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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2020 m. balandžio 30 d. Nr. T2-117
Jurbarkas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 252–253 punktais ir atsižvelgdama į
Jurbarko kultūros centro 2020 m. balandžio 8 d. raštą Nr. SD-38 „Dėl Jurbarko kultūros centro 2019
metų veiklos ataskaitos teikimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Jurbarko kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-117
JURBARKO KULTŪROS CENTRAS
(kultūros įstaigos pavadinimas)
AIDA BLIUNDŽIUVAITIENĖ
(kultūros įstaigos vadovo vardas ir pavardė)
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020-04-08 Nr. VDN-105
(data)
Jurbarkas
(sudarymo vieta)
I SKYRIUS
VADOVO ŽODIS
Jurbarko kultūros centras (toliau – Kultūros centras) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti savivaldybės funkcijas gyventojų bendrosios kultūros
ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo srityje. 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 organizavimo, profesionalaus meno sklaida. Kultūros centre ir jam priklausančiuose skyriuose
(Girdžiuose, Žindaičiuose ir Skirsnemunėje) per vieną kūrybinį sezoną suorganizuoti 206 įvairaus pobūdžio renginiai, festivaliai, edukacinės programos,
spektakliai ir 138 koncertinės išvykos į įvairias Lietuvos ir užsienio šalių organizuojamas šventes, festivalius. Kultūros centro rengiamuose renginiuose per
metus apsilankė virš 49 000 lankytojų.
Jurbarko kultūros centre vykdoma viena akredituota vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo programa „Pasivyk vaivorykštę“, kūrybingai dirba 25 mėgėjų
meno kolektyvai. Mėgėjų meno kolektyvuose ugdoma ir į įvairias menines, socialines, edukacines veiklas yra įtraukti 467 rajono gyventojai, iš jų vaikų ir
jaunimo – 266. Mėgėjų meno kolektyvams vadovauja kompetentingi, aukštos kvalifikacijos vadovai, skatinantys skirtingo amžiaus lankytojus
kūrybiškumui, užsiimti menine veikla, dalyvauti koncertiniuose pasirodymuose, švenčių ir festivalių organizavime ir savo meninių bei asmeninių galimybių
realizavime. Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai yra daugkartiniai įvairių konkursų laureatai, 4 kolektyvams suteikta aukščiausia t. y. pirma
kategorija. Aukščiausias mėgėjų meno kolektyvų įvertinimas – Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigta
nominacija „Aukso paukštė“ – įteiktas net 5 Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvams.
Kultūros centras nuo 2005 metų yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys. 2009 metais Jurbarko kultūros centras apdovanotas nominacija „Geriausias

