
 
JURBARKO KULTŪROS CENTRO 

2012 METŲ VEIKLOS 

A T A S K A I T A  

 

I. BENDROJI DALIS 
 

Jurbarko kultūros centras - daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios tikslas -  tenkinti visuo-
menės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, visuomenės narių kūrybi-
nius sugebėjimus, įtvirtinti senąsias tradicijas, apeigas, papročius, kurti naujas tradicijas, organizuo-
ti Jurbarko rajono gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį. Pagrindiniai uždaviniai – pasiūlyti ben-
druomenės interesus tenkinančius kultūrinius produktus, kurti naujus laikmečio ir bendruomenės 
poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, aktyvinti etnokultūrinę veiklą, 
skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai 
– darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių 
bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas 
rajonui dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose. 

Jurbarko kultūros centras yra viena iš rajono kultūrą reprezentuojančių įstaigų. Čia yra su-
mąstomi ir įgyvendinami svarbiausieji renginiai, šventės, atspindinčios bendruomenės poreikius, 
paminimos valstybės šventės, kalendorinės bei įžymios mūsų šalies datos, vyksta mėgėjų ir profe-
sionalaus meno kolektyvų bei atlikėjų koncertai, spektakliai ir kiti renginiai. 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-7 „Dėl Jurbar-
ko kultūros centro reorganizavimo“ Jurbarko kultūros centras nuo 2010 m. liepos 1 d. reorganizuo-
tas padalijimo būdu. Nuo 2010 m. liepos 1 d. Jurbarko kultūros centro struktūrą sudaro: Jurbarko 
kultūros centras, Girdžių, Skirsnemunės ir Žindaičių skyriai. 

Jurbarko kultūros centras siekia bendradarbiauti su visomis organizacijomis, nuolat palaiko 
ryšį su seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, bažnyčia. 

Jurbarko kultūros centro veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų 
valdytojo patvirtintą sąmatą. 

Jurbarko kultūros centras nuo 2005 metų yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, 
glaudžiai bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos orga-
nizuojamuose renginiuose, bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, 
visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, užsienio partneriais, dalyvauja bendruose 
projektuose. 

 
Pagrindinės veiklos kryptys: 

• Telkti gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką, 
įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių  grupių žmones. 

• Turtinant rajono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. 
• Pritraukiant respublikos atlikėjus, tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius. 
• Ieškoti ir diegti naujų formų renginius. 
• Bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis. 
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II. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-305 „Dėl Kul-
tūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ Jurbarko kultūros centrui nustaty-
tas etatų skaičius – 39,25, 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 dirba 45 darbuotojai, iš jų 27 kultūros ir  meno specialistai.  
 

Kultūros ir meno specialistų išsilavinimas 

 

Aukštasis universite-
tinis 

Aukštasis neuniversi-
tetinis 

Aukštesnysis  Specialus vidurinis 

Kultūros ir 

meno spe-

cialybės 

Kiti 

Kultūros ir 

meno spe-

cialybės 

Kiti 

Kultūros ir 

meno spe-

cialybės 

Kiti 

Kultūros ir 

meno spe-

cialybės 

Kiti 

14 1 1 1 7 2  1 

 
III. PERSONALO POKYČIAI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 
 2012 metais į Jurbarko kultūros centro kolektyvą priimti dirbti kūrybingi, iniciatyvūs nauji 
darbuotojai – choreografas Paulius Vaitkevičius, buhalterė Laura Kuliešiūtė, garso operatorius Val-
das Adomaitis. Pagal viešųjų darbų programą Jurbarko kultūros centre dirbo 11 žmonių. 
 2012 metais atestuoti 9 kultūros ir meno specialistai: 6 darbuotojams suteikta III kvalifikacinė 
klasė, 3 darbuotojams – I kvalifikacinė klasė. Jurbarko kultūros centre kvalifikacinės klasės suteik-
tos iš viso 22 kultūros ir meno specialistams, iš jų: 3 darbuotojams suteikta I kvalifikacinė klasė, 8 
darbuotojams – II kvalifikacinė klasė, 11 darbuotojų – III kvalifikacinė klasė. 
 2012 metais profesinę kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokymuose kėlė 18 Jurbarko kul-
tūros centro darbuotojų, iš jų 15 kultūros ir meno specialistų. 
 2012 metais 2 kultūros ir meno specialistai įstojo mokytis: A. Petraitis Marijampolės kolegi-
jos Edukologijos ir socialinio darbo fakultete studijuoja kultūros ir sporto vadybą; A. Banytė Klai-
pėdos universiteto Menų fakultete studijuoja dramos režisūros magistro studijas.  
 

