PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-175
JURBARKO KULTŪROS CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDROJI DALIS
Jurbarko kultūros centras – Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios
pagrindiniai uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės 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.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-7 „Dėl
Jurbarko kultūros centro reorganizavimo“ Jurbarko kultūros centras nuo 2010 m. liepos 1 d.
reorganizuotas padalijimo būdu. Jurbarko kultūros centro struktūrą sudaro: Jurbarko kultūros
centras, Girdžių, Skirsnemunės ir Žindaičių skyriai.
Pagrindiniai ištekliai kultūrinei ir meninei veiklai organizuoti – žmonės. Nuo jų
profesionalumo, kūrybiškumo, kompetencijos priklauso veiklos kokybė. 2014 metais Jurbarko
kultūros centre dirbo 47 darbuotojai, iš jų 28 kultūros ir meno specialistai. 2014 metais į Jurbarko
kultūros centro kolektyvą priimti dirbti 5 darbuotojai, atleisti – 4. Pagal viešųjų darbų programą
dirbo 8 asmenys.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-305 „Dėl
kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ Jurbarko kultūros centrui
nustatytas 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 centras nuo 2005 metų yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys.
2009 metais Jurbarko kultūros centras pelnė „Geriausio kultūros centro" vardą. Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-402 Jurbarko kultūros centrui
suteikta aukščiausia kategorija.
Jurbarko kultūros centro 2014–2015 m. Veiklos programoje numatytos pagrindinės veiklos
kryptys:
 Rajono mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų koncertinės veiklos
organizavimas.
 Profesionalių kolektyvų koncertinės veiklos rajone organizavimas.
 Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas.
 Etninės kultūros apsaugos ir tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo užtikrinimas.
 Vaikų ir jaunimo kūrybinės iniciatyvos skatinimas.
 Specialistų kūrybinės iniciatyvos, įgyvendinant vertingiausius kūrybinius projektus,
rėmimas.
Jurbarko kultūros centro veiklos tikslai:
 Skatinti meno plėtrą bei meninę saviraišką.
 Tenkinti profesionalaus meno vartojimo poreikius.
 Organizuoti rajoną reprezentuojančią kultūrinę veiklą.
 Puoselėti ir plėtoti etninę kultūrą.
 Inicijuoti ir skatinti įvairių socialinių grupių gyventojų menines iniciatyvas.
 Siekti darbuotojų profesinės kompetencijos augimo.

II. JURBARKO KULTŪROS CENTRO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
Skatinant meno plėtrą bei meninę saviraišką buvo siekiama telkti gyventojus meno
mėgėjų kolektyvų veiklai, užtikrinti meninių žanrų įvairovę, plėtoti bendradarbiavimą su kitais
miesto ir rajono mėgėjų meno kolektyvais, aktyviai dalyvauti miesto, rajono ir respublikos
kultūriniame gyvenime ir reprezentuoti rajono kultūrą užsienyje.
2014 metais Jurbarko kultūros centre aktyviai veiklą vykdė 29 įvairaus žanro mėgėjų meno
kolektyvai. Kolektyvų veikloje dalyvavo 443 nariai. Lietuvos liaudies kultūros centras, įvertinęs
mėgėjų meno kolektyvų meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus, 13 Kultūros centro mėgėjų
meno kolektyvų suteikė kategorijas.
1 lentelė. Mėgėjų meno kolektyvai
Kolektyvo pavadinimas
Politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“
Retro vokalinis ansamblis „Volungė“
Jaunučių grupė
Berniukų choras „Bildukas“
Jaunuolių grupė
Vaikų folkloro grupė „Imsrė“
Suaugusiųjų folkloro grupė „Imsrė“
Moterų choras „Lelija“
Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“
Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“
Konstantino Glinskio teatras
Pučiamųjų instrumentų orkestras „Bišpilis“
Kapela „Šilas“ ir vokalinė grupė
Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“
Jaunučių grupė
Liaudiško šokio studija
Jaunių grupė
„Nemunėlis“
Vyresniųjų grupė
Vaikų grupė
Šiuolaikinio šokio studija
Mergaičių grupė
„Šypsena“
Jaunimo grupė
Orkestrinių šokėjų grupė
Liaudiškos muzikos kapela „Mituva“
Tradicinė kapela „Santaka“
Girdžių mėgėjų teatras „Mituvis“
Girdžių liaudiškos muzikos grupė ir vokalinis
ansamblis
Šiuolaikinių šokių vaikų kolektyvas
Šiuolaikinių šokių grupė „Enigma“
Linijinių šokių grupė „Svaja“
Skirsnemunės mėgėjų teatras
Mišrus ansamblis „Žara“

