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  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

                2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-185

JURBARKO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS 
ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

Jurbarko kultūros centras – Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios 
pagrindinis uždavinys – užtikrinti Jurbarko miesto, Skirsnemunės, Girdžių ir Jurbarkų seniūnijų 
visų socialinių grupių bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimą, sąlygojantį didesnį 
bendruomenės narių dalyvavimą kultūroje ir jos vartojimą, vietos etninės kultūros gyvybiškumo ir 
tęstinumo stiprinimą, teikiamų kultūrinių paslaugų gerinimą, profesionalaus meno sklaidą.

Jurbarko kultūros centro (toliau – Kultūros centras) 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. 2015 metais Jurbarko 
kultūros centre dirbo 49 darbuotojai, iš jų 31 kultūros ir meno specialistas. 2015 metais į Jurbarko 
kultūros centro kolektyvą priimti dirbti 6 darbuotojai, atleisti – 3. Pagal viešųjų darbų programą 
dirbo 6 asmenys. 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-305 „Dėl 
kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ Kultūros centrui nustatytas 
etatų skaičius – 39,25, iš jų:

 Jurbarko kultūros centre 34,5 (iš to sk. kultūros ir meno specialistų 19,5 et.)
 Skyriuose 4,75 (iš to sk. kultūros ir meno specialistų 4 et.)
Kultūros centras nuo 2005 metų yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys. 2009 

metais 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 bei reprezentuoti rajono kultūrą užsienyje.

2015 metais Kultūros centre aktyviai veiklą vykdė 31 įvairaus žanro mėgėjų meno 
kolektyvas. Kolektyvų veikloje dalyvavo 518 narių. 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
Kolektyvo 
kategorija

Kolektyvo
narių 

skaičius

Kolektyvo 
vadovas

Politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“ IV 15
M. E. Tautkuvienė

Retro vokalinis ansamblis „Volungė“ - 9

Berniukų choras „Bildukas“
Jaunučių grupė

III
37

D. Lapienė
Jaunuolių grupė 18

Dainavimo studija
Vaikų grupė

-
18

R. Šličkutė
Suaugusiųjų grupė 19

Vaikų folkloro grupė „Imsrė“ II 10
B. Bartkutė

Suaugusiųjų folkloro grupė „Imsrė“ II 8
Moterų choras „Lelija“ III 28

D. Jonušauskienė
Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ I 8
Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ I 36 B. Šneiderienė
Konstantino Glinskio teatras I 39 D. Samienė
Pučiamųjų instrumentų orkestras „Bišpilis“ II 18

A. Lapė
Kapela „Šilas“ ir vokalinė grupė - 23
Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ II 18 J. Lukauskienė
Merginų šiuolaikinių šokių kolektyvas „Dona“ - 20 K. Donauskienė

Liaudiško šokio studija
„Nemunėlis“ 

Jaunuolių grupė
I

16

J. Telišauskienė 
Jaunių grupė 21
Vyresniųjų grupė 20

Šiuolaikinio šokio studija
„Šypsena“

Vaikų grupė
-

26
Paauglių grupė 15

Liaudiškos muzikos kapela „Mituva“ - 10 V. Žemliauskas
Tradicinė kapela „Santaka“ II 14 P. Pojawis
Instrumentinės muzikos studija - 6 G. Gvozdas
Girdžių mėgėjų teatras „Mituvis“ - 8 L. Zdanavičienė
Girdžių instrumentinė grupė ir vokalinis 
ansamblis

- 10 A. Vizbara

Šiuolaikinių šokių grupė 
„Enigma“

Vaikų grupė
-

10
R. PlikusienėJaunimo grupė 6

Linijinių šokių grupė „Svaja“ - 14
Skirsnemunės mėgėjų teatras II 13 B. Šneiderienė
Žindaičių kaimo kapela „Dargaitėliai“ - 5 A. Petruitis

2 lentelė. Mėgėjų meno kolektyvų pasiekimai
Eil.
Nr.