IV. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI, JŲ KONCERTINĖS IŠVYKOS IR PASIEKIMAI  
 

 Jurbarko kultūros centre aktyviai  veikia 33 įvairių žanrų kolektyvai, studijos, būreliai, iš jų 
16 vaikų ir jaunimo iki 19 metų amžiaus kolektyvų. Kolektyvų veikloje dalyvauja virš 500 narių, iš 
jų virš 240 vaikų ir jaunimo. 
 

Kolektyvo pavadinimas 
Kolektyvo 
kategorija 

Kolektyvo na-
rių skaičius 

Kolektyvo vadovas 

Politinių kalinių ir tremtinių choras 
„Versmė“ 

IV 28 
M. E. Tautkuvienė 

Retro vokalinis ansamblis „Volungė“ - 7 
Mišrus choras „Barkūnas“ III 25 

R. Dovidaitytė 
Vokalinis vyrų ansamblis „Vyturiai“ I 7 
Berniukų choras „Bildukas“ (2 grupės)  IV 37 D. Lapienė 
Vaikų folkloro grupė „Imsrė“ II 7 

B. Bartkutė 
Suaugusiųjų folkloro grupė „Imsrė“ II 9 
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Moterų choras „Lelija“ III 28 

D. Jonušauskienė 
Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ I 8 
Vaikų folkloro ansamblis „Pasagėlė“  
(2 grupės) 

II 21 
A. Masteikaitė Mičulė 

Akustinės muzikos grupė „Vėjūkas“ - 10 
Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ 
(2 grupės) 

I 41 B. Šneiderienė 

Konstantino Glinskio teatras I 33 D. Samienė 
Konstantino Glinskio teatro vaikų ir 
jaunimo studija  

- 15 A. Banytė 

Pučiamųjų instrumentų orkestras „Biš-
pilis“ 

III 21 A. Lapė 

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mi-
tuva“ 

II 18 
P. Vaitkevičius 

Šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ 
vaikų grupė 

 22 

Liaudiško šokio studija „Nemunėlis“  
(3 grupės) 

I 55 
J. Telišauskienė  
P. Vaitkevičius 

Šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ 
 (2 grupės) 

- 40 J. Telišauskienė 

Liaudiškos muzikos kapela „Mituva“ II 12 V. Žemliauskas 
Žindaičių skyriaus moterų ansamblis - 8 

V. A. Partikas Žindaičių skyriaus kaimo kapela „Ši-
las“ 

- 10 

Girdžių skyriaus vaikų dramos būrelis - 9 
L. Zdanavičienė Girdžių skyriaus suaugusiųjų dramos 

būrelis 
- 12 

Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis - 8 A. Vizbara 
Skirsnemunės skyriaus gitaristų būrelis - 3 V. Misevičius 
Skirsnemunės skyriaus moterų vokali-
nis ansamblis 

- 9 
E. Tamošaitytė 

Skirsnemunės skyriaus jaunimo an-
samblis 

- 7 

 
 Kultūros centro kolektyvai savo programas pristatė 82 (iš jų Jurbarko kultūros centro skyrių 
mėgėjų meno kolektyvai – 4) koncertinėse išvykose įvairiuose Lietuvos miestuose, iš jų Jurbarko 
mieste ir rajone 29 (iš jų Jurbarko kultūros centro skyrių mėgėjų meno kolektyvai – 4). 
 
Kolektyvų koncertinės išvykos, festivaliai, konkursai užsienyje 

Kolektyvo pavadinimas Festivalio vieta Festivalio pavadinimas 

Suaugusiųjų folkloro grupė 
„Imsrė“  

Brianskas (Rusija)  
XI tarptautinis jaunimo folkloro 
kolektyvų festivalis - konkursas 
„Krasnaja gorka“ 

Berniukų choro „Bildukai“ 
jaunuolių grupė 

Jelgava (Latvija) Šventinis koncertas 

Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ mergaičių ir paaug-
lių grupės 

Nemanas (Rusija) Nemano dienos 

Liaudiška kaimo kapela „Mi-
tuva“  

Sigulda (Latvija) 
Turaidos draustinio muziejaus 
šventinė programa 
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Suaugusiųjų folkloro grupė 
„Imsrė“  

Rynas (Lenkija) 
Tarptautinis folkloro kolektyvų 
konkursas 

Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ mergaičių ir paaug-
lių grupės 

Ryno kultūros centras (Len-
kija) 

Tarptautinis šokių festivalis „Ta-
niec nie zna granic“ 

Pučiamųjų instrumentų orkest-
ras „Bišpilis“ ir šiuolaikinio 
šokio studijos „Šypsena“ mer-
ginų grupė 

Crailsheimas (Vokietija) Frankų liaudies šventė 

 

Mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų pasiekimai 
Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ (vadovė Jolanta Telišauskienė) 

pasiekimai: 
• tarptautiniame šokių festivalyje – konkurse „Vaikystės vaivorykštė 2012“ (Šiauliai) vaikų ir 

mergaičių grupės pelnė I vietas; 
• tarptautiniame šokio čempionate „Lithuanian Cup 2012“  (Klaipėda) jaunimo grupė „Street 

show“ kategorijoje pelnė II vietą, „Contemporary“ kategorijoje – I vietą. 
Jurbarko kultūros centro liaudiško šokio studijos „Nemunėlis“ (vadovė Jolanta Telišauskienė) 

pasiekimai: 
• respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudiško šokio konkurse „Aguonėlė“ (Marijampolė) jau-

nių ir jaunimo grupės pelnė Laureato vardo diplomus; 
• respublikiniame vyresniųjų šokių kolektyvų konkurse „Iš aplinkui 2012“ (Širvintai) vyres-

niųjų grupė pelnė III vietą. 
Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vadovė Birutė Šneiderienė) 

vaikų ir jaunimo kino ir teatro festivalyje „Teatrinės ir kino improvizacijos Palanga 2012“( Palanga) 
pelnė I vietą. 

Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vadovė Dalė Jonušauskienė) respublikiniame vokali-
nių ansamblių konkurse „Šilų Aidai 2012“(Šilalė) pelnė II vietą. 

Suaugusiųjų folkloro grupės „Imsrė“ pasiekimai: 
• XI-ame tarptautiniame folkloro festivalyje „Krasnaja gorka“ (Rusija, Brianskas) pelnė I vie-

tą; 
• tarptautiniame folkloro kolektyvų konkurse (Lenkija, Rynas) pelnė Grand prizą. 

 
V. 2012 METŲ RENGINIAI 

 
Jurbarko kultūros centro darbuotojai, vykdydami programas ir projektus, didelį dėmesį skiria 

Jurbarko miesto ir rajono bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimui, etninės kultūros puoselėji-
mui, tradicijų, papročių įtvirtinimui, turiningam gyventojų laisvalaikio užimtumo organizavimui, 
pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui, profesionalaus 
meno sklaidai. 
 2012 metais Jurbarko kultūros centre įvyko 151 (iš jų skyriuose – 24) įvairaus žanro renginių, 
iš jų 40 ( iš jų skyriuose – 5) renginių skirtų vaikams ir jaunimui, 37 (iš jų skyriuose - 14) etnokultū-
riniai renginiai. Jurbarko kultūros centre vykusius renginius aplankė daugiau kaip 38000 (iš jų sky-
riuose – 4200) žiūrovų.   
Valstybinių švenčių ir kitų atmintinų datų paminėjimo renginiai 

1. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. 
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. 
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7. Juodojo kaspino dienos paminėjimas. 
8. Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos paminėjimas. 

Tarptautiniai renginiai 
1. Folkloro festivalis „Ant vandens“. 
2. Šiuolaikinio šokio festivalis „Šypsena“. 
3. Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Vaivorykštė 2012“. 

Respublikiniai renginiai 
1. Suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra – šventė „Atspindžiai“. 
2. Vaikų ir jaunimo folkloro šventė „Vieversiukas ant dirvono“.  

Festivaliai, šventės ir kt. renginiai 
1. Vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“.  
2. Kapelų šventė „Pamituvio armonika“. 
3. Chorinės muzikos popietė, skirta St. Šimkaus 125-osioms gimimo metinėms. 
4. Chorinės muzikos vakaras, skirtas moterų choro „Lelija“ 30-ties metų veiklos jubiliejui. 
5. Kauno gatvės fiesta „Dūdos kviečia šventėn“. 
6. Koncertas Miestelio ir verslo dienai. 
7. Skirsnemunės miestelio šventė. 
8. Klojimo teatrų šventė. 
9. Teatro dienos paminėjimas. 
10. Dokumentinių kino filmų festivalis. 
11. Animacinių kino filmų festivalis. 
12. Brolių Antano ir Jono Juškų užrašytos Lietuvių liaudies dainos autentiškai ir šiuolaikiškai. 
13. Miesto eglės įžiebimo šventė. Saviveiklininkų koncertas. 
14. Atvirų durų diena Jurbarko kultūros centre. 

Etnokultūriniai renginiai 
1. Trijų Karalių vaikštynės. 
2. Užgavėnių šventė.  
3. Atvelykio popietė. 
4. Popietė, skirta Šeimos dienai. 
5. Motinos dienos paminėjimas. 
6. Šv. Baltramiejaus atlaidai. 
7. Šv. Onos atlaidai. 
8. Joninės. Rasos.    
9. Rudens darbų pabaigtuvių šventė. 
10. Advento popietė. 
11. Kalėdinė popietė.  