II
-

Kolektyvo
narių
skaičius
24
7
27
17
10
10
25
8
31
34
17
15
18
20
16
18
14
17
16
12
8
10
8

-

8

II
-

12
9
10
12
10

Kolektyvo
kategorija
IV
III
II
II
III
I
I
I
II
II
I

-

Kolektyvo
vadovas
M. E. Tautkuvienė
D. Lapienė
B. Bartkutė
D. Jonušauskienė
B. Šneiderienė
D. Samienė
A. Lapė
J. Lukauskienė

J. Telišauskienė

V. Žemliauskas
P. Pojawis
L. Zdanavičienė
A. Vizbara
R. Plikusienė
B. Šneiderienė
A. Petruitis

2 lentelė. Mėgėjų meno kolektyvų pasiekimai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Kolektyvo pavadinimas
Šiuolaikinių šokių
studijos „Šypsena“
Vokalinis jaunuolių
ansamblis „Bildukas“
Šiuolaikinio šokio studija

Konkursas
Streetdance show šokių festivalis konkursas „Streetstyle 2014“
Vokalinių ansamblių šventė-konkursas
„Pavasario melodijos“
VI tarptautinis vaikų meninės raiškos

Laimėjimas
Jaunimo grupė – II vieta
III vieta
Vaikų grupė – II vieta

„Šypsena“

festivalis-konkursas
„Vaikystės vaivorykštė 2014“
Šiuolaikinių šokių kolektyvų festivaliskonkursas „Pavasario šėlsmas 2014“

4.

Šiuolaikinio šokio studija
„Šypsena“

5.

Šiuolaikinio šokio studija
„Šypsena“

IV respublikinis vaikų ir jaunimo
modernaus šokio festivalis-konkursas
„Judančios spalvos“

6.

Šiuolaikinio šokio studija
„Šypsena“

Tarptautinis šokių čempionatas
„Lithuanian cup 2014“

7.

Liaudiškų šokių studija
„Nemunėlis“

8.

Šiuolaikinio šokio studija
„Šypsena“

Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių
kolektyvų konkursinis sambūris
„Iš aplinkui“
Respublikinis talentų konkursas
„Išlįsk į šviesą“

9.

Vaikų ir jaunimo teatras
„Vaivorykštė“

Respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų
festivalis „Vivo Asanscena“

10.

Vaikų ir jaunimo teatras
„Vaivorykštė“

Lietuvos mėgėjų teatrų šventė
„Tegyvuoja teatras“

11.

Vaikų ir jaunimo teatras
„Vaivorykštė“

„Swedbank“ akcija „Kortele su daina“

12.

Konstantino Glinskio
teatras

Lietuvos mėgėjų teatrų šventė
„Tegyvuoja teatras“

13.

Konstantino Glinskio
teatras

XXII Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų
apžiūra-šventė „Atspindžiai“
(regioninis turas)

Mergaičių grupė –
„Grand“ prizą
Mergaičių grupė – I vieta
Jaunimo grupė – I vieta
Jaunimo grupė – I ir III
vietos
Mergaičių grupė – dvi I
vietos
Vaikų grupė – III vieta
Mergaičių grupė – I vieta
Jaunimo grupė – II ir IV
vietos
Laureato diplomas
Jaunimo grupė – I vieta
Diplomas-kvietimas
pasirodyti VDU teatro
scenoje
Nominacija „Ryškiausias
jaunimo teatrinės kultūros
skleidėjas“
Piniginis prizas ir teatro
vaikų kurto filmo
rodymas per LRT
televiziją
Nominacija „Ryškiausias
miesto, rajono centro
suaugusiųjų teatrinės
kultūros skleidėjas“
Diplomantai