kultūros centras“. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-402 Kultūros centrui suteikta aukščiausia kategorija.
Pagrindinės Kultūros centro veiklos kryptys:
•
Mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų koncertinės veiklos organizavimas.
•
Profesionalių kolektyvų koncertinės veiklos organizavimas.
•
Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas.
•
Etninės kultūros tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo užtikrinimas.
•
Specialistų kūrybinių iniciatyvų rėmimas.
Formuojant kultūrinio laisvalaikio praleidimo sampratą jaunimui ir suaugusiems, 2019 metais buvo kuriamos įvairios naujos meninės programos,
renginiai, tęsiamos tradicinėmis tapusios šventės, festivaliai. 2019-aisiais Skirsnemunės skyriuje pirmą kartą organizuotas talentų vakaras „Rudens dovana“,
Jurbarko kultūros centre organizuotas folkloro grupės „Imsrė“ CD disko „Ei nėra niekur tokių dvaružėlių“ pristatymas, džiazo muzikos maratonas „Džiazo
naktis“, chorinės muzikos vakaras „Su daina į gyvenimą“. 2019-aisiais kultūros centre įgyvendinta nemažai originalių projektinių renginių. Vienas iš jų –
profesionalaus meno projektas „Sugrįžimai...į ten, iš kur aš...“, kurio metu su savo kolektyvais į gimtąjį kraštą sugrįžo iš čia kilę menininkai. Šio projekto
metu galėjome išgirsti Kauno pučiamųjų instrumentų orkestrą „Ąžuolynas“, kuriam vadovauja Giedrius Vaznys, Vilniaus varinių pučiamųjų instrumentų
kvintetą „PhilBrass“, kuriame trimitu groja Laurynas Lapė ir pamatyti Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklį „Revizorius“, kuriame pagrindinį
vaidmenį atlieka buvęs vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ narys aktorius Arnas Ašmonas. Edukacinių kultūrų pažinimo projektu „Pasaulio kryptimi –
Vakarai – Rytai – Pietūs – Šiaurė“ paminėta Kultūros diena. Jo metu dalyviai buvo kviečiami susipažinti su skirtingų pasaulio šalių kultūrinės patirties
palikimu ir praktiškai išbandyti save būsimose kūrybinėse užduotyse. Jurbarko kultūros centre svečiavosi japonologas, kuris supažindino su japonų poezija
Haiku arba trieiliais. Buvo galima išgirsti ir pamatyti Šiaurės Amerikos indėnų būgnų rato ritualą, pamatyti, paliesti ar pabandyti groti Australijos aborigenų
muzikos instrumentais – Didžeridū, o vakare koncertinę programą pristatė Vytauto Didžiojo universiteto muzikos pedagogikos studentai iš Kinijos,
vadovaujami docentės Zitos Grigienės.
Organizuoti ir tradiciniai, žiūrovų jau pamėgti, renginiai: pilietinis auto žaidimas „Nepriklausomybės laikas“, chorinės muzikos festivalis „Susitikimai
dainoje“, meno terapijos diena „Teatro karštinė“, vokalinės muzikos šventė „Daina gydo sielą“, klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė“, respublikinė mėgėjų
teatrų šventė „Lauro vainikas“ Skirsnemunėje, Skirsnemunės miestelio šventė, Oninių šventė Girdžiuose, kapelų šventė „Pamituvio armonika“, respublikinis
šiuolaikinio šokio konkursas „Emocijos“, jaunimo talentų konkursas „mEFEKTAS“, džiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai“, teatralizuotas mėgėjų meno
kolektyvų koncertas ir kt. 2019 metais organizuoti kas antri metai vykstantys festivaliai: VII tarptautinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis
„Linksminkimos“, XI teatro meno šventė „Senjorai ir jaunystė“, skirta K. Glinskio teatro veiklos 60-čiui, kurios metu net 6 dienas vyko įvairūs susitikimai,
spektakliai. Plačiau apie šią šventę http://www.jurbarko-kc.lt/xi-teatro-meno-svente-senjorai-ir-jaunyste-tesiasi ir http://www.jurbarko-kc.lt/baigesi-xiteatro-meno-svente-senjorai-ir-jaunyste.
Jurbarko kultūros centro teatro kolektyvai 2019 metais žiūrovams pristatė 4 spektaklių premjeras: vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ spektaklį W.
Mastrosimone „Pykšt pokšt tu negyvas“, Konstantino Glinskio teatras – poezijos spektaklį „Camino vainikas“ pagal A. Gailiaus sonetus, Girdžių klojimo
teatras „Mituvis“ – S. Kancevyčiaus komediją „Jubiliejinis sveikinimas“, Skirsnemunės mėgėjų teatras – L. Didžiulienės-Žmonos komediją „Paskubėjo“.
Gražiais renginiais paminėtas Konstantino Glinskio teatro veiklos 60-metis – ta proga surengtas padėkos vakaras teatro senjorams „60 AČIŪ“ bei teatro
nominacijų vakaras „Vanduo“. Per 2019 metus kultūros centre organizuotos 4 parodos: Kęstučio ir Rūtos Vasiliauskų tapybos darbų paroda „Kelias“, Zigmo
Morlenco tapybos darbų paroda „Peizažas ir...“, Rūtos Vasiliauskienės piešinių paroda „Tylos garsai“, jurbarkiškių pateiktų nuotraukų paroda „Jurbarko

