32. Popietė vaikams „Seku, seku pasaką“ dalyvauja teatras „Vaivorykštė“ ir darželio
„Nykštukas“ auklėtiniai.
33. A.Šabaniausko ir S.Sodeikos 110 jubiliejų koncertas + Kalėdinės eglės įžiebimo šventė.
34. Adventinis vakaras (Skirsnemunės sk.).
35. Kalėdinės eglės įžiebimo šventė (Girdžių sk.).
36. Adventinė popietė.
37. Spektaklis „Trys mylimos“ (Skirsnemunės sk.).
38. Naujametinis vakaras (Girdžių sk.).
Etnokultūriniai renginiai
1. Trijų Karalių vaikštynės.
2. Užgavėnių šventė.
3. Edukacinis užsiėmimas „Velykų belaukiant“.
4. Atvelykio popietė (Skirsnemunės sk.).
5. Klojimo teatrų šventė (Girdžių sk.).
6. „Mikučio“ etnokultūros stovykla vaikams ir jaunimui.
7. Joninės.
8. Šv. Oninių šventė (Girdžių sk.).
9. „Tarmių pynė“, skirta Tarmių metams. Koncertas, viktorina.
Seminarai – mokymai, edukacinės programos
Seminaras „Sveikas vaikas su S.Kneippo vandens terapija“.
Parodos
1. Spaudinių paroda Laisvės gynėjų dienai paminėti (Žindaičių sk.).
2. Kraštotyrinių darbų paroda „Gimtojo krašto istorinė atmintis“ (Žindaičių sk.).
3. Paroda „Piešiau žiemą“ (Skirsnemunės sk.).
4. Velykinių margučių paroda (Žindaičių sk.).
Profesionalaus meno sklaidos renginiai
Dokumentinio filmo „Teatro instinktas“ pristatymas rež. G.Padegimas.
Lietuviško kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys 2013“.
Dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“.
Komerciniai renginiai
Spektakliai:
Vytauto Šapranausko šou.
Domino teatro spektakliai: „Langas į Parlamentą“, „Daktaras“, „Paskolinkite tenorą“, VšĮ
„Komedijos teatras“ spektaklis „Primadonos“, K. Smorigino mono šou „Purvas“.
Koncertai: O. Vyšniausko ir grupės, J. Erlicko, akustinis D. Montvydo koncertas (2 kartus),
teatralizuotas koncertas „Čigonų Baronas“ (V. Praparas), I. Valinskienės ir džentelmenų koncertas,
A. Pojavio palaikomasis koncertas, E. Kučinsko koncertas, L. P. Kazlauskų koncertas, I. Starošaitės
ir Ž. Žvagulio koncertas, M.Jampolskio ir Irūnos debiutinio albumo pristatymas „Auksinis duetas“,
Humoro grupės „Ambrozija“ koncertas, J. Šeduikytės akustinis koncertas.
Cirkas: IĮ „RIDIK“ ALAN cirkas, Ąžuolyno meškučių cirkas.
Kinas: kino filmas vaikams „Zambezija“, animacinis filmas „Sniego karalienė“, kino filmas
„Valentinas vienas“, animacinio filmo premjera „Rifo pasaka“, Kino filmas „Pats baisiausias
filmas-5“, animacinis filmas „Vėžliuko Semio nuotykiai – 2“, kino filmas „Dokumentika apie
Jurbarką“, kino filmas „Laiškai Sofijai“, animacinis filmas vaikams „Kalakutai atgal į ateitį“.