2014 metais LRT laidoje „Duokim garo“, svečių teisėmis, dalyvavo B. Bartkutės
vadovaujama moterų folkloro grupė „Imsrė“, o P. Pojavio vadovaujama tradicinė kapela
„Santaka“, jau ne vieną kartą šioje laidoje dalyvavusi svečių teisėmis, šiais metais tapo „Duokim
garo“ mėnesio nugalėtojais.
Pats svarbiausias veiklos įvertinimas – tai suteikta teisė 13 Jurbarko kultūros centro
kolektyvų (221 dalyvis) šiais metais dalyvauti ir atstovauti rajonui Vilniuje vykusioje Dainų
šventėje. Šios šventės šokių dienos „Sodauto“ režisierius buvo Jurbarko kultūros centro kultūrinių
renginių organizatorius Gintaras Zareckas.
Siekiant užtikrinti tarptautinių kultūrinių mainų tęstinumą bei plėtoti tarptautinį
bendradarbiavimą buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Sovetsko istorijos muziejumi,
Kultūros centro kolektyvai dalyvavo užsienio šalių kultūros renginiuose, atstovavo Jurbarko rajono
savivaldybei kultūros mainų programose.
3 lentelė. Mėgėjų meno kolektyvų koncertinės išvykos užsienyje
1
2
3
4

Šalis
Hainuvka (Lenkija)
Slavskas (Rusija)
Punskas (Lenkija)
Sovetskas (Rusija)

5

Crailsheimas (Vokietija)

Nr.

Kolektyvas
Vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Mituva“
Tradicinė kapela „Santaka“
Tradicinė kapela „Santaka“
Tradicinė kapela „Santaka“
Tradicinė kapela „Santaka“
Liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupė

6

Čikaga (JAV)

Konstantino Glinskio teatras

Siekiant bendradarbiauti su įvairiomis miesto, rajono, respublikos institucijomis, įstaigomis
bei organizacijomis buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vytauto Didžiojo universiteto
Muzikos akademija, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu, Smalininkų technologijų ir
verslo mokykla, Jurbarko švietimu centru, Jurbarko Naujamiesčio pagrindine mokykla. Daugelis
renginių vyksta bendradarbiaujant su Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga, Jurbarko rajono
savivaldybės Švietimo skyriumi, Jurbarko rajono mokyklomis, Skirsnemunės, Girdžių ir Jurbarkų
bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Bendradarbiaujant organizuoti renginiai:
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentų darbų parodos, Valentino dienos renginys,
„Meno injekcija“, teisinių žinių konkursas „Temidė“, edukacinė teatro diena, Kęstučio Vasiliausko
autorinis koncertas, literatūrinės popietės, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės
vienybės diena, Šeimos šventė, Vaikų gynimo diena, lietuviško kino festivalis „Sidabrinės gervės
naktys“ ir kt.
4 lentelė. Renginiai, organizuoti partnerystės pagrindu
Jurbarko kultūros centre
Renginių skaičius

Jurbarko kultūros centro skyriuose

Dalyvių ir lankytojų skaičius

13

6521

Renginių skaičius

Dalyvių ir lankytojų skaičius

4

677

Tenkinant profesionalaus meno vartojimo poreikius buvo organizuojami populiariosios ir
klasikinės muzikos bei teatro kolektyvų pasirodymai, demonstruojami kino filmai, parengtas ir
įgyvendintas profesionalaus meno sklaidos projektas „Susitikimai“, kurį finansavo Lietuvos
kultūros taryba ir Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programa.
5 lentelė. Profesionalaus meno sklaidos renginiai
Jurbarko kultūros centro
skyriuose

Jurbarko kultūros centre
Profesionalaus meno
renginiai

Renginių skaičius

Dalyvių ir
lankytojų
skaičius

2
7
7
13
22
51

137
1892
1708
2240
1914
7891

Parodos
Klasikinės muzikos koncertai
Pramoginės muzikos koncertai
Spektakliai
Kino filmų demonstravimas
Iš viso:

Renginių skaičius

Dalyvių ir
lankytojų
skaičius

2

271

2

271

Organizuojant rajoną reprezentuojančią kultūrinę veiklą ir formuojant kultūrinio
laisvalaikio praleidimo sampratą jaunimui ir suaugusiems buvo kuriamos įvairios meninės
programos, tęsiamos tradicinėmis tapusios šventės, festivaliai: paminėta Tarptautinė teatro diena,
Motinos diena, Baltijos kelio 25-metis, Skirsnemunės miestelio diena, organizuota vokalinių
ansamblių šventė „Daina gydo sielą“, chorinės muzikos vakaras, tarptautinis vaikų ir jaunimo
teatrų festivalis „Vaivorykštė 2014“, mėgėjų teatro festivalis „Senjorai ir jaunystė-2014“,
pristatytos spektaklių premjeros ir kt. Du kolektyvai atšventė gražius veiklos jubiliejus – politinių
kalinių ir tremtinių choras „Versmė“ paminėjo 25-erių metų veiklos jubiliejų, o Konstantino
Glinskio teatras – 55-erių metų veiklos jubiliejų.
6 lentelė. Tradiciniai ir rajoną reprezentuojantys renginiai
Jurbarko kultūros centre
Renginiai
Valstybinių švenčių, atmintinų datų
paminėjimai
Mėgėjų meną populiarinantys
renginiai, tradicinės šventės bei
festivaliai
Iš viso:

Jurbarko kultūros centro
skyriuose

Renginių
skaičius

Dalyvių ir lankytojų
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvių ir
lankytojų skaičius

7

1460

6

368

20

6307

4

225

27

7767

10

593

Siekiant reprezentuoti rajono kultūrą ir užtikrinti kultūrinį bendradarbiavimą Jurbarko
kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai koncertines programas pristatė 93 koncertinėse išvykose
rajone ir įvairiuose Lietuvos miestuose.
7 lentelė. Išvykos, skatinančios kolektyvo meistriškumo augimą ir kultūrinius mainus
Išvyka
Tarptautiniai konkursai, festivaliai
Respublikiniai konkursai, festivaliai
Regioniniai, rajoniniai konkursai, festivaliai
Įvairios šventės
Iš viso:

Jurbarko kultūros
centro kolektyvų
koncertinių išvykų
skaičius
11
21
4
46
82

Jurbarko kultūros centro
skyrių kolektyvų koncertinių
išvykų skaičius
1
1
9
11

Siekiant puoselėti ir plėtoti etninę kultūrą Kultūros centras teikė prioritetą etninės kultūros
plėtrai, skatino folkloro kolektyvų veiklą ir kultūros darbuotojų suinteresuotumą etninės kultūros
išsaugojimu ir perdavimu: organizavo 4 Kristijono Donelaičio metams skirtus renginius, klojimo
teatrų šventę, edukacinius renginius ir kalendorinių švenčių paminėjimus, liaudies kūrybos atlikėjų
šventes, tautodailės darbų parodas, įgyvendino projektą „Tarptautinis folkloro festivalis „Ant
vandens“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programa.
8 lentelė. Vietos tradicijų išsaugojimą užtikrinantys renginiai
Jurbarko kultūros centre
Renginiai

Renginių skaičius

Dalyvių ir
lankytojų skaičius

Tautodailės parodos
Edukaciniai renginiai
Etnokultūriniai renginiai
Iš viso:

2
7
37
46

340
621
5694
6655

Jurbarko kultūros centro skyriuose
Renginių skaičius

Dalyvių ir
lankytojų skaičius

19
19

2729
2729

Skatinant mėgėjų meno kolektyvų pasirengimą Dainų šventei, organizuota 17 renginių ir
koncertinių išvykų, užtikrinančių dainų švenčių tęstinumą: kartu su Lietuvos liaudies kultūros
centru, organizuotos Jurbarko rajono kolektyvų visų žanrų apžiūros – atrankos į 2014 m. Dainų
šventę, suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros – šventės „Atspindžiai“ (vietinis turas), sudarytos
sąlygos kolektyvams dalyvauti respublikoje vykusiuose Dainų šventės pasirengimui užtikrinti
organizuotuose renginiuose.
Inicijuojant ir skatinant įvairių socialinių grupių gyventojų menines iniciatyvas
organizuoti 3 renginiai, integruojantys neįgaliuosius žmones į kultūrinę veiklą, sudarytos sąlygos
jiems ir našlaičiams vaikams nemokamai lankytis Kultūros centro renginiuose.
Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pozityvaus kūrybingumo suvokimas ugdomas
11-koje Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo kolektyvų, kuriuose aktyviai lankosi 192 nariai.
Ugdant vaikų ir jaunimo saviraišką, tobulinant jų meninius gebėjimus organizuotas 51 įvairaus
žanro renginys, įtraukiantis vaikus į kūrybinę veiklą, supažindinantis su įvairių šalių kultūra,
įvairiomis meno formomis: tarptautinės vaikų ir jaunimo kūrybinės dirbtuvės „Vaivorykštė“,
edukacinė teatro diena, Atvelykio šventės, pristatyta vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“
spektaklio premjera, dokumentinio, meninio ir animacinio kino programos, kartu su švietimo
įstaigomis organizuota nepamokinės dienos programa, kūrybinės saviraiškos ir draugystės diena ir
kiti renginiai, skatinantys kultūros išlikimo iniciatyvas jaunimo veikloje.
Siekiant darbuotojų profesinės kompetencijos augimo sudarytos sąlygos darbuotojams
studijuoti, kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose: profesinę kvalifikaciją kėlė 15 Jurbarko
kultūros centro darbuotojų, iš jų 12 kultūros ir meno specialistų. Kultūros ir meno specialistai
kvalifikaciją kėlė įvairaus žanro seminaruose: teatro vadovai dalyvavo Vilniuje vykusiame
Lietuvos mėgėjų teatrų režisierių seminare, folkloro, chorų ir šokių kolektyvų vadovai –

teoriniuose
praktiniuose
atskirų
žanrų seminaruose, kur buvo aptarti Lietuvos dainų
šventės „Čia mūsų namai“ renginiai ir repertuarai.
Jurbarko kultūros centre iš 28 kultūros ir meno specialistų atestuoti ir suteikta kvalifikacinė
klasė 18 kultūros ir meno specialistų, iš jų: 8 darbuotojams suteikta I kvalifikacinė klasė, 6 – II
kvalifikacinė klasė, 4 – III kvalifikacinė klasė.
9 lentelė. Kultūros centro darbuotojų išsilavinimas
Aukštasis
universitetinis

Aukštasis
neuniversitetinis

Specialus
vidurinis

Aukštesnysis

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

12

3

1

-

13

5

1

4

1

7

III. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMAS
Jurbarko kultūros centro veikla pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas
finansuojama iš savivaldybės biudžeto, lėšų, gautų už atsitiktines paslaugas, lėšų, gautų už patalpų
nuomą, rėmėjų bei projektinių lėšų.
10 lentelė. Jurbarko kultūros centro gautos lėšos ir jų šaltiniai 2013–2014 m.
(litais)
Eil.
Nr.

1

2

3
4

5

5
6

Gautų lėšų šaltiniai
Steigėjo tiksliniai asignavimai (su lėšomis, gautomis iš
Valstybės biudžeto), iš jų:
Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui
Kitoms paslaugoms
Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti
Viešųjų darbų organizavimo programa
Jurbarko rajono savivaldybė
Darbo birža
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas (biudžetinių, nevyriausybinių ir kitų institucijų
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Patvirtinus 2014 metų biudžetą, Jurbarko kultūros centrui buvo skirta 1 206 830,00 Lt
funkcijoms įgyvendinti. Metų pabaigoje Jurbarko kultūros centras gavo asignavimų 1 169 542,00
Lt, t.y. 37 288,00 Lt (3,09 proc.) mažiau nei buvo paskirta. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto
asignavimų įstaigai didžioji dalis, t.y. 84,21 procentai, skiriami darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui. 2014 metais buvo išmokėtas 2013 m. gruodžio mėnesio darbo užmokestis ir socialinis
draudimas (78 033,00 Lt). 2014 m. papildomai iš Valstybės biudžeto kultūros ir meno specialistų
darbo užmokesčio didinimui buvo skirta 56 450,00 Lt.