krašto gyventojai Baltijos kelyje: nuo Talino iki Vilniaus“.
Kultūros centro darbuotojai ir kolektyvai daug prisidėjo rengiant Jurbarko rajoną reprezentuojančių švenčių – Jurbarko miesto ir verslo dienų bei Jurbarko
krašto šventės – koncertines programas. Šiais metais pirmą kartą Konstantino Glinskio teatras (vad. D. Samienė) kvietė jurbarkiečius į renginį „Muzikos
kava“, skirtą mūsų miesto 760-osioms metinėms paminėti http://www.jurbarko-kc.lt/konstantino-glinskio-teatras-kviete-paragauti-muzikos-kavos.
Jurbarko kultūros centro kolektyvai ir darbuotojai 2019 metais pelnė ne vieną gražų apdovanojimą. Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimas
„Aukso paukštė“ nominacijoje „Geriausia liaudiškų šokių studija ir vadovas“ įteiktas liaudiškų šokių studijai „Nemunėlis“ ir jo vadovei Jolantai
Telišauskienei. Jolantai Telišauskienė taip pat apdovanota Jurbarko rajono savivaldybės nominacija „Krištolinė lelija“. Jurbarko rajono savivaldybės ženklu
„Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ apdovanotas kultūrinių renginių organizatorius Gintaras Zareckas, 10-čiai Jurbarko kultūros centro darbuotojų įteiktos
Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkos. Liaudiškų šokių studijai „Nemunėlis“ ir vadovei Jolantai Telišauskienei įteiktos Jurbarko rajono savivaldybės
premijos už aukštus pasiekimus kultūros ir meno srityje. Folkloro grupių „Imsrė“ ir „Imsriukai“ vadovės Birutės Bartkutės veikla įvertinta Žemaičių dailės
muziejuje įteikta padėka už Žemaitijos regiono etninės kultūros puoselėjimą. Respublikiniame vaikų ir jaunimo šokių konkurse „Emocijų banga“ liaudiškų
šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė), šiuolaikinių šokių kolektyvas „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) ir merginų šokių kolektyvas „Dona“
(vad. K. Donauskienė) įvairiose šio konkurso kategorijose pelnė I ir II vietas. Tarptautiniame šokių konkurse „SHoCK“ šiuolaikinių šokių kolektyvas
„Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) pelnė II vietą. XIV Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ Konstantino Glinskio teatras (vad. Danutė
Samienė) apdovanotas nominacija „Ryškiausias aktorių ansamblis“ už spektaklį „Camino vainikas“, o šio teatro aktorius Raimondas Buitkus apdovanotas
nominacijoje „Ryškiausias vyro epizodinio vaidmens atlikėjas“ už Vydūno vaidmenį spektaklyje „Tiltai į tėviškę“. Skirsnemunės mėgėjų teatro šioje
šventėje-konkurse pristatytas spektaklis „Dobilėlis penkialapis“ apdovanotas nominacija „Ryškiausia scenografija“, kurią sukūrė šio teatro vadovė Birutė
Šneiderienė. Jaunimo mišrus choras ir berniukų choras „Bildukas“, vadovaujami Danutės Lapienės, VI Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse
„Mes-Lietuvos vaikai“ pelnė I laipsnio diplomus. LMSA organizuotame vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų konkurse „Šokio fiesta-2019“ šiuolaikinių šokių
kolektyvas „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) ir merginų šokių kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė), dalyvavę skirtingose šio konkurso kategorijose,
pelnė pagrindinius konkurso prizus. XVIII-jame tarptautiniame vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalyje-konkurse „Jazz Fontanas“ bigbendas „Jada“
(vad. G. Gvozdas) pelnė II vietą, šio kolektyvo solistė Augustė Pocevičiūtė pelnė II vietą. Ispanijoje vykusiame III tarptautiniame menų festivalyje-konkurse
liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) ir merginų šokių kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė) laimėjo pagrindinius prizus „Grand
Prix“. Tarptautiniame mėgėjų vokalinių ansamblių konkurse „Dainų sodai“ moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“, vadovaujamas D. Jonušauskienės
vokalinių ansamblių grupėje pelnė Laureato diplomą. Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamame Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių
grupių, ansamblių, šokių studijų konkursinio festivalio „Aguonėlė“ nacionaliniame ture liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė)
jaunučių ir jaunuolių grupės pelnė I vietas.
Informacija apie kultūros įstaigos direktoriaus veiklą.
Vadybinio darbo stažas (metų skaičius)
12 metų
Darbo įstaigoje stažas (nuo)
1995 metai
Vadovavimo kultūros įstaigos pradžia 2015 metai
(metai)
Turima kvalifikacinė klasė ir jos gavimo I kvalifikacinė klasė suteikta 2019 metais

metai (jei pildo kultūros centro vadovas)
2019 metų veikla, susijusi su darbuotojų
funkcijų reglamentavimu, darbuotojų
saugumo bei lygių galimybių įstaigoje
užtikrinimu

2019 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų
administravimu bei valdymu