Seminarai – mokymai, edukacinės programos 
 1. Edukacinis seminaras „Žolinukai“. 
 2. Vaikų ir jaunimo liaudiško muzikavimo ir meninės saviraiškos stovykla-seminaras „Mi-

kutis“. 
Parodos 

1. Rankdarbių paroda „Tai gražiai mane augino“. 
2. Velykinių margučių paroda Žindaičių skyriuje. 
3. Tarptautiniai teatro dienai skirta paroda „Jurbarko K. Glinskio teatro nominacijos, leidi-

niai ir straipsniai respublikinėje spaudoje“. 
4. Tautodailininkės S. Mardosienės tapybos darbų paroda. 

Profesionalaus meno sklaidos renginiai 
1. Juditos Leitaitės koncertas. 
2. Dainų ir šokių ansamblio „Zestafoni“ koncertas (Gruzija). 
3. Balerinos Eglės Špokaitės koncertas „Iš meilės – muzikai ir šokiui“. 
4. Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertas. 
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5. Liudo Mikalausko koncertas. 
6. Virgilijaus Noreikos koncertas. 

 

Kiti renginiai Jurbarko kultūros centre 

 Komerciniai renginiai 
   1.  Spektakliai: 

 „Domino“ teatro spektakliai: „Striptizo ereliai“; „2 vyrai – 1 tiesa“; „Apie ką kalba vyrai“; 
„SEX guru“; „Žirklės“. 

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai: „Katės namai“ ir „Beprotiškas savaitgalis“. 
Kauno mažojo teatro spektakliai: „Sidabrinės fėjos šaukštelis“; „Sesuo“. 
„Užupio teatro“ spektaklis „Skapeno klastos“.  
2. Koncertai: Radži ir R. Cicėno koncertas; A. Vilčinsko koncertas; Marius Jampolskis ir Irū-

na su grupe; grupė „Pikaso“; grupė „DAR“; V. Katunskytės koncertas; muzikinė humoristinė grupė 
„Alergija“; XIX humoro šventė „Juokis‘2012“; humoristinis trio „Čilinam“; anekdotų grandų šou 
„Mūšis be taisyklių“. 

3. Cirkas: Šakių cirkas; Ukrainos liliputų cirkas. 
 Kitų įstaigų Jurbarko kultūros centre organizuoti renginiai, kurių kultūrinėje programoje 

dalyvavo Kultūros centro kolektyvai: 
• Akademiko J. Brėdikio knygos „Likimas leido“ pristatymas. 
• A. Giedraičio Giedriaus gimnazijos šokių grupės „Era“ šokių šventė „Vakarinė žvaigždė“. 
• Moksleivių iš Crailsheimo koncertas (Vokietija). 
• A. Giedraičio Giedriaus gimnazijos 120-ųjų veiklos metų paminėjimas. 
• Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinis susirinkimas.  
• A. Giedraičio Giedriaus gimnazijos abiturientų išleistuvių šventė. 
• Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 40-ties veiklos metų paminėjimas. 
• Mokytojų dienos paminėjimas. 

 
VI. FINANSAVIMAS IR JO ŠALTINIAI 

 
 Patvirtinus 2012 metų biudžetą, Jurbarko kultūros centrui buvo skirta 1111700,00 Lt funkci-
joms įgyvendinti, tačiau dėl apyvartinių lėšų trūkumo, metų pabaigoje Jurbarko kultūros centras 
savo veiklai iš biudžeto gavo 1105136,00 Lt, t.y. 6564,00 Lt mažiau nei buvo paskirta. Jurbarko 
rajono savivaldybės biudžeto asignavimų įstaigai didžioji dalis, t.y. 81,55 procentai skiriami darbo 
užmokesčiui ir socialiniam draudimui.  
 2012 metų pabaigoje Jurbarko kultūros centras turėjo 26022,00 Lt kreditorinį įsiskolinimą, 
kurį sudaro įsiskolinimai už ryšių paslaugas – 857,00 Lt; už patalpų šildymą – 19734,00 Lt; už 
elektros energiją – 5431,00 Lt. 
 
1 lentelė.  Jurbarko kultūros centro gautos lėšos ir jų šaltiniai 
 

Eil. Nr. Gautų lėšų šaltiniai 2011 m. 2012 m. Skirtumas  

1 

Steigėjo tiksliniai asignavimai, iš jų: 1148729 1105136 - 43593 
Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 885353 901216 + 15863 
Kitoms paslaugoms 247215 203920 - 43295 
Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti 16161 - - 16161 

2 
Viešųjų darbų organizavimo programa 25522 19609 - 5913 
Jurbarko rajono savivaldybė 10247 8321 - 1926 
Darbo birža 15275 11288 - 3987 

3 
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus rezervas 

4600 4100 - 500 
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4 

Pajamos už teikiamas paslaugas, iš jų: 32209 46208 + 13999 
už parduotus bilietus į Jurbarko kultūros centro orga-

nizuotus renginius 
7670 15374 + 7704 

kolektyvo  dalyvio mokestis  11730 12030 + 300 

4 
kitos teikiamos paslaugos 824 5320 + 4496 
patalpų nuoma 11985 13484 + 1499 

5 
Lėšos iš kitų šaltinių, iš jų: 872 1323 + 451 
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 672 623 - 49 
Kiti rėmėjai 200 700 + 500 

