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Jurbarko kultūros centras (toliau – Kultūros centras), vykdydamas jam priskirtas funkcijas ir keliamus tikslus, tenkina visuomenės kultūrinius 

poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, neformaliojo vaikų švietimo, pramoginę veiklą, rūpinasi 

tautinių tradicijų išsaugojimu, kalendorinių švenčių organizavimu, profesionalaus meno sklaida.  

Kultūros centro veikla finansuojama iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Atskiri kultūriniai 

projektai dalinai finansuojami iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų, Lietuvos kultūros tarybos prie Kultūros ministerijos ir kitų fondų lėšų. 

Kultūros centras teikia mokamas paslaugas, gautas lėšas naudoja Kultūros centro funkcijoms vykdyti. 

Jurbarko kultūros centre aktyviai veikia 27 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose yra daugiau kaip 400 dalyvių. Pagal Lietuvos nacionalinio kultūros 

centro meno kolektyvų sugrupavimą, įvertinant jų meninį lygį, Jurbarko kultūros centre aukščiausio meninio lygio – I kategorijos – yra 4 kolektyvai, II  

kategorijos – 6 kolektyvai, III kategorijos – 3 kolektyvai. Aukščiausias mėgėjų meno kolektyvų įvertinimas – Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir 

Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigta nominacija „Aukso paukštė“ buvo įteiktas net 5 Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvams.  

2020 metais Kultūros centre susibūrė 3 nauji mėgėjų meno kolektyvai: moterų choras „Saulė“ (vad. D. Lapienė), vaikų dainavimo grupė 

(vad. A. Tomkevičiūtė-Pajaujienė) ir liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. K. Donauskienė). 

Kultūros centre ir jam priklausančiuose skyriuose (Girdžiuose, Žindaičiuose ir Skirsnemunėje) per vieną kūrybinį sezoną suorganizuoti 139 

įvairaus pobūdžio renginiai, festivaliai, edukacinės programos, spektakliai ir 39 koncertinės išvykos į įvairias Lietuvoje organizuojamas šventes, 

festivalius. Kultūros centro rengiamuose renginiuose per metus apsilankė daugiau kaip 17 900 lankytojų, o tiesiogines transliacijas bei virtualius 



  

renginius internete peržiūrėjo  daugiau kaip 23 900 žiūrovų. 

2020-aisiais Kultūros centre įgyvendinta nemažai originalių projektinių renginių. Vienas iš jų – profesionalaus meno projektas „Susitikimai 

2020“. Projekto metu vykusius kūrybinės laboratorijos-praktikumo užsiėmimus vedė režisierius Albertas Vidžiūnas ir supažindino su Jurbarko kultūros 

centro Konstantino Glinskio teatro statoma Herkaus Kunčiaus pjese „Sobieskis“ bei praktikoje demonstravo, kaip dirbama su aktoriais statant 

spektaklį. Projekto  

„Meninės sintezės vakaras „Kosmogonija“ metu buvo galimybė išgirsti originalius muzikinius kūrinius atliekančius profesionalius atlikėjus: 

baltiškos atmosferinės muzikos duetą „Tykumos“ (Donatas Bielkauskas ir Kristijonas Lučinskas) kompozitorių ir multiinstrumentininką Saulių Petreikį 

bei elektroninės folkmuzikos grupę „UraganiuS ir Aira“. Įgyvendindamas kultūros pažinimo projektą „Netikėta erdvė“, jurbarkiečiams Kultūros 

centras suteikė ne taip dažnai pasitaikančią galimybę prisiliesti prie profesionaliai atliekamos klasikinės muzikos – Jurbarko Kristijono Donelaičio 

evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko kamerinio ansamblio „Ar’s Musica“ koncertas „Baroko šedevrai“ su kviestiniais svečiais – smuikininku 

Zbignevu Levickiu ir jo sūnumi, taip pat smuikininku, Konradu Levickiu. 

Organizuoti ir tradiciniai, žiūrovų jau pamėgti, bei nauji renginiai: romansų ir muzikos vakaras „Ne tik apie meilę...“, kuriame dalyvavo 

kompozitorius ir atlikėjas Kęstutis Vasiliauskas, dainų autorius ir atlikėjas Andrius Pojavis bei pučiamųjų instrumentų virtuozas Pranciškus Narušis, 

vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“, atsisveikinimo su teatru vakaras „Vaivorykštės lempos“, Gatvės muzikos diena, atsisveikinimo su 

choru koncertas „Su daina į gyvenimą“, Oninių šventė Girdžiuose, džiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai Jurbarke 2020“, Skirsnemunės miestelio 

šventė, klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė“, etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“ ir kt. 