2019 metais iš viso išleisti 246 direktoriaus įsakymų personalo klausimais, 67 įsakymai veiklos klausimais,
parengtos 2 pažymos apie dirbusių darbuotojų darbo stažą.
Per 2019 metus sudaryta nemažai susitarimų dėl darbo sutarčių pakeitimo, laikantis darbuotojų
informavimo ir konsultavimo procedūrų ir atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, pakoreguota darbo
apmokėjimo sistema, įvertinta darbuotojų veikla 2018 metais bei patvirtintos einamųjų metų užduotys.
Laikomasi asmens duomenų tvarkymo taisyklių, kurių tikslas reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą
Kultūros centre. Visi darbuotojai dirba pagal direktoriaus patvirtintus pareigybių aprašymus. Didelis
dėmesys skiriamas darbo aplinkai – darbuotojai aprūpinami būtiniausiomis darbo priemonėmis,
atsižvelgiant į Kultūros centro darbo specifiką (darbas vakarais, poilsio ir švenčių dienomis), didžioji dalis
kūrybinių darbuotojų dirba pagal individualius darbo grafikus, techniniai darbuotojai – pagal lanksčius
darbo grafikus, sargų ir valytojų darbo ir poilsio laikas reguliuojamas slenkančiu darbo grafiku, sargams
taikoma suminė darbo laiko apskaita.
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.
2019 metais atnaujinti veiklą reglamentuojantys teisės aktai: Jurbarko kultūros centre tvarkomų asmens
duomenų teisinės apsaugos politika ir Asmens duomenų tvarkymo Jurbarko kultūros centre taisyklės;
įsakymas „Dėl Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų narių asmens duomenų tvarkymo“;
įsakymas „Dėl Jurbarko kultūros centro kai kurių darbuotojų darbo laiko režimo“. Priimti nauji teisės aktai:
„Lankytojų elgesio Jurbarko kultūros centre taisyklės“; „Vaizdo duomenų tvarkymo Jurbarko kultūros
centre taisyklės“; paskirti asmenys, atsakingi už vaizdo duomenų tvarkymą Jurbarko kultūros centre.
Finansiniai ir materialiniai ištekliai tvarkomi valstybės ir savivaldybės nustatyta tvarka ir naudojami
tikslingai. Kultūros centre nustatyta tvarka patvirtintos biudžeto išlaidų sąmatos 2019 metams. Reguliariai
vykdoma turto įsigijimo ir lėšų bei turto naudojimo priežiūra, vykdomi viešieji pirkimai, atliekama turto,
atsargų bei skolų inventorizacija.
2019 metais išleisti 9 direktoriaus įsakymai, susiję su turto valdymu, sudarytos 198 sutartys (darbo,
paslaugų teikimo, koncertinių programų užsakymo), parengtos 226 finansinės ir statistinės ataskaitos,
pažymos, apyskaitos, 37 viešųjų pirkimų dokumentai.
Atsižvelgiant į norminių teisės aktų pasikeitimus ir kitas aplinkybes, esant reikalui priimami nauji, o taip
pat nuolatos peržiūrimi ir atnaujinami veiklą reglamentuojantys teisės aktai. 2019 metais atnaujinti veiklą
reglamentuojantys teisės aktai: Apskaitos vadovo 2 priedas „Ilgalaikio materialiojo turto tvarkos aprašas“ ir
19 priedas „Bilietų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas“. Priimti nauji teisės aktai: Kasos darbo
organizavimo ir kasos operacijų atlikimo Jurbarko kultūros centre tvarkos aprašas, Paslaugų teikimo
taisyklės bei patvirtinti su paslaugų teikimu susijusių dokumentų pavyzdžiai, Viešųjų pirkimų komisijos

darbo reglamentas, Pretenzijų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas.
Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo
Kvalifikacija tobulinta dalyvaujant šiuose seminaruose, mokymuose, kursuose: „Pagalbos teikimas
numatytų 2019 metais tobulinti veiklų bei staigios mirties ištiktam žmogui“; „Lyčių lygybė ir paslaugų teikimas“; „Lietuvos kultūros centrų vadovų ir
kompetencijų įgyvendinimas
pavaduotojų seminaras“; „BDAR praktinis įgyvendinimas po metų įsigaliojimo, į ką reiktų atkreipti dėmesį,
dažniausiai daromos klaidos, asmens duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas“; „Metinio darbuotojo
veiklos vertinimo rodiklių analizė ir pokalbio kokybės apžvalga“.
Organizuojant komandinį darbą ir siekiant gerinti darbuotojų bendravimo kokybę bei gerinti atmosferą
kolektyve organizuotos trys išvykos: Tauragės apskrities darbuotojų sąskrydis, susitikimas su Šilalės
kultūros centro darbuotojais ir miuziklo „Lituanica“ peržiūra Palangoje, taip pat seminaras apie Pensijų
kaupimo fondus, kurį vedė Swed banko atstovai. Kultūros centro paslaugų ir lankytojų aptarnavimo kokybei
gerinti atnaujintos Paslaugų teikimo taisyklės bei nuo kovo mėnesio sudaryta galimybė Jurbarko kultūros
centro kasoje įsigyti el. bilietus per portalą Ticket Market ne tik į Kultūros centre vykstančius renginius, bet
ir į kitus renginius Lietuvoje, kurie įkelti į šią sistemą. Kultūros centro įvaizdžio gerinimui parengtos
Lankytojų elgesio Jurbarko kultūros centre taisyklės.
Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir
2020 metais vadovas numato gilinti žinias kaip planuoti ir valdyti pokyčius, kaip stiprinti darbuotojų
kompetencijos 2020 metais
atsakomybę už savo veiklą ir jos rezultatus, apie darbuotojų ugdymo galimybes ir motyvavimo būdus, taip
pat dalyvauti mokymuose ir (ar) seminaruose, susijusiuose su kultūrinių paslaugų kokybės gerinimu ir
sklaida, kultūros inovacijomis ir paslaugų modernizavimu regionuose.
2019 metais atestuotų darbuotojų skaičius
2019 metais atestuota 10 kultūros ir meno specialistų. Iš viso kultūros centre atestuoti 26 kultūros ir meno
specialistai.
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:

51

39,25

Kultūros ir meno darbuotojų ir etatų skaičius

33

24

Aptarnaujančio personalo darbuotojų ir etatų skaičius

18

15,25

Įstaigos darbuotojai pagal turimą išsilavinimą.
Aukštasis
Aukštasis
universitetinis
neuniversitetinis
Kultūros ir
Kultūros ir
meno
Kiti
meno
Kiti
specialistai
specialistai
2
1
1
Mėgėjų meno kolektyvai (pildo kultūros centrai)
Įstaigos filialai
Jurbarko kultūros centras
Girdžių skyrius
Skirsnemunės skyrius
Žindaičių skyrius
Viso:

Aukštesnysis
Kultūros ir
meno
specialistai
10

Specialusis vidurinis

Kiti

Kultūros ir
meno
specialistai

Kiti

5

1

5

Mėgėjų meno
kolektyvų
skaičius

Bendras kolektyvų
narių skaičius

20
2
2
1
25

418
19
23
7
467

Vidurinis
Kultūros ir
meno
specialistai
2

Kiti
5

11

Vaikų ir jaunimo
mėgėjų meno
kolektyvų narių
skaičius
266

11

266

Iš jų vaikų ir jaunimo
mėgėjų meno
kolektyvų skaičius

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 2019 metų veiklos planas patvirtintas Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2019 m. sausio
11 d. įsakymu Nr. V-4. 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

2019 m. įstaigos pagrindiniai
veiklos tikslai

2019 metų įstaigos pagrindinių
veiklos tikslų įgyvendinimas
(kiekybiniai ir kokybiniai
rodikliai)

kultūros taryba. Metų veiklos planas ir mėnesio renginių planai skelbiami Kultūros centro svetainėje http://jurbarkokc.lt/planavimo-dokumentai Jurbarko kultūros centro 2020–2021 metų veiklos programos projektas 2019 metų
gruodžio mėn. aptartas su kultūros centro taryba ir pristatytas kultūros centro bendruomenei.
Kultūros centro veiklos 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.
Tikslo „Užtikrinti meno plėtrą bei meninę saviraišką“ įgyvendinimas: 2019 metais Kultūros centre aktyviai veiklą
vykdė 25 įvairaus žanro mėgėjų meno kolektyvai, iš jų 11 vaikų ir jaunimo kolektyvų. Bendras dalyvių skaičius – 467,
iš jų vaikų ir jaunimo – 266. Kultūros centro kolektyvai reprezentavo rajoną 6 koncertinėse išvykose į užsienio šalis:
Latviją, Ispaniją, Lenkiją, Vokietiją, Austriją, Čekiją, užtikrindami kultūrinius mainus, programas pristatė 132
koncertinėse išvykose Jurbarko rajone ir įvairiuose Lietuvos miestuose. 2019 metais Kultūros centras (su skyriais)
organizavo 107 įvairaus žanro renginius, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis – 22 renginius, kitos įstaigos Kultūros
centre organizavo 12 nekomercinių renginių, prie kurių darbuotojai taip pat prisidėjo įvairiomis paslaugomis. Parodyta
18 kino filmų, įvyko 47 profesionalaus meno, pramoginės muzikos koncertai, spektakliai. Renginius aplankė daugiau
kaip 49 000 lankytojų. Siekdami paįvairinti organizuojamų renginių programas, pasirodyti kvietėme ir kitų kultūros
centrų kolektyvus – renginiuose dalyvavo 131 kitų įstaigų ne profesionalūs kolektyvų atlikėjai. 17 Kultūros centro
organizuotų renginių programose dalyvavo profesionalūs kolektyvai, atlikėjai.
Tikslo „Puoselėti ir plėtoti etninę kultūrą“ įgyvendinimas: etninės kultūros tradicijas ir jų tęstinumą puoselėja 8
mėgėjų meno kolektyvai. 2019 m. organizuoti 2 edukaciniai seminarai, surengtos 2 liaudies meno parodos, 26
kalendorinių švenčių paminėjimai ir vietos tradicijų išsaugojimą užtikrinantys renginiai, 36 valstybinių švenčių,
atmintinų datų ir istorinių datų paminėjimai.
Tikslo „Siekti darbuotojų profesinės kompetencijos augimo“ įgyvendinimas: profesinę kvalifikaciją kėlė 23 Kultūros
centro darbuotojai, iš jų 20 kultūros ir meno specialistų. Kultūros centre iš 33 kultūros ir meno specialistų atestuoti ir
suteikta kvalifikacinė klasė 26 darbuotojams, iš jų 11 darbuotojų suteikta I kvalifikacinė klasė, 6 – II kvalifikacinė klasė,
9 – III kvalifikacinė klasė.
Tikslo „Tobulinti Jurbarko kultūros centro infrastruktūrą“ įgyvendinimas: 2019 metais Jurbarko rajono savivaldybė
skyrė lėšų materialinės bazės atnaujinimui: lengvojo automobilio įsigijimui – 23 900,00 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti
– 6 250,00 Eur., Skirsnemunės skyriaus patalpų remontui – 7 000,00 Eur., daliniam kapelos „Santaka“ tautinių rūbų
įsigijimui – 2 100,00 Eur. Materialinei bazei atnaujinti panaudotos ir Jurbarko kultūros centro lėšos, gautos už teikiamas
paslaugas: įsigyti tautiniai kostiumai liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupei, o jaunuolių grupei – batai,
kapelai „Santaka“ tautiniai kostiumai ir batai, palaidinės jaunimo mišriam chorui, koncertinė apranga šiuolaikinių šokių