2014 metų pabaigoje Jurbarko kultūros centras turėjo 17 443,00 Lt kreditorinį
įsiskolinimą, kurį sudaro įsiskolinimai už ryšių paslaugas – 572,00 Lt; už patalpų šildymą – 11
162,00 Lt; už elektros energiją – 4 382,00 Lt; už komunalines ir kt. paslaugas – 1 327,00 Lt.
Tarptautinių kultūrinių mainų tęstinumui užtikrinti ir rajono kultūros pristatymui Lietuvoje
Jurbarko kultūros centras panaudojo 30 844,00 Lt mėgėjų meno kolektyvų koncertinių išvykų
išlaidoms padengti, iš jų: biudžeto lėšų – 15 358,00 Lt, pajamų, gautų už atsitiktines paslaugas –
6 543,00 Lt, pajamų, gautų už patalpų nuomą – 1 943,00 Lt, iš biudžetinių, nevyriausybinių
ir kitų institucijų programoms, projektams, renginiams remti užsienio kelionėms buvo skirti 7
000,00 Lt. 2014 m. mėgėjų meno kolektyvų koncertinių išvykų išlaidų 49,79 procentai padengti iš
biudžeto lėšų.
Prekių, reikalingų įstaigos veiklai vykdyti bei renginiams organizuoti, įsigijimui išleista 30
619,00 Lt, iš jų: biudžeto lėšų – 4 623,00 Lt, iš pajamų, gautų už atsitiktines paslaugas – 15 432,00
Lt; iš pajamų, gautų už patalpų nuomą – 10 564,00 Lt. Jurbarko kultūros centro veiklos tikslams
įgyvendinti reikalingų prekių įsigijimo išlaidų 84,90 procentai padengti iš įstaigos gautų pajamų už
įvairias teikiamas paslaugas.
Siekdami kokybiškesnių ir įvairesnių paslaugų, darbuotojai užsiima aktyvia projektine
veikla, teikia paraiškas įvairiems fondams. 2014 metais 19 projektų įgyvendinimui iš įvairių fondų
gauti 82 000,00 Lt, iš jų: Lietuvos kultūros taryba finansavimą skyrė 4 projektams – 63 000,00 Lt
(2013 m. 1 projektas – 8 000,00 Lt), iš LR kultūros ministerijos programos lėšų 1 projektui – 3
000,00 Lt, iš Jurbarko rajono kultūrinės plėtros programos 14 projektų – 16 000,00 Lt (2013 m. 8
projektai – 9 400,00 Lt). Jurbarko kultūros centro planuojamiems renginiams organizuoti
projektinio finansavimo nepakanka, todėl dalį organizuojamų renginių išlaidų įstaiga finansuoja iš
kitų šaltinių. 2014 metais iš biudžeto lėšų renginių organizavimui panaudota 1 890,00 Lt, iš lėšų,
gautų už patalpų nuomą – 4 780,00 Lt, iš lėšų, gautų už atsitiktines paslaugas – 3 655,00 Lt, iš
biudžetinių, nevyriausybinių ir kitų institucijų programoms, projektams, renginiams remti skirtų
lėšų – 300,00 Lt, rėmėjų lėšos – 1 450,00 Lt.
2014 metais renginių organizavimui iš viso išleisti 94 075,00 Lt, iš jų 41 260,00 Lt (43,86
proc.) panaudoti etninės kultūros išsaugojimą užtikrinantiems renginiams organizuoti.
IV. MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS
Jurbarko kultūros centrui patikėjimo teise valdyti perduoti 2 pastatai (Jurbarko ir
Skirsnemunės), panaudos sutartimi – 2 pastatai (Girdžių ir Žindaičių).
2014 metais Jurbarko kultūros centras atnaujino materialinę bazę iš biudžeto lėšų
įsigydamas 2 kompiuterius – 3 500,00 Lt, 2 armonikas – 2 000,00 Lt, 2 garso kolonėles – 3 500,00
Lt. Iš lėšų, gautų už patalpų nuomą, įsigytas spausdintuvas, kolonėlių stovų komplektas, 3 vnt.
mikrofonų stovų, lempos scenos apšvietimui, 3 kėdės ir kt. baldai kabinetams – 4 106,00 Lt ir 1
kompiuteris – 3 000,00 Lt. Iš lėšų, gautų už atsitiktines paslaugas, įsigytas grotuvas, blykstė,
fotoaparatas, mikrofonas, dūmų mašina, 50 vnt. biuro kėdžių ir kt. prekės – 4 200,00 Lt, atnaujinta
liaudiškų šokių kolektyvų apranga (marškiniai, šokių bateliai) – 4 800,00 Lt.
Siekiant užtikrinti Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų pasirengimą Dainų
šventei, buvo teikta paraiška Lietuvos liaudies kultūros centrui dėl tautinių kostiumų įsigijimo
liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunių grupei. Pagal šią programą įsigyta 18 kostiumų.
Kostiumų įsigijimą 50 proc. finansavo Lietuvos liaudies kultūros centras, 50 proc. – Jurbarko
rajono savivaldybė. Dainų šventės pasirengimui Jurbarko rajono savivaldybė iš viso skyrė 23 330
Lt, iš jų: liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunių grupei tautinių kostiumų įsigijimui – 11
080,00 Lt, tradicinei kapelai „Santaka“ marškinių ir liemenių įsigijimui – 3 320,00 Lt, orkestrinių
merginų aprangai įsigyti – 3 884,00 Lt, vyresniųjų liaudiškų šokių grupei „Mituva“ avalynės
įsigijimui – 720,00 Lt, muštokėms – 1 120,00 Lt, Jurbarko delegacijos eitynių meniniam
apipavidalinimui – 702,00 Lt, transporto išlaidoms į pasirengimui Dainų šventei organizuotus
renginius – 2 504,00 Lt.