2020 metais organizuoti kas antri metai vykstantys festivaliai: respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Mituvos sūkuriai“, folkloro 

festivalis „Ant vandens“. Džiaugiamasi, kad pavyko surengti dvi dienas trukusias vaikų ir jaunimo teatrų kūrybines dirbtuves-festivalį „Vaivorykštė“, 

kurio metu geriausių vaikų ir jaunimo teatrų iš visos Lietuvos spektaklius išvydo Jurbarko Vytauto Didžiojo ir Naujamiesčio progimnazijų mokiniai. 

Tarp spektaklių jaunieji festivalio dalyviai aktorinį meistriškumą kėlė teatro kūrybinėse laboratorijose su aktoriais Baliu Ivanausku, Artūru Dubaka, 

Arnu Ašmonu ir Goda Petkute. Visą festivalį vainikavo Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje parodytas Nacionalinio Kauno dramos teatro 

spektaklis Ingrid Lausund „Bestuburiada“ (rež. Aldona Vilutytė). 

Kultūros centro darbuotojai ir kolektyvai aktyviai prisidėjo rengiant Jurbarko krašto šventę. 2020 metais šventėje pirmą organizuota „Menų 

alėja“, nusidriekusi nuo Jurbarko krašto muziejaus iki Vinco Grybo memorialinio muziejaus, kurioje savo kūryba su praeiviais dalinosi Jurbarko krašto 

tautodailininkai ir didžiulis būrys Jurbarko kultūros centro kolektyvų. 

Kultūros centro teatro kolektyvai 2020 metais žiūrovams pristatė 4 spektaklių premjeras: vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ – jaunatvišką 

komediją „Angelas“, Konstantino Glinskio teatras – atnaujino poezijos spektaklį pagal A. Gailiaus sonetus „Camino vainikas“ (jame pasirodė 

profesionali aktorė Virginija Kochanskytė), Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ – komediją pagal J. Žemaitę „Stebuklingas daktaras“, o Skirsnemunės 

mėgėjų teatras – Žemaitės komediją „Trys mylimos“. 

Paminėti Tautodailės metai: vakaru-paroda „Teatro žentas. Tautodailininkas Juozas Videika“, Irmanto Norkūno drožinių paroda „Šokančios 

verpstės“ ir tautodailininkės Laimutės Ašmonaitienės tapybos darbų paroda „Karantino darbai“. Lietuvių kalbos dienai žiūrovams pristatyta Jurbarko 

kultūros centro Konstantino Glinskio teatro parengta literatūrinė kompozicija „Pokalbiai su Lietuva“. Konstantino Glinskio teatro režisierė 

Danutė Budrytė-Samienė išleido jau antrąją knygą apie šį teatrą – „Tiltai į Tėviškę“. 

2020 m. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusios Vilniaus knygų mugės metu pirmą kartą įrengtoje Lietuvos kultūros centrų salėje 



  

turėjo galimybę prisistatyti kultūros centrai. Paskutiniąją mugės dieną, vasario 23-ąją, savo veiklą pristatė ir Jurbarko kultūros centras. Išskirtinai ir 

įspūdingai pasipuošusios centro darbuotojos ne tik pristatinėjo kultūros centro veiklą bei Jurbarko rajoną mugės lankytojams, bet ir visus kvietė į jau 

tradiciniu tapusį folkloro festivalį „Ant vandens“. 

Šiais metais gražiais renginiais paminėtos Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų veiklos sukaktys: liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ 30-

metis, šiuolaikinių šokių kolektyvo „Šypsena“ 35-metis, folkloro grupės „Imsrė“ 30-metis, Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinio ansamblio 

„Vikinda“ 5-erių metų veiklos sukaktis (ši sukaktis paminėta virtualiu koncertu). Jurbarko rajono savivaldybės nominacija „Krištolinė lelija“ už 

etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą įteikta mėgėjų meno kolektyvo vadovei Birutei Bartkutei. Liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ 

jaunučių ir jaunuolių grupėms ir vadovei Jolantai Telišauskienei įteiktos Jurbarko rajono savivaldybės premijos už aukštus pasiekimus kultūros ir meno 

srityje.  

  

Informacija apie kultūros įstaigos direktoriaus veiklą. 

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 13 metų 

Darbo įstaigoje stažas (nuo) 1995 metai 

Vadovavimo kultūros įstaigos pradžia 

(metai) 

2015 metai 

2020 metų veikla, susijusi su darbuotojų 

funkcijų reglamentavimu, darbuotojų 

saugumo bei lygių galimybių įstaigoje 

užtikrinimu 

Atsižvelgiant į norminių teisės aktų pasikeitimus ir kitas aplinkybes, esant reikalui priimami nauji, 

o taip pat nuolatos peržiūrimi ir atnaujinami įstaigos darbuotojų darbą reglamentuojantys norminiai 

teisės aktai. 2020 metais atnaujinti ir (ar) priimti nauji veiklą reglamentuojantys teisės aktai: „Dėl darbo 

karantino laikotarpiu Jurbarko kultūros centre tvarkos aprašas“, „Žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimo 

Jurbarko kultūros centro organizuojamuose viešuose renginiuose tvarkos aprašas“, „Neformaliojo vaikų 