Kitų įstaigų Jurbarko kultūros centre organizuoti renginiai, kurių kultūrinėje programoje
dalyvavo Kultūros centro kolektyvai:
1. Koncertas skirtas Šokio dienai (Meno mokyklos).
2. Crailsheimo (Vokietija) Alberto Šveicerio gimnazijos choro ir orkestro koncertas.
3. A. Giedraičio Giedriaus gimnazijos abiturientų išleistuvės.
4. „Lietuvos žygeivių festivalis“.
5. Miškininkų g. gražiausios sodybos rinkimai.
6. Turnyras „3 už Lietuvą“.
7. Tarptautinė mokytojo diena.
8. „Metų ūkis“ + vakaronė.
9. „Per juokus į geresnę santuoką“ Jurbarko dekanato šeimos centro filmo rodymas (5 kartai).
10. „Meno injekcija“ Jurbarko jaunimo mėgėjiškų meno kolektyvų pasirodymai.
11. Jurbarko neįgaliųjų draugijos „Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimas“.
12. Tarptautinės savanorystės dienos paminėjimo renginys.
13. Eglės įžiebimas Jurbarkų gyvenvietėje.
Kiti (tame tarpe ir nekomerciniai) renginiai, kuriems buvo nuomojamos Jurbarko kultūros centro
patalpos:
Kraujo donorystės akcija (4 kartai), modelių atranka (5 kartai), neįgaliųjų draugijos
ataskaitinis susirinkimas, Torpol Baltija seminaras – prezentacija (2 kartai), regos patikra (2 kartai),
kiti pristatymai (3 kartai).
VI.

FINANSAVIMAS IR JO ŠALTINIAI

Patvirtinus 2013 metų biudžetą, Jurbarko kultūros centrui buvo skirta 1103200 Lt funkcijoms
įgyvendinti, tačiau dėl apyvartinių lėšų trūkumo, metų pabaigoje Jurbarko kultūros centras savo
veiklai iš biudžeto gavo 1073488 Lt, t.y. 29712 Lt mažiau nei buvo paskirta. Jurbarko rajono
savivaldybės biudžeto asignavimų įstaigai didžioji dalis, t.y. 81,12 procentai skiriami darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui.
2013 metų pabaigoje Jurbarko kultūros centras turėjo 92726 Lt kreditorinį įsiskolinimą, kurį
sudaro, darbo užmokesčiui – 57694 Lt; socialinio draudimo įmokos – 17811 Lt; ryšių paslaugas –
410 Lt; komunalinės paslaugos – 15723 Lt; transporto išlaikymas – 873 Lt; kitos prekės – 55 Lt;
kitos paslaugos – 160 Lt.
1 lentelė. Jurbarko kultūros centro gautos lėšos ir jų šaltiniai
Eil. Nr.

Gautų lėšų šaltiniai
Steigėjo tiksliniai asignavimai, iš jų:

1

2
3
4

5
6

2012 m.

2013 m.

Skirtumas

1105136

1073488

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui
Kitoms paslaugoms
Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti

901216
203920
-

870836
202652

Viešųjų darbų organizavimo programa

19609

14346

Jurbarko rajono savivaldybė
Darbo birža

8321
11288

5766
8580

- 31648
-30380
-1268
- 5263
-2555
- 2708

4100

1000

- 3100

-

6670

+5670

46208

44437

15374

13752

-1771
-1622

12030
5320

10705
2000

-1325
-3320

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus rezervas
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas(biudžetinių,
nevyriausybinių ir kitų institucijų
programoms, projektams, renginiams remti)
Pajamos už teikiamas paslaugas, iš jų:
už parduotus bilietus į Jurbarko kultūros centro
organizuotus renginius
kolektyvo dalyvio mokestis
kitos teikiamos paslaugos

7

patalpų nuoma

13484

17980

Lėšos iš kitų šaltinių, iš jų:

1323

5713

623
700

449
5264

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio
Kiti rėmėjai

+ 4496
+ 4390
- 174
+ 4564

Analizuojant 1 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad 2013 metais steigėjo tiksliniai
asignavimai, lyginant su 2012 metais, mažesni 31648 Lt., darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui gauta 30380 Lt mažiau negu 2012 metais, nes nebuvo finansuotas darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo straipsnis už gruodžio mėnesį.
Jurbarko kultūros centras, vykdydamas viešųjų darbų organizavimo programą 2013 metais,
laikinai įdarbino 8 asmenų (2012 metais – 11 asmenų), užsiregistravusių Jurbarko darbo biržoje.
Jurbarko kultūros centro renginių organizavimui metų eigoje buvo skirtos lėšos iš Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ir biudžetinių, nevyriausybinių ir kitų
institucijų programoms, projektams, renginiams remti:
• Konstantino Glinskio teatrui kelionei į Prancūziją transporto išlaidoms iš dalies padengti –
1000 Lt
• Meno saviveiklos kolektyvų „ Nemunėlis“ ir „Mituva“ koncertinių kelionių į Makedoniją ir
Vengriją išlaidoms iš dalies kompensuoti (abiems kolektyvams po 1000 Lt) – 2000 Lt
• Projekto „Mėgėjų teatrų festivalis – seminaras „Senjorai ir jaunystė“ bendrajam
finansavimui vykdyti – 800 Lt
• Vasaros kino festivalio „ Sidabrinės gervės naktys 2013“ organizavimo išlaidoms dengti –
1500 Lt
• Skirsnemunės miestelio jubiliejinės 700 metų šventės organizavimo išlaidoms iš dalies
dengti – 1000 Lt
• Moterų vokaliniam ansambliui „Verdenė“ veiklos 30-mečio progai – 400 Lt
• Jurbarko miesto eglės įžiebimo šventės organizavimo išlaidoms padengti – 970 Lt
Jurbarko kultūros centras teikia įvairias mokamas paslaugas, vadovaudamasis Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-307. Už teikiamas paslaugas
surinktos lėšas naudojamos prekių ir paslaugų, reikalingų renginių organizavimui bei įstaigos
veiklai vykdyti, pirkimui, kolektyvų koncertinių išvykų išlaidų padengimui, materialinės bazės
stiprinimui. 2013 metais pajamų už teikiamas paslaugas gauta 1771 Lt mažiau negu 2012 metais (žr.
1 lentelę.) Didžiausią surenkamų lėšų dalį 2013 metais sudaro patalpų nuomos mokestis bei lėšos
gautos už parduotus bilietus į Jurbarko kultūros centro organizuojamus renginius.
1 paveikslėlis. Jurbarko kultūros centro 2013 metų lėšų pasiskirstymas transporto išlaidoms
padengti (procentais).
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Kolektyvų koncertinėms išvykoms ir kitoms kelionės išlaidoms padengti Jurbarko kultūros
centras sunaudojo 33096 Lt., iš jų biudžeto lėšų – 14822 Lt; iš pajamų gautų už atsitiktines
paslaugas (specialiųjų programų) – 10339 Lt.; iš pajamų gautų už patalpų nuomą– 4935 Lt. ;
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus fondo -3000 Lt. Jurbarko kultūros centro
veiklai vykdyti reikalingos transporto paslaugų sumos dalį, t.y. 46,51 procentą padengė iš įstaigos
gautų pajamų už teikiamas paslaugas (žr. 1 paveikslėlį).

2 paveikslėlis. Jurbarko kultūros centro 2013 metų lėšų pasiskirstymas prekių, reikalingų įstaigos
veiklai vykdyti bei renginiams organizuoti, įsigijimui (procentais).
50
43,17

Biudžetinės lėšos
36,07

30

20,76

40

Atsitiktinės paslaugos (spec. progr.)