Kolektyvo pavadinimas Konkursas Laimėjimas

1.
Šiuolaikinių šokių studija 
„Šypsena“ 

Respublikinis šokių festivalis-
konkursas „Streetstyle“

Paauglių grupė – IV vieta

2. Šiuolaikinių šokių studija Tarptautinis šokių festivalis– Vaikų grupė – I vieta folk dance



„Šypsena“ varžybos „Eurodances 2015“ kategorijoje, III vieta street dance 
show kategorijoje
Paauglių grupė – II vieta show dance
kategorijoje, IV vieta street dance 
show kategorijoje

3.

Šiuolaikinių šokių studija 
„Šypsena“ 

XI respublikinis šiuolaikinio ir 
modernaus šokio festivalis-
konkursas „Šokio erdvėje 
2015“

Paauglių grupė – I ir II vietos pop
kategorijoje, III vieta šou 
kategorijoje

4.

Šiuolaikinių šokių studija 
„Šypsena“ 

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

Paauglių grupė – I vieta pop
kategorijoje, I vieta šou kategorijoje
Vaikų grupė – III vieta pop
kategorijoje

5.

Šiuolaikinių šokių studija 
„Šypsena“ 

Respublikinis vaikų ir jaunimo 
modernaus šokio festivalis-
konkursas „Šokantis 
banginukas“

Vaikų grupė – II vieta

6.
Šiuolaikinių šokių studija 
„Šypsena“ 

XI tarptautinis konkursas 
„OPUS-2015“ (Ispanija)

Paauglių grupė – „Grand“  prizas

7.
Šiuolaikinių šokių studija 
„Šypsena“ 

Šiuolaikinių šokių festivalis–
konkursas „Happy with dance“

Paauglių grupė – I vieta show dance
kategorijoje

8.
Merginų šiuolaikinių 
šokių kolektyvas „Dona“

Šiuolaikinių šokių festivalis–
konkursas „Happy with dance“

I vieta contemporary dance
kategorijoje

9.
Liaudiškų šokių studija 
„Nemunėlis“

XI tarptautinis konkursas 
„OPUS-2015“ (Ispanija)

Jaunuolių grupė – I vieta

10.
Berniukų choras 
„Bildukas“

Respublikinis moksleivių 
chorų konkursas „Mes –
Lietuvos vaikai“

Jaunuolių grupė – I laipsnio diplomas
Jaunučių grupė – II laipsnio diplomas

11. Girdžių teatras „Mituvis“
Lietuvos XXVII klojimo teatrų 
krivūlė

Jono Katelės vardo prizas 
(pagrindinis apdovanojimas) ir 
piniginė premija

12. Kapela „Santaka“ LRT laida „Duokim garo“
2014–2015 m. sezono nugalėtojas – I 
vieta

13.
Moterų vokalinis 
ansamblis „Verdenė“

Respublikinis kamerinių ir 
vokalinių ansamblių festivalis-
konkursas „Šventosios gaidos“

Laureatų diplomas

Jurbarko rajono jaunimo reikalų taryba metų pabaigoje apžvelgia ir įvertina įstaigų, 
organizacijų ir pavienių asmenų indėlį į jaunimo užimtumo skatinimą, saviraiškos terpės kūrimą ir 
pagalbą įgyvendinant jaunimo idėjas. 2015 metais Jurbarko rajono jaunimo reikalų taryba vaikų ir 
jaunimo teatrą „Vaivorykštė“ apdovanojo nominacija „Jaunimo grupė“, o Jurbarko kultūros centrą 
– nominacija „Jaunimo partneris“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kiekvienų metų pabaigoje pagerbia ir įteikia 
premijas nusipelniusiems kultūros darbuotojams, menininkams bei etninės kultūros puoselėtojams. 
Premija už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose įteikta Jurbarko kultūros centro kultūrinių 
renginių organizatoriui Gintarui Zareckui.

Siekiant užtikrinti tarptautinių kultūrinių mainų tęstinumą bei plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą Kultūros centro kolektyvai dalyvavo užsienio šalių organizuotuose kultūros 
renginiuose, atstovavo Jurbarko rajono savivaldybei kultūros mainų programose.