švietimo ir mėgėjų meno kolektyvų, kuriuose dalyvauja vaikai, repeticijų organizavimo Jurbarko 

kultūros centre tvarkos aprašas“, „Nuotolinio darbo tvarkos aprašas“, „Privalomojo Jurbarko kultūros 

centro darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas“, „Priėmimo į darbą Jurbarko kultūros centre 

tvarkos aprašas“, „Darbo tvarkos taisyklės“, „Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų steigimo 

ir veiklos nuostatai“, „Neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašas“, „Jurbarko kultūros 

centro dokumentų valdymo, rengimo, tvarkymo, naudojimo ir kontrolės procedūrų aprašas“, paskirti 

asmenys, atsakingi už garso ir vaizdo įrašų tvarkymą ir saugojimą.  

Per 2020 metus sudaryta 100 susitarimų dėl darbo sutarčių pakeitimo, laikantis darbuotojų 

informavimo ir konsultavimo procedūrų bei atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus. Įvertinta darbuotojų 

veikla už 2019 metus bei patvirtintos užduotys 2020 metams. Laikomasi asmens duomenų tvarkymo 

taisyklių, kurių tikslas reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Kultūros centre. Visi darbuotojai dirba 

pagal direktoriaus patvirtintus pareigybių aprašymus. 2020 metais išleisti 445 direktoriaus įsakymai 

personalo klausimais, 58 įsakymai veiklos klausimais, parengtos 4 pažymos apie dirbusių darbuotojų 

darbo stažą ir darbo užmokestį. 



  

2020 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų 

administravimu bei valdymu 

Finansiniai ir materialiniai ištekliai tvarkomi valstybės ir savivaldybės nustatyta tvarka ir 

naudojami tikslingai. Reguliariai vykdoma turto įsigijimo ir lėšų bei turto naudojimo priežiūra, 

vykdomi viešieji pirkimai, atliekama turto, atsargų bei skolų inventorizacija. Jurbarko kultūros centrui 

priklausantys lengvieji automobiliai bei pastatai – apdrausti.  

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Jurbarko kultūros centrui lėšos 2020 

metais naudotos efektyviai, neviršijant patvirtintų asignavimų. Grąžintos į Jurbarko rajono savivaldybės 

biudžetą kultūrinės veiklos programų daliniam finansavimui skirtos lėšos (3 projektai perkelti į 2021 

m.) –  

1 410,00 Eur. Jurbarko kultūros centras pervedė VMI gautas lėšas už parduotą metalą – 1 962,00 Eur.  

2020 metais išleista 10 direktoriaus įsakymų, susijusių su turto valdymu, sudaryta 50 sutarčių 

(paslaugų teikimo, koncertinių programų užsakymo), parengtos 132 finansinės ir statistinės ataskaitos, 

pažymos, apyskaitos, 37 viešųjų pirkimų dokumentai. 

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo 

numatytų 2020 metais tobulinti veiklų bei 

kompetencijų įgyvendinimas 

Kvalifikacija tobulinta dalyvaujant šiuose seminaruose / mokymuose / kursuose: „Dokumentų 

valdymo aktualijos ir pokyčiai, įgyvendinant dokumentų valdymo reformą“; „Darbo ginčai: darbo 

konfliktų sprendimas teisiniu reglamentavimu“; „Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai kultūros 

centrų vadovams: „Tarpkultūrinės komunikacijos vadyba“ ir „Kūrybinės komunikacijos strategija“; 

„Nuotoliniai tęstiniai kultūros centrų direktorių, jų pavaduotojų, renginių vadybininkų, techninių 

renginių koordinatorių kvalifikacijos tobulinimo kursai“; „Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai 

kultūros centrų vadovams: „Emocinis atsparumas“, „Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. 

strategija“, „Darbas su komanda karantino sąlygomis“, „Dialogo principai organizacijoje“, „Tautinių 

mažumų padėtis Lietuvoje“, „Žydų kultūros ir istorijos tyrimai Lietuvoje: tradicija, modernybė, 

problematika“, „Lietuvių tautinių kostiumų regioniniai ypatumai“, „Tautinio kostiumo dėvėjimo 

kultūra“, „Ugdantysis vadovavimas, darbuotojų motyvacija“, „Regioninis išskirtinumas ir jo 

panaudojimo galimybės kultūriniams renginiams“, „Renginių kūrybiniai ir praktiniai sprendimai“, 

„Sprendimų priėmimo neuromokslas“, „Derybų pagrindai“; „Darbų sauga“; „Vidaus kontrolė įstaigoje. 

Kaip pasirengti veikiančią įstaigos vidaus kontrolės politiką“. 

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir 

kompetencijos 2021 metais 

2021 metais vadovas numato gilinti žinias mokymuose ir (ar) seminaruose, susijusiuose su kultūros 

inovacijomis ir paslaugų modernizavimu regionuose, teisės aktų pritaikymo darbe, žmogiškųjų išteklių 

valdymo ir kt.  

