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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 2022 m. balandžio 1 d. raštą Nr. SD-38 „Dėl Jurbarko kultūros centro 2021 

metų veiklos ataskaitos pateikimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Jurbarko kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos 

gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui 

(Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 

tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams 

(A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

 



PRITARTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-90 

 

JURBARKO KULTŪROS CENTRAS 

(kultūros įstaigos pavadinimas) 

AIDA BLIUNDŽIUVAITIENĖ 

(kultūros įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

2021  METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2022-04-01 Nr. VDN-122  

(data) 

Jurbarkas 

(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

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

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

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

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

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

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

Jurbarko kultūros centre aktyviai veikia 27 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose yra daugiau kaip 460 dalyvių. Pagal Lietuvos nacionalinio kultūros 

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

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

Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtas apdovanojimas „Aukso paukštė“ yra įteiktas net 5 Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvams. 

2021 metais Kultūros centro kolektyvai, užtikrindami kultūrinius mainus, savo programas pristatė 65 koncertinėse išvykose Jurbarko rajone ir 

įvairiuose Lietuvos miestuose bei rajonuose. Kultūros centras (su skyriais) organizavo 160 įvairaus žanro renginių, iš jų – 56 virtualius įvairaus pobūdžio 

renginius. Kultūros centro organizuotuose renginiuose per metus apsilankė daugiau kaip 15 400 lankytojų, o virtualius renginius internetu peržiūrėjo  daugiau 

kaip 30 300 žiūrovų. 

Jurbarko kultūros centre vykdoma akredituota vaikų neformalaus švietimo programa „Pasivyk vaivorykštę“, skirta tenkinti mokinių pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. 2021-aisiais Kultūros centre įgyvendintos keturios Kultūros paso 



  

programos: edukacinis užsiėmimas „Šiaudinukai“ (1–6 klasėms), kalendorinių švenčių dainos ir žaidimai (1–4 klasėms), edukacija „Pirmas žingsnis į teatro 

pasaulį“ (3–7 klasėms), edukacija „Scenos meno pradžiamokslis“ (8–12 klasėms). Kultūros paso programose dalyvavo 353 mokiniai. 

         Formuojant kultūrinio laisvalaikio praleidimo sampratą jaunimui ir suaugusiems, 2021 metais buvo kuriamos įvairios meninės programos, renginiai, 

tęsiamos tradicinėmis tapusios šventės, festivaliai. 2021 metais organizuoti kas dveji metai vykstantys festivaliai: VI liaudiškų šokių festivalis 

„Linksminkimos“ ir XII teatro meno šventė „Senjorai ir jaunystė“, skirta režisieriaus Konstantino Glinskio 135-osioms gimimo metinėms. Pristatyti          3 

nauji renginiai: I vokalinių ansamblių šventė „Tu ateik į pasimatymą“ (Skirsnemunėje), Stasio Šimkaus vardo jaunimo mišrių chorų festivalis „Lietuviais 

esame mes gimę“ bei sakralinės muzikos festivalis „Jubilate“, vykęs liepos–gruodžio mėnesiais. Šiame festivalyje savo atliekamus muzikinius kūrinius 

pristatė daug profesionalių atlikėjų bei kolektyvų iš Lietuvos ir užsienio šalių. Organizuoti ir tradiciniai, žiūrovų jau pamėgti renginiai: vokalinių ansamblių 

šventė „Daina gydo sielą“, III chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, Gatvės muzikos diena, Oninių šventė Girdžiuose, džiazo muzikos stovykla 

„Nauji vėjai Jurbarke 2021“, Džiazo muzikos koncertas, Skirsnemunės miestelio šventė, klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė“, etninės kultūros akcija 

„Visa Baltica šoka“, III respublikinė teatrų šventė „Lauro vainikas“ Skirsnemunėje, XIX respublikinė kapelų šventė „Pamituvio armonika“, skirta Prano 

Tamošaičio 90-mečiui paminėti, koncertas medikų dienai „Linkėjimai iš žibučių pievelės“ ir kt. Jurbarko rajono mokyklose pristatytas projektas „Kūrybinis 

maratonas „Eikš artyn“. Šio projekto metu Eržvilko, Skirsnemunės ir Veliuonos mokiniai galėjo pamatyti ne tik vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ 

spektaklius, bet ir pabendrauti su aktoriais Mantu Bendžiumi, Violeta Trečiokaite-Mičiuliene ir Arnu Ašmonu. Lietuvių kalbos diena paminėta 