3 lentelė. Mėgėjų meno kolektyvų koncertinės išvykos užsienyje
Nr. Šalis Kolektyvas

1 Lloret de Mar (Ispanija)
Šiuolaikinių šokių studijos „Šypsena“ merginų grupė, liaudiškų 
šokių studijos „Nemunėlis“ paauglių grupė ir merginų 
šiuolaikinių šokių kolektyvas „Dona“

2 Punskas (Lenkija) Konstantino Glinskio teatras 
3 Gleinstatten (Austrija) Berniukų choro „Bildukai“ jaunuolių grupė
4 Čikaga (JAV) Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“

5 Seged (Vengrija)
Kapela „Santaka“ ir liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ 
vyresniųjų grupė

6 Punskas (Lenkija) Kapela „Santaka“
7 Punskas (Lenkija) Girdžių teatras „Mituvis“
8 Briuselis (Belgija) Kapela „Santaka“

9 Crailsheimas (Vokietija)
Šiuolaikinių šokių studijos „Šypsena“ jaunimo grupė ir 
suaugusiųjų folkloro grupė „Imsrė“

Siekiant bendradarbiauti su įvairiomis miesto, rajono, respublikos institucijomis, įstaigomis 
bei organizacijomis 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: 
„Meno injekcija“, teisinių žinių konkursas „Temidė“, edukacinė teatro diena, koncertinė programa 
Miesto ir verslo dienose, koncertinė programa Lietuvos žygeivių festivalio metu, Tarptautinė 
pagyvenusių žmonių diena, Neįgaliųjų dienos paminėjimas, Vietos savivaldos diena, lietuviško 
kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys“ ir kt. 

4 lentelė. Renginiai, organizuoti partnerystės pagrindu
Jurbarko kultūros centre Jurbarko kultūros centro skyriuose

Renginių skaičius Dalyvių ir lankytojų skaičius Renginių skaičius Dalyvių ir lankytojų skaičius
22 5972 4 621

Tenkinant profesionalaus meno vartojimo poreikius buvo demonstruojami kino filmai, 
organizuojami populiariosios ir klasikinės muzikos bei Teatro kolektyvų pasirodymai, padedantys 
gyventojams ugdyti meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius.

5 lentelė. Profesionalaus meno sklaidos renginiai

Profesionalaus meno 
renginiai

Jurbarko kultūros centre
Jurbarko kultūros centro 

skyriuose

Renginių skaičius
Dalyvių ir 
lankytojų 
skaičius

Renginių skaičius
Dalyvių ir 
lankytojų 
skaičius

Parodos 1 520
Klasikinės muzikos koncertai 3 778
Pramoginės muzikos koncertai 10 2826 1 64
Spektakliai 7 1434
Kino filmų demonstravimas 13 1279

Iš viso: 34 6837 1 64

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, Šeimos diena, organizuota Skirsnemunės miestelio šventė, vokalinių ansamblių 



šventė „Daina gydo sielą“, kapelų šventė „Pamituvio armonika“, Gatvės muzikos diena, 
respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“, chorinės muzikos vakaras, pristatytos 
spektaklių premjeros ir kt. Keturi kolektyvai atšventė gražius veiklos jubiliejus: liaudiškų šokių 
studija „Nemunėlis“ ir folkloro grupė „Imsrė“ paminėjo 25-erių metų veiklos jubiliejų, 
šiuolaikinių šokių studija „Šypsena“ ir  liaudiška kapela „Mituva“ – 30-ies metų veiklos jubiliejų.