 

Kultūros įstaigos struktūra.  

Jurbarko kultūros centro struktūrą sudaro: Jurbarko kultūros centras, Girdžių skyrius, Žindaičių skyrius, Skirsnemunės skyrius  

 



  

 

Žmogiškieji ištekliai. 

 Darbuotojų skaičius Etatų skaičius 

Bendras darbuotojų įstaigoje skaičius 50 39,25 

Kultūros ir meno darbuotojų ir etatų skaičius 33 24 

Aptarnaujančio personalo darbuotojų ir etatų skaičius 17 15,25 

 

Įstaigos darbuotojai pagal turimą išsilavinimą. 

Aukštasis 

 universitetinis 

Aukštasis 

neuniversitetinis 
Aukštesnysis Specialusis vidurinis Vidurinis 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

19  2 1 1 4 5 7 4 2 5 

 

Mėgėjų meno kolektyvai (pildo kultūros centrai). 

Įstaigos filialai 

Mėgėjų meno 

kolektyvų 

skaičius 

Bendras kolektyvų 

narių skaičius 

Iš jų vaikų ir jaunimo 

mėgėjų meno 

kolektyvų skaičius 

Vaikų ir jaunimo 

mėgėjų meno 

kolektyvų narių 

skaičius 

Jurbarko kultūros centras 22 438 12 243 

Girdžių skyrius 2 18   

Skirsnemunės skyrius 2 23   

Žindaičių skyrius 1 7   

Iš viso: 27 486 12 243 

 

 

 

 

 

 



  

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR TOBULINIMAS 

 

Įstaigos metinis veiklos planas Kultūros centro metų veiklos planavimas vykdomas vadovaujantis Jurbarko kultūros centro veiklos plano 

rengimo, kultūrinio darbo organizavimo ir darbuotojų veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Jurbarko 

kultūros centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-67, šiame procese dalyvauja visi mėgėjų meno 

kolektyvų vadovai bei kiti kultūros ir meno darbuotojai. 

Jurbarko kultūros centro 2020 metų veiklos planas patvirtintas Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2020 m. 

sausio 8 d. įsakymu Nr. V-6. Planas pristatytas ir aptartas Kultūros centro darbuotojų susirinkimo metu, suderintas 

su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju ir Jurbarko kultūros 

centro kultūros taryba. Metų veiklos planas ir mėnesio renginių planai skelbiami Kultūros centro svetainėje 

https://www.jurbarko-kc.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai. 

Jurbarko kultūros centro 2020–2021 metų veiklos programa patvirtinta Jurbarko kultūros centro direktoriaus 

2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-5. Jurbarko kultūros centro 2021–2023 metų etninės kultūros programa 

patvirtinta Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-57. Jurbarko kultūros centro 

2021–2023 metų kultūros sklaidos užsienyje, Lietuvoje ir Jurbarko rajone programa patvirtinta Jurbarko kultūros 

centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-56.  

Programų projektai aptarti su kultūros centro taryba ir pristatyti kultūros centro bendruomenei. Programos 

paskelbtos Kultūros centro svetainėje https://www.jurbarko-kc.lt/lt/teisine-informacija/veikla-reglamentuojantys-

dokumentai. 

2020 m. įstaigos pagrindiniai 

veiklos tikslai 

Jurbarko kultūros centro 2020–2021 metų veiklos programos tikslai: 

1. Užtikrinti meno plėtrą bei meninę saviraišką. 

2. Puoselėti ir plėtoti etninę kultūrą. 

3. Siekti darbuotojų profesinės kompetencijos augimo. 

4. Tobulinti Jurbarko kultūros centro infrastruktūrą. 

5. Inicijuoti ir organizuoti kultūros ir meno sklaidą. 

2020 metų įstaigos pagrindinių 

veiklos tikslų įgyvendinimas 

(kiekybiniai ir kokybiniai 

rodikliai) 

Tikslo „Užtikrinti meno plėtrą bei meninę saviraišką“ įgyvendinimas: 2020 metais Kultūros centre veiklą 

vykdė 27 įvairaus žanro mėgėjų meno kolektyvai, iš jų 12 vaikų ir jaunimo kolektyvų. Bendras dalyvių skaičius – 

486, iš jų vaikų ir jaunimo – 243. Kultūros centro kolektyvai užtikrindami kultūrinius mainus, programas pristatė 