Skirsnemunės skyriuje teatro vakaru „Šiapus ir anapus Nemuno“ ir Konstantino Glinskio teatro parengtu virtualiu renginiu „Skaitome pasaką...“ Šiais metais 

Joninių šventės metu paminėta Jurbarko kultūros centro kapelos „Santaka“ 10-ties metų veiklos sukaktis. Išsamesnę informaciją apie vykusius renginius 

galima rasti Jurbarko kultūros centro veiklos metraštyje, o įsimintiniausius momentus galima pažiūrėti vaizdo metraštyje https://jurbarko-kc.lt/lt/apie-

mus/veiklos-metrastis  

         Kultūros centro teatro kolektyvai 2021 metais žiūrovams pristatė 5 spektaklių premjeras: vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ – absurdo komediją 

„Uždarų durų naktis“, Skirsnemunės teatras „Pakeleivis“ – komediją „Revizorius“, Konstantino Glinskio teatras – spektaklius „Jonas Sobieskis“, 

„Kenotafas. Paminklas mokytojai“ ir „Naktukas“. Jau tapo gražia tradicija, kad kasmet metų pabaigoje Kultūros centro darbuotojai – tiek kultūros 

specialistai, tiek administracijos atstovai – susivienija bendram kūrybiniam darbui ir mažiesiems Jurbarko žiūrovams dovanoja kalėdinį spektaklį. Šiais 

metais vaikučiai išvydo spektaklį „Pavogtos kalėdos“, kurį režisavo B. Šneiderienė. Paprastai kalėdiniai spektakliai gyvuoja trumpai, tačiau šis spektaklis 

tapo rekordiniu – parodytas net 10 kartų. 

2021 metais sukurti 3 dokumentiniai filmai: „Iš močiutės skrynios“ apie Skirsnemunės krašto audėjas Domicelę Gudžiūnienę ir Danutę Adomaitienę, 

„Namai į kuriuos norisi sugrįžti“ apie medžio drožėją ir kalvį Vidmantą Neverdauską bei „Laike sustingusios akimirkos“ apie Skirsnemunės krašto fotografą 

Pranciškų Jonikį. Filmus galima pasižiūrėti Jurbarko kultūros centro „Youtube“ kanale. 

Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, dalyvaudami įvairiuose konkursuose, pelnė ne vieną gražų apdovanojimą. Patys reikšmingiausi 

2021 metų pasiekimai: vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) pelnė laureato vardą tarptautiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje 

„Gintarinė aušra“, liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) jaunučių ir jaunuolių grupės respublikiniame šokių konkurse „Šok laisvai“ 

pelnė aukščiausius apdovanojimus Grand Prix, liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) jaunuolių grupė tapo sceninio lietuvių liaudies 

šokio konkurso laureatais, Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė) mėgėjų teatrų festivalyje „Maskaradas“ pelnė Grand Prix ir kt. Labai 

džiaugiamasi mėgėjų meno kolektyvų pasiekimais dalyvaujant Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamuose konkursuose: Konstantino Glinskio 

teatro (vad. D. Samienė) spektaklis „Kenotafas. Paminklas mokytojui“ tapo Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamos  XXV Lietuvos 

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


  

suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ diplomantu ir buvo nominuotas šiose kategorijose: už ryškiausią vyro vaidmenį – Kęstutis 

Matuzas, už ryškiausią spektaklio scenarijų, inscenizaciją – Danutė Samienė; liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) jaunimo ir 

vyresniųjų grupės tapo liaudiškų šokių kolektyvų konkursinio festivalio „Pora už poros“ pagrindiniais konkurso laureatais, o liaudiškų šokių kolektyvas 

„Mituva“ (vad. J. Lukauskienė) tame pačiame konkurse pelnė III laipsnio diplomą; liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vad.  J. Telišauskienė) vyresniųjų 

grupė tapo respublikinio vyresniųjų liaudiškų šokių grupių konkursinio sambūrio „Iš aplinkui“ didžiojo laureato vardo laimėtojais; vaikų ir jaunimo teatro 

„Vaivorykštė“ dvi grupės dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje-šventėje „Šimtakojis“, kurioje abiejų grupių spektakliai pelnė laureato vardą; 

moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ dalyvavo kas penkeri metai organizuojamame vokalinių ansamblių ir solistų konkurse „Sidabriniai balsai“ ir pelnė 

II laipsnio diplomą. 