Kita 2019 metais įstaigos
vykdyta veikla

kolektyvams „Dona“ ir „Šypsena“, 2 vnt. armonikos kapelai „Santaka“, skaitmeninis pianinas Girdžių skyriaus veiklai,
Kultūros centro scenos uždanga (juoda), LED lauko prožektoriai, šviesos efektai, lazerinis lauko projektorius, karštais
garais lyginantis prietaisas ir kt. – 12 950,00 Eur.
Tikslo „Inicijuoti ir organizuoti kultūros ir meno sklaidą“ įgyvendinimas: informacija apie Kultūros centro veiklą
(skelbimai apie renginius, įvykusių renginių aprašymai) visuomenei pateikiama Kultūros centro interneto svetainėje
www.jurbarko-kc.lt. 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. Kiekvienam renginiui parengiami plakatai, kurie platinami mieste ir Jurbarko rajone, taip
pat platinamos Kultūros centro ruošiamos skrajutės apie būsimus artimiausio mėnesio renginius. 2019 metais Kultūros
centro svetainėje darbuotojų parengta ir paskelbta informacija apie 259 renginius ir koncertines išvykas.
Siekdami kokybiškesnių ir įvairesnių paslaugų, darbuotojai užsiima aktyvia projektine veikla, teikia paraiškas
įvairiems fondams. 2019 metais Lietuvos kultūros tarybai pateikti 9 projektai, gautas finansavimas 6; Švietimo ir
mokslo ministerijai pateiktas 1 neformaliojo vaikų švietimo projektas „Pasivyk vaivorykštę“; Jurbarko rajono kultūrinės
veiklos programų ir renginių projektų finansavimui teikta 19 projektų. 2019 metų pabaigoje ateinančių metų veiklai
finansuoti Lietuvos kultūros tarybai Tolygios kultūros raidos programai parengta ir pateikta 10 kultūrinės veiklos
projektų. Aktyviai vykdoma projektinė veikla užtikrina geresnį vykdomų renginių finansavimą ir organizavimą.
Kultūros centro veiklai finansuoti nuolat ieškomi rėmėjai. 2019 metais gauta lėšų iš rėmėjų renginių organizavimui ir
iš mėgėjų meno kolektyvų narių daliniam kelionių į užsienio šalis išlaidų padengimui 7 232,00 Eur. Didelė dalis rėmėjų
prie veiklos įgyvendinimo prisidėjo įvairiomis paslaugomis, prekėmis.
Kultūros centre vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa „Pasivyk vaivorykštę“, skirta tenkinti mokinių
pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Programos tęstinumas
leidžia nenutrūkstamai plėtoti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą. Dalyvaujant neformaliojo švietimo
programoje, atsiranda daugiau galimybių sukurtas programas pristatyti kituose Lietuvos regionuose vykstančiuose
renginiuose.