20
10

Patalpų nuoma

0

Prekių, reikalingų įstaigos veiklai vykdyti bei renginiams organizuoti, įsigijimui 2013 metais
išleista 17232 Lt, iš jų biudžeto lėšų – 3577 Lt, iš pajamų gautų už atsitiktines paslaugas (specialiųjų
programų) – 7439 Lt; iš pajamų gautų už patalpų nuomą – 6216 Lt. Jurbarko kultūros centro veiklai
vykdyti reikalingų prekių įsigijimo išlaidų 79,24 procentai padengti iš įstaigos gautų pajamų už
teikiamas paslaugas (žr. 2 paveikslėlį).
Kino filmų lankytojai sudaro pačią mažiausią vartotojų, tuo pačiu ir pajamų dalį. Nors
Kultūros centre yra sumontuota stacionari filmų demonstravimo įranga, bet ji yra nemoderni ir
nepateisina vartotojo lūkesčių gauti komfortabilią, kokybišką paslaugą.
Jurbarko kultūros centre 2013 metais įvyko 8 kino seansai, kuriuos aplankė 1138 žiūrovų.
Gauta pajamų suma už parduotus bilietus - 5861 Lt, iš jų 2709 Lt sumokėta už kino filmų nuomą.
Jurbarko kultūros centras rengia ir teikia kultūrinės veiklos projektus Jurbarko rajono
savivaldybei kultūrinės veiklos programai ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įsteigtiems
fondams. Teikdamas projektus įvairiems fondams, Jurbarko kultūros centras kasmet gauna lėšų
meno kolektyvų veiklai bei tradiciniams ir tęstiniams renginiams organizuoti.
2 lentelė. 2013 metais Jurbarko kultūros centro parengti ir teikti projektai
Fondo, programos pavadinimas
Projekto pavadinimas
Laisvės kvartetas: jautriai, solidžiai, ryžtingai,
LR Kultūros rėmimo fondas I etapas
veržliai
LR Kultūros rėmimo fondas I etapas
Liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“
Mėgėjų teatrų festivalis - seminaras - kūrybinė
LR Kultūros rėmimo fondas I etapas
laboratorija „Senjorai ir jaunystė"
LR Kultūros ministerija etninės plėtros
Mėgėjų teatrų festivalis - seminaras - kūrybinė
programa
laboratorija „Senjorai ir jaunystė“
Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa
Vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“
Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa
Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa
Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa
Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa
Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa
Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa

Akcija – ŽEMĖS MENO instaliacijos
2013 m. Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų
Jurbarko mieste paminėjimo meninių akcentų
kūrimas
Rasos Jurbarke
Liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“
Jurbarko miesto kalėdinės eglės įžiebimo šventė
„Stebuklai leidžias iš dangaus...“
Vokalinio ansamblio „Verdenė“ 30-mečio
jubiliejinis koncertas

Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa

„Mylim mūsų Imsrę“

Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa

Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Eglė žalčių karalienė“

Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa

Klojimo teatrų šventė

Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programa

Skirsnemunės miestelio 700 metų jubiliejaus
renginys“. Šv. Baltramiejaus atlaidai

3 lentelė. Projektinės veiklos finansavimas
Fondo, programos
pavadinimas

LR Kultūros
rėmimo fondas I
etapas
LR Kultūros
ministerija etninės
plėtros programa

Jurbarko rajono
kultūrinės veiklos
programa

Teikti projektai
Prašoma
Projektų
suma
skaičius
(litais)

3

41200

1

10300

11

42640

Finansuoti projektai
Projektų
skaičius

Skirtos
lėšos
(litais)

-

-

1

8

Finansuoto projekto pavadinimas

8000

Mėgėjų teatrų festivalis - seminaras kūrybinė laboratorija „Senjorai ir
jaunystė“

9400

2013 m. Valstybinių švenčių ir
atmintinų dienų Jurbarko mieste
paminėjimo meninių akcentų kūrimas –
1000 Lt
Rasos Jurbarke – 3000 Lt
Liaudiškų
šokių
festivalis
„Linksminkimos“ – 1800 Lt
Jurbarko miesto kalėdinės eglės
įžiebimo šventė „Stebuklai leidžias iš
dangaus...“ – 600 Lt
Vokalinio ansamblio „Verdenė“ 30mečio jubiliejinis koncertas – 300 Lt
„Mylim mūsų Imsrę“ – 500 Lt
Klojimo teatrų šventė – 500 Lt
Skirsnemunės miestelio 700 metų
jubiliejaus renginys“. Šv. Baltramiejaus
atlaidai – 1700 Lt

Projektinės veiklos finansavimas iš viso:
17400
(Tai yra 67 % mažiau nei 2012 m.)
3 paveikslėlis. Jurbarko kultūros centro projektinės veiklos finansavimo 2012 m. – 2013 m.
dinamika (tūkst. Lt).
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Jurbarko kultūros centras 2013 metais įvairiems fondams parengė ir teikė (žr. 2 lentelę) 15
kultūrinės veiklos projektus (2012 metais – 27), finansavimą gavo 9 (2012 metais – 19) projektų
vykdymui (žr. 3 lentelę).