39 koncertinėse išvykose Jurbarko rajone ir įvairiuose Lietuvos miestuose. 2020 metais Kultūros centras (su 

skyriais) organizavo 121 įvairaus žanro renginį, iš jų: 17 renginių transliuoti tiesiogiai, virtualūs – 22. Siekiant 

paįvairinti organizuojamų renginių programas, pasirodyti kviesti ir kitų kultūros centrų kolektyvai – renginiuose 

dalyvavo 31 kitų įstaigų (ne profesionalūs) kolektyvas, atlikėjai, 18 Kultūros centro organizuotų renginių 

programose dalyvavo profesionalūs kolektyvai, atlikėjai. Kitos įstaigos Kultūros centre organizavo 5 

https://www.jurbarko-kc.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai
https://www.jurbarko-kc.lt/lt/teisine-informacija/veikla-reglamentuojantys-dokumentai
https://www.jurbarko-kc.lt/lt/teisine-informacija/veikla-reglamentuojantys-dokumentai


  

nekomercinius renginius, prie kurių darbuotojai prisidėjo įvairiomis paslaugomis, parodyti 7 kino filmai, įvyko 6 

pramoginės muzikos koncertai, spektakliai. 

Tikslo „Puoselėti ir plėtoti etninę kultūrą“ įgyvendinimas: etninės kultūros tradicijas ir jų tęstinumą puoselėja 

8 mėgėjų meno kolektyvai. 2020 m. organizuoti 3 edukaciniai seminarai, surengtos 6 liaudies meno parodos, 23 

kalendorinių švenčių paminėjimai ir vietos tradicijų išsaugojimą užtikrinantys renginiai, 30 valstybinių švenčių, 

atmintinų datų ir istorinių datų paminėjimai. 

Tikslo „Siekti darbuotojų profesinės kompetencijos augimo“ įgyvendinimas: profesinę kvalifikaciją kėlė 26 

Kultūros centro darbuotojai, iš jų 22 kultūros ir meno specialistai. 2020 metais 1 kultūros centro darbuotojas 

pradėjo mokytis renginių techninio aptarnavimo Elektrėnų profesinio mokymo centre. 

Tikslo „Tobulinti Jurbarko kultūros centro infrastruktūrą“ įgyvendinimas: 2020 metais Jurbarko rajono 

savivaldybė skyrė lėšų materialinės bazės atnaujinimui: Skirsnemunės skyriaus pastato stogo remontui – 9 470,00  

Eur, Žindaičių skyriaus salės remontui – 13 940,00 Eur, programinės įrangos licencijų įsigijimui – 2 300,00 Eur, 

vaizdo filmavimo kamerai – 2 600,00 Eur. Materialinei bazei atnaujinti panaudotos Jurbarko kultūros centro lėšos, 

gautos už teikiamas paslaugas: įsigytos tautinių kostiumų dalys liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų 

grupei – vyriškos skrybėlės, auliniai batai, atnaujinta koncertinė apranga Jurbarko kultūros centro kolektyvams: 

šiuolaikinių šokių kolektyvui „Dona“, moterų chorui „Saulė“, Konstantino Glinskio teatrui, šiuolaikinių šokių 

kolektyvui „Šypsena“, nupirkta Jurbarko kultūros centrą reprezentuojanti sienelė ir kt. – 4 945,00 Eur. Materialinei 

bazei atnaujinti panaudotos biudžeto lėšos: įsigytas dviračių stovas, žoliapjovė, šviesos prožektoriams skirti stovai, 

gręžtuvas ir litavimo stotelė, palapinė, laidų apsauga, kompiuteris, spausdintuvai (2 vnt.) ir kt., Skirsnemunės 

skyriui – žaliuzės, Girdžių skyriui nupirktas projektorius ir ekranas su stovu – 6 550,00 Eur. 

Tikslo „Inicijuoti ir organizuoti kultūros ir meno sklaidą“ įgyvendinimas: Jurbarko kultūros centro interneto 

svetainėje www.jurbarko-kc.lt. visuomenei pateikiama informacija apie Kultūros centro veiklą (skelbimai apie 

renginius, įvykusių renginių, koncertinių išvykų aprašymai). Renginių anonsai, naujienos bei švenčių akimirkos 

taip pat skelbiamos socialiniame tinklapyje www.facebook.com ir Jurbarko kultūros centro kanale „YouTube“ 

tinklapyje. Renginiai filmuojami, visi renginiai fotografuojami, o sukaupta medžiaga saugoma skaitmeninėse 

laikmenose. Kiekvienais metais parengiamas ir Kultūros centro svetainėje skelbiamas praėjusių metų kūrybinės 

veiklos metraštis bei filmas, parodantis įspūdingiausias Kultūros centro renginių akimirkas. 2020 metais Kultūros 

centro svetainėje darbuotojų parengta ir paskelbta informacija apie 132 renginius ir koncertines išvykas. 