6 lentelė. Tradiciniai ir rajoną reprezentuojantys renginiai

Renginiai
Jurbarko kultūros centre

Jurbarko kultūros centro 
skyriuose

Renginių 
skaičius

Dalyvių ir lankytojų 
skaičius

Renginių 
skaičius

Dalyvių ir 
lankytojų skaičius

Valstybinių švenčių, atmintinų datų 
paminėjimai

9 1923 10 527

Mėgėjų meną populiarinantys 
renginiai, tradicinės šventės bei 
festivaliai

28 8158 8 1031

Iš viso: 37 10081 18 1558

Siekiant reprezentuoti rajono kultūrą ir užtikrinti kultūrinį bendradarbiavimą Kultūros 
centro mėgėjų meno kolektyvai koncertines programas pristatė 106 koncertinėse išvykose rajone ir 
įvairiuose Lietuvos miestuose.

7 lentelė. Išvykos, skatinančios kolektyvo meistriškumo augimą ir kultūrinius mainus

Išvyka

Jurbarko kultūros 
centro kolektyvų 

koncertinių išvykų 
skaičius

Jurbarko kultūros centro 
skyrių kolektyvų koncertinių 

išvykų skaičius

Tarptautiniai konkursai, festivaliai 7
Respublikiniai konkursai, festivaliai 29
Regioniniai, rajoniniai konkursai, festivaliai 7 1
Įvairios šventės 53 9

Iš viso: 96 10

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. Organizuoti 7 Etnografinių regionų metams paminėti skirti 
renginiai, klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė“, etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“, 
edukaciniai renginiai ir kalendorinių švenčių paminėjimai, liaudies kūrybos atlikėjų šventės, 
tautodailės darbų parodos.

8 lentelė. Vietos tradicijų išsaugojimą užtikrinantys renginiai

Renginiai
Jurbarko kultūros centre Jurbarko kultūros centro skyriuose

Renginių skaičius
Dalyvių ir 

lankytojų skaičius Renginių skaičius
Dalyvių ir 

lankytojų skaičius
Tautodailės parodos 1 50 3 157
Edukaciniai renginiai 3 108
Etnokultūriniai renginiai 19 4353 20 1615

Iš viso: 23 4511 23 1772

Inicijuojant ir skatinant įvairių socialinių grupių gyventojų menines iniciatyvas
organizuoti Pagyvenusių žmonių dienos ir Neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimai, integruojantys 
neįgaliuosius ir pagyvenusius žmones į kultūrinę veiklą. 

Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pozityvaus kūrybingumo suvokimas ugdomas 
13-oje Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo kolektyvų, kuriuose aktyviai lankosi 239 nariai. 



Ugdant vaikų ir jaunimo saviraišką, tobulinant jų meninius gebėjimus organizuotas 41 įvairaus 
žanro renginys, įtraukiantis vaikus į kūrybinę veiklą, supažindinantis su įvairiomis meno 
formomis: vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ vietinis turas, 
meno terapijos diena „Teatro karštinė“, Atvelykio šventės, pristatyta vaikų ir jaunimo teatro 
„Vaivorykštė“ spektaklio premjera, dokumentinio, meninio ir animacinio kino programos, kartu su 
švietimo įstaigomis organizuota nepamokinės dienos programa 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 11 Kultūros 
centro darbuotojų, iš jų 8 kultūros ir meno specialistai.

Kultūros centre iš 31 kultūros ir meno specialisto atestuoti ir suteikta kvalifikacinė klasė 21 
kultūros ir meno specialistui, iš jų: 8 darbuotojams suteikta I kvalifikacinė klasė, 8 – II 
kvalifikacinė klasė, 5 – III kvalifikacinė klasė. 

9 lentelė. Kultūros centro darbuotojų išsilavinimas  
Aukštasis

universitetinis
Aukštasis 

neuniversitetinis
Aukštesnysis

Specialus 
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

14 3 1 - 15 6 4 1 5

III. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMAS

Kultūros centro veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo 
patvirtintą sąmatą. Atskiri kultūriniai projektai dalinai finansuojami iš Jurbarko rajono 
savivaldybės, Lietuvos kultūros tarybos, LR kultūros ministerijos ir kitų programų lėšų. Kultūros 
centras teikia mokamas paslaugas, gautas lėšas naudoja Kultūros centro funkcijoms vykdyti.