 
 Analizuojant 1 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad 2012 metais steigėjo tiksliniai asig-
navimai, lyginant su 2011 metais, mažesni 43593,00 Lt., darbo užmokesčiui ir socialiniam draudi-
mui gauta 15863,00 Lt daugiau negu 2011 metais, nes atestuoti 9 kultūros ir meno specialistai: 6 
darbuotojams suteikta III kvalifikacinė klasė, 3 darbuotojams – I kvalifikacinė klasė.  
 Jurbarko kultūros centras, vykdydamas viešųjų darbų organizavimo programą 2012 metais, 
laikinai įdarbino 11 asmenų (2011 metais – 13 asmenų), užsiregistravusių Jurbarko darbo biržoje. 
 Jurbarko kultūros centro renginių organizavimui metų eigoje buvo skirtos lėšos iš Jurbarko 
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo: 

• Chorinės muzikos popietei, skirtai St. Šimkaus 125-osioms gimimo metinėms – 300 Lt 
• Nominacijos „Aukso paukštė“ įteikimo Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio 

teatrui skirtam renginiui – 400 Lt 
• Šv. Baltramiejaus atlaidų paminėjimui ir miestelio šventei Skirsnemunėje – 500 Lt 
• Šiuolaikinio šokio festivaliui „Šypsena“ – 1600 Lt 
• Dokumentinių kino filmų festivaliui – 500 Lt 
• Suaugusiųjų folkloro grupės „Imsrė“ dalinių kelionės išlaidų padengimui vykstant į XI 

tarptautinį jaunimo folkloro kolektyvų festivalį - konkursą „Krasnaja gorka“ (Brians-
kas (Rusija)) – 800 Lt 

 Jurbarko kultūros centras teikia įvairias mokamas paslaugas, vadovaudamasis Jurbarko rajono 
savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-144. Už teikiamas paslaugas surink-
tos lėšas naudojamos prekių ir paslaugų, reikalingų renginių organizavimui bei įstaigos veiklai vyk-
dyti, pirkimui, kolektyvų koncertinių išvykų išlaidų padengimui, materialinės bazės stiprinimui. 
2012 metais pajamų už teikiamas paslaugas gauta 13999,00 Lt daugiau negu 2011 metais (žr. 1 len-

telę), nes įstaiga daugiau organizavo mokamų renginių, kolektyvai organizavo kelias koncertines 
mokamas išvykas. Didžiausią surenkamų lėšų dalį 2012 metais sudaro patalpų nuomos mokestis bei 
lėšos gautos už parduotus bilietus į Jurbarko kultūros centro organizuojamus renginius.  
 
1 paveikslėlis. Jurbarko kultūros centro 2012 metų lėšų pasiskirstymas transporto išlaidoms padeng-
ti (procentais). 
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 Kolektyvų koncertinėms išvykoms ir ki- toms kelionės išlaidoms padengti Jurbarko kultū-
ros centras sunaudojo 36831,00 Lt., iš jų biudžeto lėšų – 19700,00 Lt; iš pajamų gautų už atsitikti-
nes paslaugas (specialiųjų programų) – 12568,00 Lt.;  iš pajamų gautų už patalpų nuomą – 4563,00 
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 2012 metų lėšų pasiskirstymas prekių, reikalingų įstaigos 
veiklai vykdyti bei renginiams organizuoti, įsigijimui (procentais). 
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 Prekių, reikalingų įstaigos veiklai vykdyti bei renginiams organizuoti, įsigijimui 2012 metais 
išleista 11834,00 Lt, iš jų biudžeto lėšų – 1000,00 Lt, iš pajamų gautų už atsitiktines paslaugas 
(specialiųjų programų) – 5982,00 Lt;  iš pajamų gautų už patalpų nuomą – 4852,00 Lt. Jurbarko 
kultūros centro veiklai vykdyti reikalingų prekių įsigijimo išlaidų 91,55 procentai padengti iš įstai-
gos gautų pajamų už teikiamas paslaugas (žr. 2 paveikslėlį). 
 Kino filmų lankytojai sudaro pačią mažiausią vartotojų, tuo pačiu ir pajamų dalį. Nors Kultū-
ros centre yra sumontuota stacionari filmų demonstravimo įranga, bet ji yra nemoderni ir nepateisi-
na vartotojo lūkesčių gauti komfortabilią, kokybišką paslaugą.  
 Jurbarko kultūros centre 2012 metais įvyko 8 kino seansai, kuriuos aplankė 1200 žiūrovų. 
Gauta pajamų suma už parduotus bilietus - 2475,00 Lt, iš jų 839,00 Lt sumokėta už kino filmų 
nuomą. 
 