Korupcijos prevencija įstaigoje 2019 metais.
Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-18 patvirtinta Jurbarko kultūros centro korupcijos prevencijos 2017–2019 metų
programa ir Jurbarko kultūros centro korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos įgyvendinimo priemonių planas, o 2018 m. kovo 7 d. įsakymu
Nr. V-19 – 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@jurbarkokc.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 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-7 patvirtinta Jurbarko kultūros centro korupcijos prevencijos 2017–2019
metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2018 metų ataskaita. Išsami informacija apie korupcijos prevencijos priemones ir jų įgyvendinimą
skelbiama Kultūros centro interneto svetainėje adresu http://jurbarko-kc.lt/korupcijos-prevencija.
Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas. Kultūros įstaigos partneriai (kitos įstaigos, užsienio partneriai, bendruomenės).
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, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, 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“.
Kultūros centras visada noriai 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: rugsėjo mėnesį apskrities kultūros darbuotojai buvo susitikę Tauragėje. Tauragės kultūros centre dalintasi darbo
patirtimi, susitikta su Lietuvos kultūros tarybos atstovais, diskutuota apie kultūrinių projektų rengimą ir jų finansavimo problemas, apžiūrėtos
modernizuoto Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ ekspozicijos, lankytasi Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre. Naujai sukurta bendra
Tauragės regiono kultūros centrų vėliava perduota Jurbarko kultūros centrui, tuo pažymint, kad kitas apskrities kultūrininkų sutikimas 2020 metais vyks
Jurbarke. Gruodžio mėnesį organizuota išvyka į Šilalę susitikti su darbuotojais ir mėgėjų meno kolektyvų nariais bei pažiūrėti jų sukurto spektaklio
„Eliza“.
2019 metais bendradarbiaujant su Kirtimų kultūros centru dalyvauta projektuose, kuriuos iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Jurbarko kultūros
centre, šio bendradarbiavimo dėka, vyko videomeno peržiūrų ciklo „Blyksniai“ renginys – videofilmus lydinčios paskaitos metu žiūrovai buvo
supažindinami su videomeno atsiradimu bei tolimesne jo raida, o programą sudarantys videofilmai pristatyti šiandienos socialinių, technologinių ir
geopolitinių aktualijų kontekste. Taip pat šio bendradarbiavimo dėka vyko seminaras „Garso architektūra“, kuriame savo patirtimi dalinosi Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos koncertmeisteris, kompozitorius ir atlikėjas Vladas Dieninis, gitaristas Gintautas Rožė, elektroninės muzikos kūrėjas ir
atlikėjas Pijus Džiugas Meižis ir muzikos kūrėjas ir atlikėjas, garso režisierius, garso efektų operatorius Paulius Burakas. Garso performansą atliko
žymiausias šio žanro atstovas Lietuvoje Armantas Gečiauskas.
Kultūros įstaigos problemos ir jų sprendimas.
2018 m. įstaigos veiklos ataskaitoje Problemos 2019 metais išspręstos dalinai:
nurodytų problemų (iš)sprendimas
Vasarą kultūros centro darbuotojai savo jėgomis valė pastato sienas, tačiau efektas buvo neilgalaikis, sienos ir toliau
įgauna žalsvą atspalvį, ant jų ryškėja dėmės.
Atliktas Skirsnemunės skyriaus sanitarinių mazgų remontas, šalia buvusi patalpa (sandėlis) po remonto pritaikyta
atlikėjų persirengimui ir pasiruošimui. Žindaičių skyriaus salės, kabinetų ir Skirsnemunės skyriaus koridorių bei

lauko laiptų remontai neatlikti dėl lėšų trūkumo.
2019 metais skirtos lėšos automobilio įsigijimui. Nupirktas 8 vietų 2019 metų lengvasis automobilis „Opel Vivaro“.
Esamos įstaigos problemos ir jų 1. 2018 metų IV ketvirtyje vykdant Jurbarko kultūros centro pastato modernizavimo A dalies darbus buvo baigta
sprendimas
įrengti ir pradėta naudoti patalpų vėdinimo sistema su rekuperatoriumi. 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, turi būti vykdomos kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros,
kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui.
Kadangi Jurbarko kultūros centro pastato modernizavimo darbų užsakovas buvo Jurbarko rajono savivaldybės
administracija, o įrengta vėdinimo sistema su rekuperatoriumi iki šiol nėra perduota naudoti Jurbarko kultūros
centrui, jis, teisės aktų nustatyta tvarka nebūdamas šios sistemos naudotoju, negali įsigyti šios vėdinimo įrangos
priežiūros paslaugos bei nustatyta tvarka užtikrinti šios įrangos priežiūros.
2. Skirsnemunės skyriaus patalpose, dėl nesandarios susidėvėjusios pastato stogo dangos į pastato vidų patenka
vanduo, kuris ardo vidaus apdailą, sudarydamas sąlygas grybelio ir puvinio atsiradimui. Pastato stogo konstrukcijos
bei kitos pagrindinės pastato konstrukcijos – perdangos – dėl nuolatinės drėgmės pažeistos puvinio, plytos nuo
senumo ir šalčio sutrūkinėjusios, lietaus nubėgimo sistemos pasenusios, pro jas bėga vanduo ant pastato sienų,
esama stogo būklė neužtikrina saugios pastato eksploatacijos.
3. 2018 metų IV ketvirtyje vykdant Jurbarko kultūros centro pastato modernizavimo A dalies darbus buvo baigta
įrengti ir pradėta naudoti patalpų vėdinimo sistema su rekuperatoriumi. Ši vėdinimo sistema šiuo metu pajungta ir
veikia tik naujai suremontuotose patalpose, esančiose I aukšte. Patalpos, esančios II aukšte, taip ir liko be vėdinimo.
Vėdinant patalpas natūraliu būdu, t. y. atidarant langą, prarandama šiluma, o vėdinimo sistema su šilumos
grąžinimu (rekuperacija), ne tik tausoja šilumą, bet užtikrina ir gryno oro patekimą į patalpas. Tikimės, kad ši
problema bus išspręsta įvykdžius kitą Kultūros centro patalpų renovacijos etapą.
4. 2019 metais buvo skirtos lėšos Skirsnemunės skyriaus sanitarinių mazgų remonto darbams atlikti. Siekiant
užtikrinti geras darbo sąlygas, būtina atlikti Žindaičių skyriaus salės, kabinetų ir Skirsnemunės skyriaus koridorių
ir lauko laiptų einamąjį remontą.
Galimos (tikėtinos) įstaigos
Prasidėjus naujam Kultūros centro patalpų renovacijos etapui, kurio metu numatoma rekonstruoti didžiąją salę ir
problemos ir jų sprendimas
su ja susijusias patalpas, iškils renginių (tame tarpe ir komercinių) organizavimo problema. Ieškosime naujų erdvių
šiai veiklai vykdyti ir turimo rekvizito sandėliavimui.
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.jurbarkas.lt, www.jurbarkosviesa.lt,