10 lentelė. Jurbarko kultūros centro gautos lėšos ir jų šaltiniai 2014–2015 m. (eurais)
Eil. 
Nr. Gautų lėšų šaltiniai 2014 m. 2015 m. Palyginimas 

su 2014 m.

1

Steigėjo tiksliniai asignavimai (su lėšomis, gautomis iš 
Valstybės biudžeto), iš jų:

355 072 400 271 +45 199

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 301 576 350 059 +48 483
Kitoms paslaugoms 50 889 47 980 -2 909
Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti 2 607 2 232 -375

2

Kiti tiksliniai steigėjo asignavimai, iš jų: 6 748 8 378 +1 630
Neformaliojo ugdymo programa - 1 800 +1 800
Kultūrinės plėtros programa 4 634 5 550 +916
Kitos lėšos 2 114 1 028 -1 086

3
Viešųjų darbų organizavimo programa 6 313 6 656 +343
Jurbarko rajono savivaldybė 2 525 2 013 -512
Darbo birža 3 788 4 643 +855

4 LR kultūros ministerija (Lietuvos kultūros taryba) 19 115 5 369 -13 746

5

Pajamos už teikiamas paslaugas, iš jų: 17 114 18 690 +1 576
už parduotus bilietus į Jurbarko kultūros centro organizuotus 
renginius

5 230 7 830 +2 600

kolektyvo  dalyvio mokestis 4 126 4 725 +599
kitos teikiamos paslaugos 1 195 996 -199
patalpų nuoma 6 563 5 139 -1 424

6
Lėšos iš kitų šaltinių, iš jų: 560 1 536 +976
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 140 240 +100
Kiti rėmėjai 420 1 296 +876



Patvirtinus 2015 metų biudžetą, Kultūros centrui buvo skirta 393 600,00 Eur funkcijoms 
įgyvendinti. Metų pabaigoje Kultūros centras gavo asignavimų 387 822,00 Eur, t.y. 5 778,00 Eur 
(1,47 proc.) mažiau nei buvo paskirta. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto asignavimų įstaigai 
didžioji dalis, t.y. 87,05 procentai, skiriami darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. 2015 m. 
papildomai iš Valstybės biudžeto kultūros ir meno specialistų darbo užmokesčio didinimui buvo 
skirti 12 449,00 Eur. 

2015 metų pabaigoje Kultūros centras turėjo 1 553,00 Eur  kreditorinį įsiskolinimą, kurį 
sudaro įsiskolinimai už ryšių paslaugas – 108,00 Eur, patalpų šildymą – 605,00 Eur, elektros 
energiją – 339,00 Eur, komunalines paslaugas – 501,00 Eur.

Tarptautinių kultūrinių mainų tęstinumui užtikrinti ir rajono kultūros pristatymui Lietuvoje 
ir užsienyje Kultūros centras panaudojo 14 312,00 Eur mėgėjų meno kolektyvų koncertinių išvykų 
išlaidoms padengti, iš jų: biudžeto lėšų – 6 684,00 Eur,  pajamų, gautų  už atsitiktines paslaugas –
2 922,00 Eur, pajamų, gautų už patalpų nuomą – 906,00 Eur, užsienio kelionėms metų eigoje 
papildomai buvo skirta 3 800,00 Eur. 2015 m. mėgėjų meno kolektyvų koncertinių išvykų išlaidų 
73,25 procentai padengti iš biudžeto lėšų.

Prekių, reikalingų įstaigos veiklai vykdyti bei renginiams organizuoti, įsigijimui išleista       
5  919,00 Eur, iš jų: biudžeto lėšų – 1 169,00 Eur, iš pajamų, gautų už atsitiktines paslaugas –         
2 832,00 Eur, iš pajamų, gautų už patalpų nuomą – 1 918,00 Eur. Kultūros centro veiklos tikslams 
įgyvendinti reikalingų prekių įsigijimo išlaidų 80,25 procentai padengti iš įstaigos gautų pajamų už 
įvairias teikiamas paslaugas. 