 Jurbarko kultūros centras rengia ir teikia kultūrinės veiklos projektus Jurbarko rajono savival-
dybei kultūrinės veiklos programai ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įsteigtiems fon-
dams. Teikdamas projektus įvairiems fondams, Jurbarko kultūros centras kasmet gauna lėšų meno 
kolektyvų veiklai bei tradiciniams ir tęstiniams renginiams organizuoti. 
  
2 lentelė. 2012 metais Jurbarko kultūros centro parengti ir teikti projektai 
 

Fondo, programos pavadinimas Projekto pavadinimas 
LR Kultūros rėmimo fondas I etapas Tarptautinis folkloro festivalis „Ant vandens“ 
LR Kultūros rėmimo fondas I etapas Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis „Vaivorykštė“ 
LR Kultūros rėmimo fondas I etapas Tarptautinis šiuolaikinių šokių festivalis „Šypsena“ 
LR Kultūros ministerijos vaikų ir jaunimo 
fondas 

Edukacinis jaunimo forumas „Savianalizė per teatrą“ 

LR Kultūros ministerijos vaikų ir jaunimo 
fondas 

IV respublikinė vaikų ir jaunimo folkloro šventė 
„Vieversiukas ant dirvono“ 

LR Kultūros ministerijos regionų kultūros 
fondas 

Skirsnemunės miestelio šventė 

LR Kultūros ministerijos regionų kultūros 
fondas 

Profesionalaus meno sklaidos projektas „Susitikimai“ 



 9
LR Kultūros ministerijos regionų kultūros 
fondas 

„Pasaulis sukurtas visiems“ 

LR Kultūros rėmimo fondas II etapas 
Dokumentinių filmų festivalis „Lietuvos dokumenti-
niai kino ir videofilmai – mūsų istorijos atspindys“ 

LR Kultūros rėmimo fondas II etapas 
220 –ties Magdeburgo teisių suteikimo Skirsnemunės 
miesteliui paminėjimo šventė 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Stasio Šimkaus chorų festivalio „Kur bakūžė samano-
ta“ įžanginė dalis: chorinės muzikos popietė, skirta 
kraštiečio kompozitoriaus Stasio Šimkaus 125-osioms 
gimimo metinėms paminėti 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Skirsnemunės miestelio šventė 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Liaudiškų kapelų šventė „Pamituvio armonika“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Chorinės muzikos koncertų ciklas „Aidėkit širdys nuo 
dainų“, skirtas Jurbarko kultūros centro moterų choro 
„Lelija“ kūrybinės veiklos 30-mečiui 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Tarptautinis folkloro festivalis „Ant vandens“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Tarptautinis šiuolaikinių šokių festivalis „Šypsena“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis „Vaivorykštė“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Šv. Onos atlaidų šventė 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Profesionalaus meno sklaidos projektas „Susitikimai“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Šventė „Joninių paparčio žiedas“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

V respublikinė vaikų ir jaunimo folkloro šventė „Vie-
versiukas ant dirvono“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Jurbarko Kauno gatvės fiesta 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Chorinės muzikos šventė „Dainuojam Lietuvai“, skirta 
Valstybės dienai paminėti 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Dokumentinių filmų festivalis „Lietuvos dokumenti-
niai kino ir videofilmai – mūsų istorijos atspindys“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos  
programa 

Miesto kalėdinės eglės įžiebimo šventė 
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3 lentelė. Projektinės veiklos finansavimas 
 

Fondo, programos 
pavadinimas 

Teikti projektai Finansuoti projektai 

Projektų 

skaičius 

Prašoma 

suma 

(litais) 

Pro-

jektų 

skai-

čius 

Skirtos 

lėšos 

(litais) 

Finansuoto projekto pavadini-

mas 

LR Kultūros rėmi-
mo fondas I etapas 

3 68700 2 23000 

Tarptautinis folkloro festivalis „Ant 
vandens“ – 15000 Lt 
Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis 
„Vaivorykštė“ – 8000 Lt 

LR Kultūros rėmi-
mo fondas II etapas 

2 17700 1 5000 
Dokumentinių filmų festivalis „Lietuvos 
dokumentiniai kino ir videofilmai – 
mūsų istorijos atspindys“ – 5000 Lt 