Kita 2020 metais įstaigos 

vykdyta veikla 

 

Prasidėjus pandemijai, Kultūros centro darbuotojai ėmė ieškoti būdų, kaip dainininkai, muzikantai, kiti 

atlikėjai galėtų pasiekti žiūrovus. Pradėjo formuotis nauja tradicija „Muzikiniai penktadieniai“ – tiesioginės 

koncertų transliacijos Jurbarko kultūros centro „Facebook“ paskyroje. Jurbarko kultūros centro Mažojoje salėje 

buvo įrengta studija ir pirmasis koncertas – atlikėjo Gopalo Michailovskio – įvyko balandžio 24-ąją. Muzikinių 

penktadienių metu žiūrovams buvo pristatyti koncertai: Motinos dienai (atlikėjai: Arnas Ašmonas, Goda Petkutė, 

Ieva Sapronaitytė, Mantas Bendžius), Jurbarko bardų klubo narių koncertas „Valanda su Bardai“, dainų autoriaus ir 



  

atlikėjo Kęstučio Vasiliausko dainų ir poezijos vakaras, skirtas Šeimos dienai, Jurbarko vokalinio instrumentinio 

ansamblio „Tocco Musicale&Sorelle Di Canto“ koncertas, Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio 

„Verdenė“ ir instrumentalistų Vyčio Binkausko, Gyčio Gvozdo ir Vinco Bakšio koncertas, skirtas Tėvo dienai, 

atlikėjų Linos Lukošienės ir Naglio Mačėno koncertas, Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ koncertas. 

Labai džiaugtasi galimybe tiesiogiai pristatyti profesionalių atlikėjų koncertines programas: vokalinio dueto „Bella 

Vita“ koncertą, kuriame dainuoja Gražina Skinderytė-Kurnickienė (sopranas) ir Nacionalinio operos teatro 

emeritas Vytautas Kurnickas (tenoras) ir atlikėjų Ritos Preikšaitės (meco-sopranas), Beatos Andriuškevičienės 

(fortepijonas), Edgaro Pilypaičio (tenoras) koncertą „Muzikinis laiko kalendorius“. Tiesiogiai iš Smukučių per 

Jurbarko kultūros centro „Facebook“ paskyrą transliuotas kapelos „Santaka“ koncertas, skirtas Gatvės muzikos 

dienai, per ZOOM programą organizuotas seminaras „Ekranizuoto renginio scenarijus“, kurį vedė lektorė, rašytoja, 

literatūros kritikė Renata Šerelytė ir renginį „Svečiuose pas Kastantą“, iš Jurbarko dvaro parko tiesiogiai transliuota 

Miesto eglės įžiebimo šventė bei organizuotos tiesioginės transliacijos eglės įžiebimo šventės Girdžiuose, 

Žindaičiuose ir Skirsnemunėje. 

Sukurtos ir paskelbtos internete virtualios parodos: Rūtos Vasiliauskienės grafikos darbų paroda „Tylos 

garsai“, gimnazisto Irmanto Norkūno drožinių paroda „Šokančios vepstės“, tautodailininko Juozo Videikos 

medinių skulptūrų paroda, tautodailininkės Laimutės Ašmonaitienės tapybos darbų paroda „Karantino darbai“, 

Genovaitės Babonienės tapybos darbų „Pasaulis spalvose“ ir Zigmo Morlenco tapybos darbų paroda „Peizažas ir 

ne tik...“, Audriaus Sinkaus fotografijų parodos, akimirkos iš Žindaičiuose vykusių margučių parodų, paroda „K. 

Glinskio teatro spektaklių scenografijos ir kostiumų eskizai“. 

Kiti virtualūs pristatymai: konkursai „Muzika prieš virusą“ ir „Švenčiame Velykas“; sveikinimai Kultūros 

dienai, Medicinos darbuotojų dienai, K. Glinskio teatro literatūrinė kompozicija Motinos dienai, Petro Pojavio, 

Andriaus Pojavio, bigbendo „Jada“ vadovų muzikiniai sveikinimai Motinos dienai, moterų vokaliniam ansambliui 

„Vikinda“ 5 metų veiklos proga, Kalėdų senelio sveikinimas; kiti: margučių marginimo sueigos apžvalga, renginys 

„Advento ir Kalėdų tradicijos ir papročiai“. 

 

Korupcijos prevencija įstaigoje 2020 metais. 

Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2018 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintas „Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos 

apraiškomis, priėmimo iš asmenų Jurbarko kultūros centre tvarkos aprašas“. Informacija yra priimama raštu arba žodžiu. Kreipimasis raštu gali būti 

siunčiamas paprastu arba registruotu laišku, taip pat ir elektroniniu paštu (pavaduotoja@jurbarko-kc.lt) arba įmetamas į dėžutę „Pageidavimai ir 

pasiūlymai Jurbarko kultūros centro veiklos tobulinimo ir korupcijos prevencijos klausimais“, kuri įrengta Jurbarko kultūros centro pastato Dariaus ir 

Girėno g. 94, Jurbarke, I aukšto fojė (prie tarnybinio įėjimo). Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2018 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-18 paskirtas 

asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos vykdymą ir kontrolę. 

Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-40 patvirtinta Jurbarko kultūros centro korupcijos prevencijos 

2020–2022 metų programa ir Jurbarko kultūros centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas.  

http://jurbarko-kc.lt/sites/default/files/failai/korupcijos_prevencijos_2017-2019_metu_programos_igyvendinimo_priemoniu_planas.pdf


  

Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-4 patvirtinta Jurbarko kultūros centro korupcijos prevencijos 2017–

2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2019 metų ataskaita. Išsami informacija apie korupcijos prevencijos priemones ir jų 

įgyvendinimą skelbiama Kultūros centro interneto svetainėje adresu  https://www.jurbarko-kc.lt/lt/korupcijos-prevencija 

 

Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas. Kultūros įstaigos  partneriai (kitos įstaigos, užsienio partneriai, bendruomenės). 
Kultūros centras bendradarbiauja su kitomis, ne tik Jurbarko rajono, bet ir respublikos kultūros įstaigomis, pavieniais menininkais, vykdo 

kultūrinius mainus (apsikeitimus mėgėjų meno kolektyvų koncertinėmis programomis). Darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su kolegomis visoje 

Lietuvoje, dalijasi darbo patirtimi. 

Siekiant gerinti ir plėsti kultūrinę veiklą, didinti jaunimo aktyvumą kultūros srityje bei kartu organizuoti įvairius kultūrinius renginius Jurbarko 

kultūros centras pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko švietimo centru, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, klasteriu „Panemunių 

turai“, Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centru ir kt. Daug renginių vyksta bendradarbiaujant su Jurbarko krašto muziejumi, Jurbarko rajono 

savivaldybės viešąja biblioteka, Jurbarko rajono mokyklomis, Skirsnemunės, Girdžių ir Jurbarkų bendruomenėmis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir kt. įstaigomis. Jau ne vienerius metus Kultūros centras jungiasi prie visoje Lietuvoje vykstančios Gatvės muzikos dienos bei 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamos etninės kultūros akcijos „Visa Lietuva šoka“. 2020 metais Jurbarko kultūros centras prisijungė 

prie LRT iniciatyvos #keliuvėliavą – trispalvė buvo iškelta Kultūros centro lange nuo balandžio 9 d. Visoje Lietuvoje birželio 1 d. buvo 

organizuojama padėkos akcija „Ačiū, Lietuva“, kurios tikslas padėkoti Lietuvos žmonėms prisidėjusiems prie koronaviruso suvaldymo. Akcijoje 

aktyviai dalyvavo ir Kultūros centro bei skyrių: Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių mėgėjų meno kolektyvai surengdami viešus koncertus. 

 

Kultūros įstaigos problemos ir jų sprendimas. 

2019 m. įstaigos veiklos ataskaitoje 

nurodytų problemų (iš)sprendimas  

2019 ataskaitoje iškeltos problemos 2020 m. išspręstos iš dalies: 

1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-158 Jurbarko kultūros 

centre įrengta vėdinimo sistema su rekuperatoriumi perduota Jurbarko kultūros centrui valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių 

techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971, nuo 2020 m. 

rugpjūčio mėnesio vėdinimo sistemos priežiūrą atlieka UAB „GI aptarnavimas“.  

2. Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. O1-635 skyrė 9 470,00 

Eur Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus pastato stogo remontui – darbai atlikti. Jurbarko kultūros 

centro Skirsnemunės skyriaus koridoriaus ir lauko laiptų einamojo remonto darbams lėšų 2020 m. negauta, 

sąmatos patikslintos ir pateiktos 2021 m. 

3.  Šiuo metu Jurbarko kultūros centro II a. esančios suremontuotos patalpos dar neprijungtos prie bendros 

vėdinimo sistemos, tačiau darbai vyksta ir artimiausiu metu bus atlikti. 

4. Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. O1-635 ir 2020 m. 

rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. O1-967 skyrė 13 940,00,00 Eur Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus salės 

https://www.jurbarko-kc.lt/lt/korupcijos-prevencija


  

remontui – darbai atlikti.  

Esamos įstaigos problemos ir jų 

sprendimas 

Skirsnemunės skyriaus sanitarinių mazgų remonto darbai atlikti 2019 metais. Siekiant užtikrinti geras darbo 

sąlygas, būtina atlikti Skirsnemunės skyriaus koridoriaus ir lauko laiptų einamąjį remontą. 

Galimos (tikėtinos) įstaigos 

problemos ir jų sprendimas 

- 

 

Papildoma informacija apie įstaigą. 

Informacijos apie įstaigos veiklos sklaida Informacija apie Kultūros centre vykstančius renginius nuolat pateikiama ir skelbiama Jurbarko 

rajono laikraščiuose „Šviesa“, „Mūsų laikas“ bei interneto svetainėse www.jurbarkosviesa.lt, 

www.mlaikas.lt, portale etaplius.lt. Jurbarko kultūros centro „Facebook“ paskyroje ir kitų įstaigų 

(Lietuvos kultūros centrų asociacija, Kas vyksta Jurbarke, Renginiai / koncertai / įvykiai Lietuvoje) 

„Facebook“ paskyrose. Kultūros centro organizuojamus renginius filmuoja ir rodo Jurbarko žinios.  