V. INFORMACIJOS SKLAIDA
2014 metais informacijos sklaidai apie Jurbarko kultūros centrą, jo paslaugas ir veiklą buvo
skirtas didelis dėmesys. Pagrindinės žinios apie Kultūros centro veiklą visuomenei pateikiamos
Jurbarko kultūros centro svetainėje www.jurbarko-kc.lt. Renginių anonsai, naujienos bei švenčių
akimirkos taip pat skelbiamos socialiniame tinklapyje www.facebook.com. Svarbiausi renginiai
filmuojami kultūros centro vaizdo kamera, visi renginiai fotografuojami, o sukaupta medžiaga
saugoma skaitmeninėse laikmenose.
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 Jurbarko televizija.
Siekdami išsaugoti kraštotyrinę medžiagą apie Kultūros centro veiklą darbuotojai
kiekvienais metais rengia metraščius, kuriuos pristato Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus organizuojamos kraštotyros konferencijos metu. 2014 metais
parengti metraščiai:
 Jurbarko kultūros centro 2013 metų kūrybinės veiklos metraštis.
 Moterų choro „Lelija“ istorija (1982–2014 m.).
 Girdžių Karaliai.
 Jurbarko krašto istorija dramaturgijoje.
 Politinių kalinių ir tremtinių choro „Versmė“ istorija (1989–2014 m.).
VI. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS
Jurbarko kultūros centras yra didžiausia miesto kultūrinius renginius organizuojanti įstaiga,
bendruomenės susibūrimo centras kultūriniais ir edukaciniais tikslais. Čia susibūrę daugiausia
mėgėjų meno kolektyvų rajone – 29, kurie jungia 443 įvairaus amžiaus (nuo 5 metų iki 80 metų)
narius. Kultūros centro darbuotojai 2014 metais organizavo 172 (iš jų skyriuose – 35) įvairaus
žanro renginius, kuriuos aplankė 33 104 (iš jų skyriuose – 4 270) žiūrovai. 2014 metais, baigus
įgyvendinti projektą „Energetinio efektyvumo didinimas rekonstruojant Jurbarko kultūros centro
pastatą“, buvo pakeista dalis langų, durų, rekonstruotas pastato fasadas, apšiltintos išorinės sienos.
Sumažėjo šildymo išlaidų suma: 2013 m. šildymo išlaidų suma – 86 813,38 Lt (šildymo dienų
skaičius – 180), 2014 m. šildymo išlaidų suma – 55 433,32 Lt (šildymo dienų skaičius – 174).
Siekiant kompleksiško kultūros centro pastato sutvarkymo, būtina rekonstruoti Kultūros centro
pastato vidų, kuris nuo pastato eksploatacijos pradžios (1979 m.) nebuvo atliekamas. Pastato
vidaus infrastruktūros modernizavimas suteiktų galimybę įgyvendinti naujus projektus, atitiktų
modernios visuomenės keliamus reikalavimus ir skatintų aktyvesnį jų vartojimą.
Moksleiviai yra nuolatiniai organizuojamų renginių lankytojai, todėl nuolat ieškoma naujų
renginių formų bei laisvalaikio užimtumo formų vaikams ir jaunimui. 2015 metais planuojama
pradėti dainavimo studijos veiklą, į kurią įsitrauks kūrybingas, dainuojantis jaunimas. Palaikydami
jaunimo iniciatyvas, sudarėme sąlygas Jurbarko kultūros centre repetuoti jaunimo muzikos grupei
„Hail to the thief“.
Siekiant į veiklos organizavimą įtraukti aktyvų, studijuojantį kultūros srityje jaunimą,
organizuojamos studentų darbų parodos, bendri projektai, derinamos galimybės studentams atlikti
praktiką Kultūros centre. 2014 metais kartu su Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros
katedros studentu Tadu Radišausku ateinančių metų finansavimui parengtas ir pateiktas Lietuvos
kultūros tarybai projektas „Meno terapijos dienos“.
Siekdami kokybiškesnių ir įvairesnių paslaugų, darbuotojai užsiima aktyvia projektine
veikla, teikia paraiškas įvairiems fondams. 2014 metų pabaigoje ateinančių metų veiklai finansuoti