Kita informacija

www.mūsųlaikas.lt, www.zemaitija.lt, www.manojurbarkas.lt, portale etaplius.lt. Apie vykstančius
tradicinius festivalius ir šventes skelbiama per Lietuvos radiją (www.lrt.lt). Įstaigos organizuojamus
renginius filmuoja ir rodo Jurbarko žinios.
2019 metais Jurbarko rajono laikraščiuose Kultūros centro veikla buvo aprašyta 51 straipsnyje, portale
„Etaplius“ paskelbti 9 straipsniai, Jurbarko žinios parengė 44 reportažus apie Kultūros centro renginius.
Išsami informacija apie Kultūros centro veiklą, teikiamas paslaugas, administracinė informacija skelbiama
Jurbarko kultūros centro interneto svetainėje www.jurbarko-kc.lt.

III SKYRIUS
FINANSAI
Savivaldybės biudžeto lėšos.
Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir
remontuoti)
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto
lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 2018-12-31 dienai; iš jų
Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos
Skirtas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo įmokomis)
Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir
remontuoti
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti
Darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai skirtų lėšų
Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos ir procentas nuo visų metams skirtų savivaldybės
biudžeto asignavimų
Kreditinis įsiskolinimas n-tųjų metų gruodžio 31 d.
Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas.
Per 2019 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą
Per 2019 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas
Per 2019 m. iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

497 917,00

585 812,00

608 099,00

487 610,00
97,93 proc.
7 437,00
427 000,00

585 794,00
100 proc.
29 453,00
496 729,00

610 950,00
100 proc.
8 400,00
542 610,00

64 374,00

70 961,00

81 000,00

10 013,00
85,81 proc.
489 859,00
98,44 proc.
1 788,00

32 397,00
80,35 proc.
618 170,00
100 proc.
-

37 150,00
83,72 proc.
647 904,00
99,97 proc.
276,00

Gautos pajamos 11 733,00 Eur
Gautos pajamos 20 172,00 Eur, iš jų: už parduotus bilietus – 10 366,00 Eur, kolektyvo
dalyvio mokestis – 8 262,00 Eur, kitos teikiamos paslaugos – 1 544,00 Eur
Gautos lėšos 8 330,00 Eur, iš jų: iš rėmėjų – 4 025,00 Eur; kolektyvų narių nuosavos lėšos

transporto išlaidų daliniam padengimui – 3 207,00 Eur; 2 proc. GPM – 448,00 Eur;
savivaldybės premija kolektyvams ir darbuotojams už aukštus rezultatus ir dovana
kolektyvų veiklos sukakties proga – 650,00 Eur.
Projektinė veikla. Įstaigos dalyvavimas projektuose ir programose, gautas finansavimas.
Pateiktų
Pateiktas
Fondas, programa į kurią teikti
projektų
finansinis
Gautas finansavimas, Eur
projektai
skaičius
poreikis, Eur
Gautos lėšos 34 554,00, iš jų Kultūros centro projektams vykdyti (10 projektų) –
Pateikta projektų į savivaldybės
13 806,00 Eur. (iš jų kofinansavimas 7 155,00 Eur.), papildomai skirta 20 748,00 Eur
19
30 115,00
vykdomas finansavimo programas
(Jurbarko krašto šventei ir Sinagogų memorialo atidarymo šventės koncertinei
programai organizuoti)
Gautos lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos 6 projektams – 30 230,00 Eur.
Pateikta projektų į kitus fondus
10
65 210,00
Neformalaus vaikų švietimo programai vykdyti – 3 585,00 Eur
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
(Vardas, pavardė)
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