LR Kultūros minis-
terijos vaikų ir jau-
nimo fondas 

2 22200 - - 
 

LR Kultūros minis-
terijos regionų kul-
tūros fondas 

3 50650 1 10000 „Pasaulis sukurtas visiems“ – 10000 Lt 

Jurbarko rajono kul-
tūrinės veiklos  
programa 

17 70670 15 15100 

Stasio Šimkaus chorų festivalio „Kur 
bakūžė samanota“ įžanginė dalis: chori-
nės muzikos popietė, skirta kraštiečio 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus 125-
osioms gimimo metinėms paminėti – 
1500 Lt 
Skirsnemunės miestelio šventė – 1000 
Lt 
Liaudiškų kapelų šventė „Pamituvio 
armonika“-500 Lt 
Chorinės muzikos koncertų ciklas „Ai-
dėkit širdys nuo dainų“, skirtas Jurbarko 
kultūros centro moterų choro „Lelija“ 
kūrybinės veiklos 30-mečiui – 200 Lt 
Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų 
šventė – 200 Lt 
Tarptautinis folkloro festivalis „Ant 
vandens“ – 3000 Lt 
Tarptautinis šiuolaikinių šokių festivalis 
„Šypsena“ – 1000 Lt 
Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis 
„Vaivorykštė“ – 1600 Lt 
Vokalinių ansamblių šventė „Daina 
gydo sielą“ – 1000 Lt 
Šv. Onos atlaidų šventė – 800 Lt 
Profesionalaus meno sklaidos projektas 
„Susitikimai“ – 1200 Lt 
Šventė „Joninių paparčio žiedas“ – 200 
Lt 
V respublikinė vaikų ir jaunimo folkloro 
šventė „Vieversiukas ant dirvono“ – 800 
Lt 
Jurbarko Kauno gatvės fiesta – 2000 Lt 
Chorinės muzikos šventė „Dainuojam 
Lietuvai“, skirta Valstybės dienai pami-
nėti – 100 Lt 

Projektinės veiklos finansavimas iš viso:  53100  
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3 paveikslėlis. Jurbarko kultūros centro projek- tinės veiklos finansavimo 2011 m. – 2012 m. 
dinamika (tūkst. Lt). 
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 Jurbarko kultūros centras 2012 metais įvairiems fondams parengė ir teikė (žr. 2 lentelę) 27 
kultūrinės veiklos projektus (2011 metais – 14), finansavimą gavo 19 (2011 metais – 8) projektų 
vykdymui (žr. 3 lentelę).  
 LR Kultūros ministerijos fondai 2012 metais finansavimą skyrė 4 projektams, o 2011 metais 2 
projektams. 2012 metais gauta lėšų suma (žr. 3 paveikslėlį) iš LR Kultūros ministerijos yra 35,71 
proc. didesnė nei 2011 metais. 
 Jurbarko kultūros centras iš Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programų 2011 metais finan-
savimą gavo 6 projektams, o 2012 metais – 15. 2012 metais gautos lėšos iš Jurbarko rajono kultūri-
nės veiklos programų (žr. 3 paveikslėlį) projektinei veiklai vykdyti 71,59 procentais didesnės nei 
2011 metais. 
 Analizuojant 3 lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad tiek 2011 metais, tiek 2012 metais 
iš LR Kultūros ministerijos fondų gauta lėšų suma projektinei veiklai vykdyti yra didesnė nei gauta 
lėšų suma iš Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programų, nors finansuotų projektų skaičius mažes-
nis (žr. 3 lentelę).  
 Jurbarko kultūros centro planuojamiems renginiams organizuoti projektinio finansavimo ne-
pakanka, todėl dalį projektinių renginių ir kitų renginių, kuriems projektai nerengiami (arba negau-
tas finansavimas), įstaiga finansuoja iš gautų lėšų už teikiamas paslaugas bei Jurbarko rajono savi-
valdybės administracijos direktoriaus fondo. 
 
4 paveikslėlis. Jurbarko kultūros centro 2012 metų lėšų, reikalingų renginių organizavimui, pasi-
skirstymas (tūkst. Lt). 
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 Jurbarko kultūros centras 2012 metais renginių organizavimui išleido 63695,00 Lt. Didžiausią 
skirtų lėšų renginiams dalį, t.y. 59,66 proc., sudaro lėšos gautos projektams vykdyti iš LR Kultūros 
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ministerijos fondų. Iš gautų pajamų už teikiamas paslaugas įstaiga skyrė 10,35 proc. lėšų, reika-
lingų renginiams organizuoti (žr. 4 paveikslėlį). 
 

VII. MATERIALINĖ BAZĖ 
 

Jurbarko kultūros centrui patikėjimo teise valdyti perduoti 2 pastatai (Jurbarko ir Skirsnemu-
nės), panaudos sutartimi – 2 pastatai (Girdžių ir Žindaičių). 2011 metais  renovuotos Girdžių sky-
riaus patalpos. Po šios renovacijos, visos Jurbarko kultūros centrui priklausančios patalpos šildo-
mos. 