Siekdami kokybiškesnių ir įvairesnių paslaugų, darbuotojai užsiima aktyvia projektine 
veikla, teikia paraiškas įvairioms programoms. 2015 metais 20 projektų įgyvendinimui iš įvairių 
programų gauta 12 719,00 Eur, iš jų: Lietuvos kultūros taryba finansavimą skyrė 2 projektams –             
4 500,00 Eur (2014 m. 4 projektai – 18 246,00 Eur), iš LR kultūros ministerijos programos lėšų     
1 projektui gauti 869,00 Eur (2014 m. 1 projektas – 869,00 Eur), iš Jurbarko rajono  kultūrinės 
plėtros programos 16 projektų – 5 550,00 Eur (2014 m. 14 projektų – 4 634,00 Eur), iš
Neformaliojo ugdymo programos 1 projektui – 1 800,00 Eur. Kultūros centro planuojamiems 
renginiams organizuoti projektinio finansavimo nepakanka, todėl dalį organizuojamų renginių 
išlaidų įstaiga finansuoja iš kitų šaltinių. 2015 metais iš biudžeto lėšų renginių organizavimui 
panaudota 427,00 Eur, iš lėšų, gautų už patalpų nuomą – 1 015,00 Eur, iš lėšų, gautų už atsitiktines 
paslaugas – 2 654,00 Eur, iš biudžetinių, nevyriausybinių ir kitų institucijų programoms, 
projektams, renginiams remti skirtų lėšų – 250,00 Eur, rėmėjų lėšos - 1 000,00 Eur. 

2015 metais renginių organizavimui iš viso išleisti 18 065,00 Eur, iš jų 8 755,00 Eur (48,46 
proc.) panaudoti etninės kultūros išsaugojimą užtikrinantiems renginiams organizuoti.

IV. MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS

Kultūros centrui patikėjimo teise valdyti perduoti 2 pastatai (Jurbarko ir Skirsnemunės), 
panaudos sutartimi – 2 pastatai (Girdžių ir Žindaičių). 

2015 metais Kultūros centras atnaujino materialinę bazę įsigydamas iš: 
 biudžeto lėšų:  kompiuterį, armoniką, kabelių magistralę – 2 232,00 Eur,  atnaujino 

vokalinio ansamblio „Verdenė“ aprangą – 565,00 Eur, ilgalaikio turto einamajam remontui 
(automobilio remontui) panaudojo 1 768,00 Eur;

 lėšų, gautų už patalpų nuomą: prožektoriai scenos apšvietimui, palapinė (aparatūrai), 
kompiuteris – 1 140,00 Eur;

 lėšų, gautų už atsitiktines paslaugas: 2 komplektai bevielių mikrofonų, fotoaparatas, el. 
girliandos ir el. dekoracijos pastato papuošimui – 744,00 Eur, atnaujino kapelos „Santaka“, 
šiuolaikinių šokių studijos “Šypsena“ ir merginų šokių kolektyvo „Dona“ aprangą – 2 087,00 Eur.



V. INFORMACIJOS SKLAIDA

2015 metais informacijos sklaidai apie Jurbarko kultūros centro veiklą buvo skirtas didelis 
dėmesys. Pagrindinės žinios apie Kultūros centro veiklą visuomenei pateikiamos Kultūros centro 
svetainėje www.jurbarko-kc.lt. Renginių anonsai, naujienos bei švenčių akimirkos taip pat 
skelbiamos socialiniame tinklalapyje www.facebook.com ir  Jurbarko kultūros centro kanalo 
„YouTube“ tinklalapyje. Svarbiausi renginiai filmuojami Kultūros centro vaizdo kamera, visi 
renginiai fotografuojami, o sukaupta medžiaga saugoma skaitmeninėse laikmenose. 