LR Kultūros ministerijos fondai 2013 metais finansavimą skyrė 1 projektui, o 2012 metais 4
projektams. 2013 metais gauta lėšų suma (žr. 3 paveikslėlį) iš LR Kultūros ministerijos yra 30000 Lt
mažesnė nei 2012 metais, nes nevykdomi kas antrus metus daromi renginiai.
Jurbarko kultūros centras iš Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programų 2012 metais
finansavimą gavo 15 projektams, o 2013 metais – 11. 2013 metais gautos lėšos iš Jurbarko rajono
kultūrinės veiklos programų (žr. 3 paveikslėlį) projektinei veiklai vykdyti 5700 Lt mažesni nei 2012
metais.
Analizuojant 3 lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad 2013 metais, gauta lėšų suma
projektinei veiklai vykdyti yra didesnė iš Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programų.(žr. 3
lentelę).
Jurbarko kultūros centro planuojamiems renginiams organizuoti projektinio finansavimo
nepakanka, todėl dalį projektinių renginių ir kitų renginių, kuriems projektai nerengiami (arba
negautas finansavimas), įstaiga finansuoja iš gautų lėšų už teikiamas paslaugas bei Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus fondo.

9,4
7,67

4 paveikslėlis. Jurbarko kultūros centro 2013 metų lėšų, reikalingų renginių organizavimui,
pasiskirstymas (tūkst. Lt).
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Jurbarko kultūros centras 2013 metais renginių organizavimui išleido 31441Lt. Didžiausią
skirtų lėšų renginiams dalį, t.y. 29,9 proc., sudaro lėšos gautos projektams vykdyti iš Jurbarko
rajono kultūrinės veiklos programoms skirtos lėšos. Iš gautų pajamų už teikiamas paslaugas įstaiga
skyrė 17,08 proc. lėšų, reikalingų renginiams organizuoti (žr. 4 paveikslėlį).
VII. MATERIALINĖ BAZĖ
Jurbarko kultūros centrui patikėjimo teise valdyti perduoti 2 pastatai (Jurbarko ir
Skirsnemunės), panaudos sutartimi – 2 pastatai (Girdžių ir Žindaičių). 2011 metais renovuotos
Girdžių skyriaus patalpos. Po šios renovacijos, visos Jurbarko kultūros centrui priklausančios
patalpos šildomos.
Jurbarko kultūros centras (su skyriais) veiklai vykdyti turi:
• 4 žiūrovų sales, bendras vietų skaičius – 1062;
• kino filmų demonstravimo įrangą;
• 14 kompiuterių;
• 122 muzikos instrumentus;
• 117 tautinio kostiumo komplektus.
2013 metais Jurbarko kultūros centras atnaujino materialinę bazę įsigydamas iš lėšų gautų už
patalpų nuomą: Kompiuteris INTEL Core i5-4430 – 3000,00 Lt, muzikos instrumentus: iš ES
paramos elektrinio sceninio pianino su priedais komplektas (1 vnt.) – 4885,00 Lt., ir scenos
prožektorių komplektas- 2142 Lt; lėšų gautų už atsitiktines paslaugas: lėkštė būgnui Paiste (2 vnt.) 270,00 Lt., Ebonitinis chromatinis lumzdelis (1 vnt.) - 250,00 Lt. Atnaujinant tautinius kostiumus,
pasiūtos palaidinės mergaitėms (9 vnt.) ir marškiniai berniukams (9 vnt.) – 1900,00 Lt.
VIII. RINKODARA