2020 metais Jurbarko rajono laikraščiuose Kultūros centro veikla buvo aprašyta 32 straipsniuose, 

portale „Etaplius“ paskelbti 3 straipsniai, Jurbarko žinios parengė 38 reportažus apie Kultūros centro 

renginius.  

Kita informacija Išsami informacija apie Kultūros centro veiklą, teikiamas paslaugas, administracinė informacija 

skelbiama Jurbarko kultūros centro interneto svetainėje www.jurbarko-kc.lt Išsamesnė informaciją apie 

2020 m. vykdytą veiklą Jurbarko kultūros centre, Skirsnemunės, Girdžių ir  Žindaičių skyriuose 

pristatyta veiklos metraščiuose https://www.jurbarko-kc.lt/lt/apie-mus/veiklos-metrastis  

2020 metais didelis dėmesys buvo skiriamas naujos svetainės kūrimui. 2020 metais didelis 

dėmesys buvo skiriamas naujos svetainės kūrimui. Nauja svetainė veikia nuo 2021 m. sausio mėn.  

 

III SKYRIUS 

FINANSAI 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos. 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti 

ir remontuoti) 
585 812,00 608 099,00 651 952,00 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų skirti savivaldybės 

biudžeto lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 2018–2020 m. (gruodžio 31 d.); iš 

jų: 

585 794,00 

100 proc. 

610 950,00 

100,47 proc. 

654 758,00 

100,43 proc. 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 29 453,00 8 400,00 2 889,00 

Skirtas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo įmokomis) 496 729,00 542 610,00 598 685,00 

http://www.jurbarko-kc.lt/
https://www.jurbarko-kc.lt/lt/apie-mus/veiklos-metrastis


  

Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

remontuoti 
70 961,00 81 000,00 67 631,00 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 32 397,00 37 150,00 28 310,00 

Darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai skirtų lėšų 80,35 proc. 83,72 proc. 87,65 proc. 

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas nuo visų  metams skirtų savivaldybės 

biudžeto asignavimų 

618 170,00 

100 proc. 

647 904,00 

99,97 proc. 

651 489,00 

95,38 proc. 

Kreditinis įsiskolinimas 2018–2020 m. (gruodžio 31 d.)  - 276,00 861,00 

 

Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas. 

Per 2020 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą Gautos pajamos 4 338,00 Eur 

Per 2020 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas 
Gautos pajamos 3 471,00 Eur, iš jų: už parduotus bilietus – 469,00 Eur, kolektyvo 

dalyvio mokestis – 2 550,00 Eur, kitos teikiamos paslaugos - 452,00 Eur. 

Per 2020 m. iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos. 

 Gautos lėšos 2 082,00 Eur, iš jų: kolektyvų narių nuosavos lėšos transporto išlaidų 

daliniam padengimui – 348,00 Eur; 2 proc. GPM – 484,00 Eur; savivaldybės premija 

kolektyvams ir darbuotojams už aukštus rezultatus ir dovana kolektyvų veiklos 

sukakties proga – 1 250,00 Eur. 

 

Projektinė veikla. Įstaigos dalyvavimas projektuose ir programose, gautas finansavimas. 

Fondas, programa į kurią teikti 

projektai 

Pateiktų 

projektų 

skaičius 

Pateiktas 

finansinis 

poreikis, Eur 

Gautas finansavimas, Eur 

Pateikta projektų į savivaldybės 

vykdomas finansavimo programas 
14 19 415,00 

Gautos lėšos 17 662,00 Eur, iš jų: 

• Kultūros centro 6 projektams vykdyti – 5 400,00 Eur; 

• 9 projektų daliniam finansavimui – 8 262,00 Eur; 

• papildomai skirta 4 000,00 Eur (Jurbarko krašto šventei – koncertinei 

programai organizuoti ir virtualiai eglės įžiebimo šventei organizuoti). 

Pateikta projektų į kitus fondus 12 71 900,00 

Gautos lėšos 33 740,00 Eur, iš jų: 

• iš Lietuvos kultūros tarybos 9 projektams– 27 540,00 Eur; 

• iš LR Kultūros ministerijos 1 projektui – 2 000,00 Eur; 

• Neformalaus vaikų švietimo programai vykdyti – 4 200,00 Eur. 

Dėl paskelbto karantino 3 projektų įgyvendinimas perkeltas į 2021 metus. 

 

 

 



  

Finansinės veiklos tikrinimai. 

Tikrinimų vykdymas (taip, ne) Ne 

Tikrinimų metu nustatytos tobulintinos finansinės veiklos sritys ir atlikti 

darbai gerinant finansinę veiklą 
- 

 

 

 

Kultūros įstaigos direktorius(-ė)                    _____________________                                                   Aida Bliundžiuvaitienė  
                            

 