parengti ir pateikti 7 kultūrinės veiklos projektai: Lietuvos kultūros tarybai – 6, LR kultūros
ministerijos programai – 1.
Jurbarko kultūros centro darbuotojai ir jų vadovaujami vaikų ir jaunimo kolektyvai aktyviai
pradėjo ruoštis artėjančiai 2016 m. Moksleivių dainų šventei. Šioje šventėje planuoja dalyvauti 6
vaikų ir jaunimo kolektyvai, 109 dalyviai.
Jurbarko kultūros centre susiformavo patyrusių specialistų komanda, kuri jaučia, kad jų
darbas reikalingas miesto bendruomenei ir kuri nuolat ieško naujų galimybių kultūrinei veiklai
tobulinti esamomis nelengvomis darbo sąlygomis. Darbuotojai, kurdami ir įgyvendindami
kultūrinius projektus, visada siekia rezultatų:
 Jurbarko krašto gyventojų įtraukimas į renginių organizavimą, sudarys sąlygas
bendruomenės nariams pasijusti aktyviais kultūrinio proceso dalyviais.
 Geros kokybės renginiai formuos teigiamą Jurbarko kultūros centro įvaizdį.
 Originalios formos renginiai pritrauks daugiau miesto ir rajono svečių.
 Kruopščiai parengta profesionalaus meno sklaidos programa ir tinkamai parinkti
atlikėjai leis gyventojams pamatyti geros kokybės renginius ir tai paskatins juos daugiau domėtis
profesionaliuoju menu bei ugdyti meninį skonį.
 Gerai organizuota meno mėgėjų kolektyvų veikla padės formuotis aktyviam
bendruomenės branduoliui.
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