Jurbarko kultūros centro svetainė (www.jurbarko-kc.lt) tvarkoma, vadovaujantis LR
Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (žin., 2010, Nr. 133-6791). Šioje svetainėje
talpinama visa informacija apie įstaigos veiklą, kuri nuolat atnaujinama. Po kiekvieno renginio ar
koncertinės išvykos yra skelbiamas straipsnis su nuotraukomis apie jų atgarsius. Renginių anonsai,
naujienos bei švenčių akimirkos taip pat skelbiamos socialiniame tinklapyje www.facebook.com.
Informacija apie Jurbarko kultūros centre vykstančius renginius nuolat pateikiama ir
skelbiama Jurbarko rajono dienraščiuose „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“, bei internetiniuose tinklapiuose
www.jurbarkas.lt, www.jurbarkosviesa.lt, www.musulaikas.com, www.jurbarkiskis.lt. Apie
vykstančius tradicinius festivalius ir šventes skelbiama per Lietuvos radiją (www.lrt.lt). Įstaigos
organizuojamus renginius filmuoja ir rodo, savo programų metu, Jurbarko kabelinė televizija
„Rygveda“ (www.jurbarkotv.lt). Reklaminiai renginių plakatai kabinami Jurbarko mieste įrengtose
skelbimų lentose, įstaigose, mokyklose.
Visi Jurbarko kultūros centro organizuojami renginiai yra filmuojami ir fotografuojami, o
sukaupta medžiaga saugoma skaitmeninėse laikmenose.
IX.

BAIGIAMOJI DALIS

2013 metais Jurbarko kultūros centras suorganizavo 130 (iš jų skyriuose – 16) įvairaus žanro
renginių, iš jų 27 ( iš jų skyriuose – 2) renginiai skirti vaikams ir jaunimui, 9 (iš jų skyriuose - 4)
etnokultūriniai renginiai. Jurbarko kultūros centro suorganizuotus renginius aplankė daugiau kaip
9700 (pasirodė 2660 saviveiklininkų) žiūrovų, o įvykęs 21 profesionalaus meno renginys surinko
4600 žiūrovų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2013 m. nevyko jokie tarptautiniai festivaliai, nes visi
tradiciniai vyksta kas du metai, todėl vyks 2014 m.
Jurbarko kultūros centre aktyviai veikė 29 įvairių žanrų kolektyvai, studijos, būreliai, iš jų 15
vaikų ir jaunimo iki 19 metų amžiaus kolektyvų. Kolektyvų veikloje dalyvauja 466 nariai, iš jų 252
vaikai ir jaunimas.
Išlieka problema profesionalaus meno sklaidoje, kadangi žiūrovo mokumas atsilieka nuo
profesionalių koncertų ar spektaklių kainų. Neskaitant to pernai neįvyko tik vienas profesionalaus
meno renginys, kai buvo nupirkta nepakankamai bilietų, kad parduotų bilietų pajamos padengtų
renginio aptarnavimo išlaidas, todėl organizatoriai renginį atšaukė. Labai dažnai aukšto meninio
lygio profesionalaus meno projektai surenka tokį mažą žiūrovų skaičių, jog gali būti parodyti tik
gavus papildomą finansavimą iš Kultūros tarybos fondo ar kitų šaltinių. Jei kitus šaltinius suprasime
kaip Jurbarko verslininkus, tai situacija yra liūdna, nes jie remti gali tik nedideliu kiekiu ir
dažniausiai savo gaminama produkcija - jiems grynosios apyvartinės lėšos yra per didelė našta.
Kolektyvų koncertinės išvykos yra viena iš skatinimo ir motyvavimo priemonių aktyviau
dalyvauti kultūrinėje veikloje. Todėl Jurbarko kultūros centras suteikia visas galimybes
kolektyvams tą daryti, naudodamas specialiąsias ir kitas centro uždirbtas lėšas. Mėgėjų meno
kolektyvams pasitaiko galimybių išvykti su parengtomis koncertinėmis programomis į užsienio
šalis, bet ne visi kolektyvų nariai yra pajėgūs apsimokėti kelionės išlaidas, o iš savivaldybės
biudžeto prie to prisidedama labai nedaug.
Jurbarko kultūros centras vis dar neturi galimybės atnaujinti darbo vietų savo darbuotojams
ir atlikti pastato vidaus remonto, t.y. užtikrinti meno mėgėjų kolektyvams geresnes sąlygas
repeticijoms, pagerinti sceninį apšvietimą ir įgarsinimą, bei įsigyti naują kino filmų demonstravimo
ir garso įrangą, pakeisti žiūrovų salės sėdimąją dalį (dabartinė yra tokia susidėvėjusi, jog išsėdėti
valandos ar dviejų renginį net neturint stuburo problemų yra tikra kančia). 2014 m. pradžioje buvo
parengtas kultūros objektų infrastruktūros investicinio projekto aprašas, kuriame numatyta kultūros
centro vidaus modernizacija. 2013 m. buvo vykdomas ir baigtas centro pastato atnaujinimo
(modernizacijos) I etapas, kurį sudarė pastato apšiltinimas, langų ir išorinių durų keitimas. Tai
padėjo ženkliai sumažinti šildymo suvartojimą. Palyginimui 3 paskutiniai metų šildymo mėnesiai:
2013 m. – 20 918 Lt;
2012 m. – 33 638 Lt;
2011 m. – 40 906 Lt.
Tai būtų 38 – 48 procentais mažiau, nei 2013 m.