         Jurbarko rajono savivaldybės premijos už aukštus pasiekimus kultūros ir meno srityje įteiktos Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvams ir 

jų vadovams: liaudiškų šokių studijai „Nemunėlis“ (vadovė Jolanta Telišauskienė), šiuolaikinių šokių kolektyvui „Šypsena“ (vadovė  Jolanta Telišauskienė), 

merginių šiuolaikinių šokių kolektyvui „Dona“ (vadovė Kristė Donauskienė), vaikų ir jaunimo teatrui „Vaivorykštė“ (vadovė Birutė Šneiderienė), 

Konstantino Glinskio teatrui (vadovė Danutė Samienė).  

          Nuo 2021 m. sausio mėnesio įdiegta nauja Jurbarko kultūros centro svetainės versija, kurioje nuolat atnaujinama informacija apie įstaigos veiklą. 

          Siekiant išsaugoti Jurbarko kultūros centro veiklos istoriją, darbuotojai ir kolektyvų vadovai 2021 metais pradėjo rašyti metraščius / istorijas apie 

mėgėjų meno kolektyvus bei tradicines šventes, festivalius. Metų pabaigoje, darbuotojai pristatė 20 metraščių / istorijų, kurios per 2022 metus bus redaguotos 

ir paskelbtos Kultūros centro svetainėje. 2021 metais pilnai parengtos ir paskelbtos Kultūros centro svetainėje: Jurbarko kultūros centro pučiamųjų 

instrumentų orkestro „Bišpilis“ veiklos istorija, Klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė“ 2013–2020 m. istorija, Skirsnemunės miestelio šventės istorija, 

Joninių šventės Žindaičių kaime istorija ir Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ metraštis (1965–2021). 

 Informacija apie kultūros įstaigos direktoriaus veiklą. 

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 14 metų 

Darbo įstaigoje stažas (nuo) 1995 metai 

Vadovavimo kultūros įstaigos pradžia 

(metai) 

2015 metai 

2021 metų veikla, susijusi su darbuotojų 

funkcijų reglamentavimu, darbuotojų 

saugumo bei lygių galimybių įstaigoje 

užtikrinimu 

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

taip pat nuolatos peržiūrimi ir atnaujinami įstaigos darbuotojų darbą reglamentuojantys norminiai teisės aktai. 

2021 metais atnaujinti ir (ar) priimti nauji veiklą reglamentuojantys teisės aktai: „Vidaus kontrolės politika“, 

„Darbuotojų instruktažų bei mokymo gaisrinės saugos klausimais tvarkos aprašas“, „Darbo ekstremaliosios 

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

registravimo Jurbarko kultūros centro organizuojamuose viešuose renginiuose tvarkos aprašas“, 

„Neformaliojo vaikų švietimo ir mėgėjų meno kolektyvų, kuriuose dalyvauja vaikai, repeticijų organizavimo 

Jurbarko kultūros centre karantino laikotarpiu tvarkos aprašas“, „Dėl darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti, 

pasitikrinus ir (ar) periodiškai besitikrinant, ar neserga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), periodinių 

sveikatos patikrinimų“, „Asmenų atitikties kriterijams tikrinimo tvarkos aprašas“, „Jurbarko kultūros centro 

darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas“, „Jurbarko kultūros centro darbo tvarkos taisyklės“, „Jurbarko 



  

kultūros centre įvykusių incidentų tyrimo ir registravimo tvarkos aprašas“, patvirtintos rizikos vertinimo 

ataskaitos, gaisrinės saugos instrukcijos, darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, paskirti asmenys atsakingi 

už finansinių ataskaitų rinkinio pildymą ir tvirtinimą, už įstaigos priešgaisrinę saugą, už darbuotojų 

evakavimą iš gaisro zonos, paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, sudaryta vidaus kontrolės priežiūros 

darbo grupė, patvirtinta saugos ir sveikatos komiteto sudėtis. 

2021 metais išleisti 369 direktoriaus įsakymai personalo klausimais, 66 įsakymai veiklos klausimais, 

parengtos 3 pažymos apie dirbusių darbuotojų darbo stažą ir darbo užmokestį. 

Per 2021 metus sudaryti 97 susitarimai dėl darbo sutarčių pakeitimo, laikantis darbuotojų informavimo 

ir konsultavimo procedūrų bei atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus. Įvertinta darbuotojų veikla už 2020 metus 

bei patvirtintos užduotys 2021 metams. 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, didžioji dalis kultūros ir meno specialistų dirba pagal individualius darbo 

grafikus, techniniai darbuotojai – pagal lanksčius darbo grafikus, sargų ir valytojų darbo ir poilsio laikas 

reglamentuojamas slenkančiu grafiku, sargams taikoma suminė darbo laiko apskaita. 