Informacija apie Kultūros centre vykstančius renginius nuolat pateikiama ir skelbiama 
Jurbarko rajono dienraščiuose „Šviesa“, „Mūsų laikas“ ir „Pliusas“ bei internetiniuose 
tinklalapiuose www.jurbarkas.lt, www.jurbarkosviesa.lt, www.musulaikas.com, www.pliusas.lt, 
www.regionunaujienos.lt, www.zemaitija.lt, www.manojurbarkas.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. 2015 metais 
parengti metraščiai: 

 Jurbarko kultūros centro 2014 metų kūrybinės veiklos metraštis.
 „Gyvenimo burė“ Girdžiuose (2011–2015 m.).
 Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ 2013–2014 m. kūrybinės 

veiklos metraštis. 
 Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ istorija.
 Knyga „Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras“.
 Knyga „Dainuojanti Versmė“.

VI. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

Jurbarko kultūros centras yra didžiausia miesto kultūrinius renginius organizuojanti įstaiga, 
bendruomenės susibūrimo kultūriniais ir edukaciniais tikslais centras. Čia susibūrę daugiausia 
mėgėjų meno kolektyvų rajone – 31, kurie jungia 518 įvairaus amžiaus (nuo 5 metų iki 80 metų) 
narių. Kultūros centro darbuotojai 2015 metais organizavo 162  (iš jų skyriuose – 46) įvairaus 
žanro renginius, kuriuos aplankė 31 416 (iš jų skyriuose – 4 015) žiūrovų. 

Moksleiviai yra nuolatiniai organizuojamų renginių lankytojai, todėl nuolat ieškoma naujų 
renginių bei laisvalaikio užimtumo formų. 2015 metais susibūrė dainavimo studija (vadovė R. 
Šličkutė) ir instrumentinės muzikos studija (vadovas G. Gvozdas), į kurių veiklą aktyviai įsitraukė 
kūrybingi vaikai ir jaunimas. Siekiant į veiklos organizavimą įtraukti aktyvų, studijuojantį kultūros 
srityje jaunimą, organizuojami bendri projektai, derinamos galimybės studentams atlikti praktiką 
Kultūros centre. Jurbarko kultūros centro darbuotojai ir jų vadovaujami vaikų ir jaunimo 
kolektyvai aktyviai pradėjo ruoštis artėjančiai 2016 m. Moksleivių dainų šventei. Šioje šventėje 
planuoja dalyvauti 5 vaikų ir jaunimo kolektyvai, 82 dalyviai.

Kultūros centras aktyviai dalyvauja Neformaliojo vaikų švietimo programoje, kurios 
paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti 
aktyviais visuomenės nariais. Vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ nariai dalyvauja įvairiose 
veiklose, ugdančiose sceninius gebėjimus, skatinančiose mąstymą ir savęs pažinimą, dalyvauja 
improvizacijų, sceninių kostiumų, scenografijos bei charakterinio personažo grimo kūrimo 
procese, atlieka savarankiškas kūrybines užduotis tuo tobulindami ir augindami save kaip 
asmenybę ir gilindami kultūrines-kūrybines žinias. Programos tęstinumas leidžia nenutrūkstamai 
plėtoti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą. Dalyvaujant neformaliojo švietimo 
programoje, atsiranda daugiau galimybių sukurtą programą pristatyti kituose Lietuvos regionuose 
vykstančiuose renginiuose.



Siekdami kokybiškesnių ir įvairesnių paslaugų, darbuotojai užsiima aktyvia projektine 
veikla, teikia paraiškas įvairiems fondams. 2015 metų pabaigoje ateinančių metų veiklai finansuoti 
parengti ir pateikti 4 kultūrinės veiklos projektai Lietuvos kultūros tarybai.

2014 metais, baigus įgyvendinti projektą „Energetinio efektyvumo didinimas 
rekonstruojant Jurbarko kultūros centro pastatą“, buvo pakeista dalis langų, durų, rekonstruotas 
pastato fasadas, apšiltintos išorinės sienos. Siekiant kompleksiško Kultūros centro pastato 
sutvarkymo, būtina rekonstruoti pastato vidų, kuris nuo jo 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. 

Jurbarko kultūros centre susiformavo patyrusių specialistų komanda, kuri jaučia, kad jų 
darbas reikalingas miesto bendruomenei, ir 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.

Direktorė Aida Bliundžiuvaitienė