Jurbarko kultūros centras (su skyriais) veiklai vykdyti turi: 
• 4 žiūrovų sales, bendras vietų skaičius – 1062; 
• kino filmų demonstravimo įrangą; 
• 14 kompiuterių; 
• 122 muzikos instrumentus; 
• 138 tautinio kostiumo komplektus. 
2012 metais Jurbarko kultūros centras atnaujino materialinę bazę įsigydamas iš lėšų gautų už 

atsitiktines paslaugas (specialiųjų programų) šviesos valdymo pultą – 850,00 Lt, muzikos instru-
mentus: 15 dalių perkusijų rinkinį, 7 garsų varpelius, 25 garsų chromatinį ksilofoną – 1216,00 Lt. 
Atnaujinant tautinius kostiumus, pasiūtos moteriškos palaidinės (10 vnt.) ir vyriški marškiniai (10 
vnt.) – 2000,00 Lt. Iš Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programos skirtų lėšų nupirktos kanklės su 
dėklais (2 vnt.) – 804,00 Lt.  

   
VIII. RINKODARA 

 
Jurbarko kultūros centro svetainė (www.jurbarko-kc.lt) tvarkoma, vadovaujantis LR Vyriau-

sybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (žin., 2010, Nr. 133-6791). Šioje svetainėje talpi-
nama visa informacija apie įstaigos veiklą, kuri nuolat atnaujinama. Renginių anonsai, naujienos bei 
švenčių akimirkos taip pat skelbiamos socialiniame tinklapyje www.facebook.com. 

Informacija apie Jurbarko kultūros centre vykstančius renginius nuolat pateikiama ir skelbia-
ma Jurbarko rajono dienraščiuose „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“, bei internetiniuose tinklapiuose 
www.jurbarkas.lt, www.jurbarkosviesa.lt, www.musulaikas.com, www.jurbarkiskis.lt. Apie vyks-
tančius tradicinius festivalius ir šventes skelbiama per Lietuvos radiją (www.lrt.lt). Įstaigos organi-
zuojamus 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 

 
2012 metais Jurbarko kultūros centras dirbo pakiliai ir rezultatyviai, organizavo daugiau 

kaip 151 (iš jų skyriuose – 24) įvairių gyventojų pamėgtų, tradicinių švenčių, vakaronių, koncertų, 
valstybinių švenčių, reikšmingų ir atmintinų datų paminėjimų, masinių renginių, iš jų 40 ( iš jų sky-
riuose – 5) renginių skirtų vaikams ir jaunimui, 37 (iš jų skyriuose - 14) etnokultūriniai renginiai. 
Jurbarko kultūros centre vykusius renginius aplankė daugiau kaip 38000 (iš jų skyriuose – 4200) 
žiūrovų. 

Jurbarko kultūros centre aktyviai  veikia 33 įvairių žanrų kolektyvai, studijos, būreliai, iš jų 
16 vaikų ir jaunimo iki 19 metų amžiaus kolektyvų. Kolektyvų veikloje dalyvauja virš 500 narių, iš 
jų virš 240 vaikų ir jaunimo. 
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Problema išlieka profesionalaus meno sklaida, kadangi žiūrovo ugdymas, jo mokumas 

atsilieka nuo profesionalių koncertų ar spektaklių kainų. Dažnai jaučiame nepasitenkinimą dėl ren-
ginių jaunimui trūkumo, tačiau dalis renginių neįvyksta dėl to, kad išperkama nepakankamai bilietų, 
arba parduotų bilietų pajamos nepadengia renginio aptarnavimo išlaidų, todėl didelę dalį planuotų 
renginių atšaukia patys organizatoriai. 

Mėgėjų meno kolektyvams trūksta galimybių išvykti, su parengtomis koncertinėmis pro-
gramomis, į užsienio šalis. Kolektyvų koncertinės išvykos yra viena iš skatinimo ir motyvavimo 
priemonių aktyviau dalyvauti kultūrinėje veikloje. 

Jurbarko kultūros centras vis dar neturi galimybės atnaujinti darbo vietų savo darbuotojams 
ir atlikti vidinio remonto, t.y. užtikrinti meno mėgėjų kolektyvams geresnes sąlygas repeticijoms, 
pagerinti sceninį apšvietimą ir įgarsinimą, bei įsigyti naują kino filmų demonstravimo įrangą. 

Organizuojant šventes, vykdant tarptautinius ir kitus projektus, priimant svečius, profesiona-
lius kolektyvus, Kultūros centrui būtina palaikyti reprezentacinę išvaizdą, tačiau dėl lėšų stokos ši 
problema vis dar išlieka aktuali. 

Jurbarko kultūros centre dirba kompetentingi, mylintys kūrybą žmonės. Per daugelį metų 
susiformavo patyrusių specialistų komanda, kuri jaučia, kad jų darbas reikalingas miesto ben-
druomenei ir kuri nuolat ieško naujų galimybių kultūrinei veiklai tobulinti. 

 
 
L. e. direktorės pareigas     Aida Bliundžiuvaitienė   
        