2021 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų 

administravimu bei valdymu 

Finansiniai ir materialiniai ištekliai tvarkomi valstybės ir savivaldybės nustatyta tvarka ir naudojami 

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

pirkimai, atliekama turto, atsargų bei skolų inventorizacija. Jurbarko kultūros centrui priklausantys lengvieji 

automobiliai bei pastatai – apdrausti.  

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2021 metams Jurbarko kultūros centrui skirtos lėšos 

naudotos efektyviai, neviršijant patvirtintų asignavimų. 2021 m. Jurbarko kultūros centras pervedė 

Valstybinei mokesčių inspekcijai lėšas, gautas už parduotą metalą – 3 579,00 Eur.  

2021 metais išleisti 4 direktoriaus įsakymai, susiję su turto valdymu, sudarytos 46 sutartys (paslaugų 

teikimo, koncertinių programų užsakymo), parengtos 123 finansinės ir statistinės ataskaitos, pažymos, 

apyskaitos, 17 viešųjų pirkimų dokumentų. 

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo 

numatytų 2021 metais tobulinti veiklų bei 

kompetencijų įgyvendinimas 

Kvalifikacija tobulinta dalyvaujant šiuose seminaruose / mokymuose / kursuose: Asmens duomenų 

apsaugos nuotoliniai mokymai; nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai: „Bendradarbiavimas TAU. 

Bendrauk ir dalykis turiniu internete: skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“, 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis 

su kitais“, „Skaičiuoklė darbui ir namams“, „Pristatymų rengimas“. Taip pat dalyvauta nuotoliniuose 

seminaruose: „Tautinis kostiumas šiandien“, „Moterų ir vyrų lygybės planavimas darbovietėse privačių ir 

valstybinių įmonių darbdaviams“ ir nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose kultūros centrų 

vadovams (22 val. paskaitų kursai), nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo kultūros centrų kultūros ir meno 

darbuotojams mokymuose (20 val. paskaitų kursai). 



  

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir 

kompetencijos 2022 metais 

2022 metais vadovas numato gilinti žinias mokymuose ir (ar) seminaruose, susijusiuose su žmogiškųjų 

išteklių valdymu, pokyčių valdymu organizacijoje, teisės aktų pritaikymo darbe ir kt.  

 

Kultūros įstaigos struktūra.  

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

 

Žmogiškieji ištekliai. 

 Darbuotojų skaičius Etatų skaičius 

Bendras darbuotojų įstaigoje skaičius 49 39,25 

Kultūros ir meno darbuotojų ir etatų skaičius 33 24 

Aptarnaujančio personalo darbuotojų ir etatų skaičius 16 15,25 

 

Įstaigos darbuotojai pagal turimą išsilavinimą. 

Aukštasis 

 universitetinis 

Aukštasis 

neuniversitetinis 
Aukštesnysis Specialusis vidurinis Vidurinis 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

Kultūros ir 

meno 

specialistai 

Kiti 

19  2 1 1 4 4 7 4 2 5 

 

Mėgėjų meno kolektyvai (pildo kultūros centrai) 

Įstaigos filialai 

Mėgėjų meno 

kolektyvų 

skaičius 

Bendras kolektyvų 

narių skaičius 

Iš jų vaikų ir jaunimo 

mėgėjų meno 

kolektyvų skaičius 

Vaikų ir jaunimo 

mėgėjų meno 

kolektyvų narių 

skaičius 

Jurbarko kultūros centras 22 411 12 224 

Girdžių skyrius 2 22  1 

Skirsnemunės skyrius 2 24   

Žindaičių skyrius 1 8   

Iš viso: 27 465 12 225 



  

 

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 2021 metų veiklos planas patvirtintas Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2021 m. 

sausio 11 d. įsakymu Nr. V-7. Planas pristatytas ir aptartas Kultūros centro darbuotojų susirinkimo metu, suderintas su 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju ir Jurbarko kultūros centro 

kultūros taryba.  