2014 m. sausio mėnesį Jurbarko kultūros centro direktorės buvo patvirtintos 4 naujos
kultūrinės programos, kuriomis vadovaudamasis centras dar kelis metus vykdys savo veiklą. Tai
yra:
Jurbarko kultūros centro veiklos programa 2014 – 2015 m;
Jurbarko kultūros centro etninės kultūros programa 2014 – 2020 m;
Jurbarko kultūros centro kultūros sklaidos užsienyje, Lietuvoje ir rajone 2014 – 2016 m.
programa;
Jurbarko kultūros centro 2014 - 2016 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarka.
Buvo užmegzti kontaktai su trimis aukštosiomis universitetinėmis mokyklomis, kurių tąsa
buvo 2014 m. sausio – vasario mėnesiais pasirašytos Bendradarbiavimo sutartys su Vytauto
Didžiojo universiteto Muzikos akademija ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu. Toksai
veiksmas buvo atliktas pirmą kartą Jurbarko kultūros centro istorijoje. Paskutinės sutarties pagrindu
užsimezgė glaudūs ir draugiški santykiai su Kauno fakultetu, kurių dėka į Jurbarką buvo atvežta
studentų baigiamųjų darbų paroda (ją greitai pakeis kita), dizaino katedros studentai parengė 7
Jurbarko kultūros centro vizualinio identiteto projektus, iš kurių galėsime išsirinkti mums labiausiai
patikusį, taip pat tarptautinio festivalio „Ant vandens“ vizualinio identiteto projektą. Šis aukšto
profesionalumo darbų atlikimas kultūros centrui nieko nekainavo. Ateičiai yra numatyti dar keli
projektai: visų Jurbarko rajono kultūros centrų bendros stilistikos vėliavų sukūrimo ir pan.
Organizuojant šventes, vykdant tarptautinius ir kitus projektus, priimant svečius,
profesionalaus meno kolektyvus, kultūros centrui būtina palaikyti reprezentacinę išvaizdą, tačiau dėl
lėšų stokos ši problema vis dar išlieka nesprendžiama. Scenos įrangos mechanizmai ir elektros
instaliacija kelia didelį susirūpinimą ir neužtikrina saugumo darbuotojams ir scenoje esantiems
atlikėjams. Dėl kai kurių prietaisų ar sistemų neveikimo, dėl visiško susidėvėjimo, negalima pilnai
išpildyti visų kūrybinių sumanymų ir taip pat negalima priimti daugelio profesionalaus meno
atstovų norinčių parodyti savo programas Jurbarko žiūrovams, nes Jurbarko kultūros centras
neatitinka jų keliamų įvairių techninių reikalavimų. Tokiu būdu Jurbarką aplenkia vertingi meno
projektai, o kultūros centro meno vadovai yra ribojami kūrybinėje raiškoje organizuodami vietinės
reikšmės, regioninius ir tarptautinius renginius.
Jurbarko kultūros centre dirba kompetentingi, kultūrai atsidavę, besistengiantys
neprarasti optimizmo žmonės. Per daugelį metų susiformavo patyrusių specialistų komanda,
kuri jaučia, kad jų darbas reikalingas miesto bendruomenei ir kuri nuolat ieško naujų galimybių
kultūrinei veiklai tobulinti esamomis nelengvomis sąlygomis.
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