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

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

Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-57. Jurbarko kultūros centro 2021–2023 

metų kultūros sklaidos užsienyje, Lietuvoje ir Jurbarko rajone programa patvirtinta Jurbarko kultūros centro 

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

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

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

dokumentai 

2021 m. įstaigos pagrindiniai 

veiklos tikslai 

Jurbarko kultūros centro 2020–2021 metų veiklos programos tikslai: 

1.  Užtikrinti meno plėtrą bei meninę saviraišką. 

2.  Puoselėti ir plėtoti etninę kultūrą. 

3.  Siekti darbuotojų profesinės kompetencijos augimo. 

4.  Tobulinti Jurbarko kultūros centro infrastruktūrą. 

5.  Inicijuoti ir organizuoti kultūros ir meno sklaidą. 

2021 metų įstaigos pagrindinių 

veiklos tikslų įgyvendinimas 

(kiekybiniai ir kokybiniai 

rodikliai) 

Tikslo „Užtikrinti meno plėtrą bei meninę saviraišką“ įgyvendinimas: 2021 metais Kultūros centre veiklą vykdė 

27 įvairaus žanro mėgėjų meno kolektyvai, iš jų 12 vaikų ir jaunimo kolektyvų. Bendras dalyvių skaičius – 465, iš jų 

vaikų ir jaunimo – 225. Kultūros centre ir jam priklausančiuose skyriuose (Girdžiuose, Žindaičiuose ir Skirsnemunėje) 

per vieną kūrybinį sezoną suorganizuota 160, iš jų 56 virtualūs, įvairaus pobūdžio renginių, festivaliai, edukacinės 

programos, spektakliai ir 65 koncertinės išvykos į įvairias Lietuvoje organizuojamas šventes, festivalius, konkursus. 

Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai savo koncertines programas pristatė 21 virtualiame įvairiuose 

Lietuvos miestuose organizuotame konkurse, festivalyje. Siekdami paįvairinti organizuojamų renginių programas, 

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


  

pasirodyti kviesti ir kitų kultūros centrų kolektyvai – renginiuose dalyvavo 24 kitų įstaigų (ne profesionalūs) kolektyvai, 

atlikėjai, 12 Kultūros centro organizuotų renginių programose dalyvavo profesionalūs kolektyvai, atlikėjai. Kitos 

įstaigos Kultūros centre ir Jurbarko miesto erdvėse organizavo 8 nekomercinius renginius, prie kurių darbuotojai 

prisidėjo įvairiomis paslaugomis, parodyti 8 kino filmai, įvyko 1 pramoginės muzikos ir 1 klasikinės muzikos koncertai, 

organizuoti kitų koncertinių įstaigų. Bendradarbiaujant su Jurbarko bardų klubu, įrašytos jų atliekamos dainos. 

Tikslo „Puoselėti ir plėtoti etninę kultūrą“ įgyvendinimas: etninės kultūros tradicijas ir jų tęstinumą puoselėja 8 

mėgėjų meno kolektyvai. 2021 m. organizuoti 5 edukaciniai seminarai, surengtos 7 liaudies meno parodos, 27 

kalendorinių švenčių paminėjimai ir vietos tradicijų išsaugojimą užtikrinantys renginiai, 43 valstybinių švenčių, 

atmintinų datų ir istorinių datų paminėjimai. 

Tikslo „Siekti darbuotojų profesinės kompetencijos augimo“ įgyvendinimas: profesinę kvalifikaciją kėlė 29 

Kultūros centro darbuotojai, iš jų 26 kultūros ir meno specialistai. Kultūros centro darbuotojai dalyvavo įvairiuose 

mokymuose / seminaruose, susijusiuose su jų profesine veikla, taip pat 2021 metais, bendradarbiaujant su Jurbarko 

viešąja biblioteka, organizuoti nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“; 

bendradarbiaujant su UAB „Mokom“ organizuotas nuotolinis seminaras „Renginių organizavimo mokymai kultūros 

darbuotojams“; organizuoti nuotoliniai Asmens duomenų apsaugos mokymai. 

Tikslo „Tobulinti Jurbarko kultūros centro infrastruktūrą“ įgyvendinimas: 2021 metais Jurbarko rajono 

savivaldybė skyrė lėšų kultūros centro materialinei bazei gerinti – elektros įrenginiams perkelti iš pastato vidaus į išorę, 

vykdant projektą „Jurbarko kultūros centro pastato kapitalinis remontas“, ir I aukšto fojė paruošti foninio įgarsinimo 

sistemos įrengimui – 5 762,00 Eur. Materialinei bazei atnaujinti panaudotos Jurbarko kultūros centro lėšos, gautos už 

atsitiktines paslaugas (kolektyvų nario mokestis): įsigytos tautinių kostiumų dalys liaudiškų šokių kolektyvui 

„Sūkurėlis“ – vyriški marškiniai, žemaitiški sijonai; atnaujinta koncertinė apranga šiuolaikinių šokių kolektyvui 

„Šypsena“ – 1 766,00 Eur. Materialinei bazei atnaujinti panaudotos biudžeto lėšos: įsigyti natų laikikliai iš organinio 

stiklo (30 vnt.), universalios kopėčios, dėžė garso pulto transportavimui, palapinė, stovas trombonui, vėliavos stiebas, 

medžio pjovimo staklės, LED prožektoriai (4 vnt.), nešiojama garso sistema su 2 mikrofonais, koncertinė apranga 

mišriam vokaliniam ansambliui „Jurolė“– 3 998,00 Eur. 

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

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

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

pat skelbiamos Jurbarko kultūros centro puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ ir Jurbarko kultūros centro 

„YouTube“ kanale. Renginiai fotografuojami (dalis – filmuojami), 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. 2021 metais Kultūros centro 

svetainėje darbuotojų parengta ir paskelbta 173 informacijos apie renginius ir koncertines išvykas. 



  

Kita 2021 metais įstaigos 

vykdyta veikla 

 

2021 metų pirmoje pusėje griežtas karantinas labai apribojo galimybes organizuoti „gyvus“ renginius, tačiau tuo 

pat metu sudarė sąlygas Jurbarko kultūros centro darbuotojams ieškoti naujų išraiškos formų ir būdų pasiekti renginių 

išsiilgusius žiūrovus. Jurbarko kultūros centro „Facebook“ puslapyje bei „YouTube“ kanale parodyti Kultūros centro 

darbuotojų sukurti virtualūs renginiai: „Trys Karaliai“; „Užgavėnės Jurbarke“; „Pavasario lygiadienio šventė“; 

„Pagerbsime sonetų vainiku“, skirtas kraštiečio poeto, vertėjo A. Gailiaus 70-mečiui; Motinos dienai skirti koncertai; 

„Sekminės“ ir kt. Virtualiais renginiais paminėtas Laisvės gynėjų dienos 30-metis, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Jurbarko kultūros centro „Facebook“ paskyroje parodytas LRT studijos 

filmas „Teatro instinktas“ (rež. G. Padegimas), skirtas režisieriaus K. Glinskio 135-osioms gimimo metinėms. 

Sukurtos ir paskelbtos internete virtualios parodos: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Švenčiame Lietuvą“, 

„Užgavėnių kaukės“, „Taip šventėme Užgavėnes Žindaičiuose“, Z. Morlenco ir R. Vasiliauskienės tapybos darbų 

paroda „Iliuzijų spalvos“, paroda „Iš močiutės skrynios“, kurioje eksponuoti skirsnemuniškės D. Adomaitienės audiniai, 

A. Bush paveikslų paroda „Teatro portretai“, skirta režisieriaus K. Glinskio 135-osioms metinėms, „Velykos šeimoje“, 

„Ried margučiai“, „Jurginės Skirsnemunėje“. 

Kiti virtualūs pristatymai: konkursai: „Šventė Tavo kieme“, skirtas Vasario 16-ajai,  „Grimztantys skambėjimai“ 

Kultūros dienai paminėti, respublikinis šiuolaikinių šokių konkursas „Emocijos“; sveikinimai: K. Glinskio teatro 

(„Linkėjimai Lietuvai“), liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ („Esame dalelė Tavęs, Lietuva!“), kapelos „Santaka“ 

(muzikinis sveikinimas Moters dienos proga), bigbendo „Jada“ (sveikinimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai ir tarptautinei džiazo dienai), teatro „Pakeleivis“ („Sveikiname su Laimės diena“), vaikų ir jaunimo teatro 

„Vaivorykštė“ („Sveikiname su teatro diena!“), liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ ir šiuolaikinių šokių kolektyvo 

„Šypsena“ („Sveikiname su tarptautine šokio diena“); edukaciniai seminarai: „Užgavėnių tradicijos ir kaukių gamyba“, 

„Tautinių juostų pynimas“, „Tradicinių margučių marginimas“;  K. Glinskio teatro akcija „Lietuvai reikia užgrūdintų!“ 

 

Korupcijos prevencija įstaigoje 2021 metais. 

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

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

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

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

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

atsakingas už korupcijos prevencijos vykdymą ir kontrolę. 

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

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

Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-18 patvirtinta Jurbarko kultūros centro korupcijos prevencijos 2020–

2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 metų ataskaita. Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-

65 patvirtinta Jurbarko kultūros centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 metų ataskaita. 

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


  

 Išsami informacija apie korupcijos prevencijos priemones ir jų įgyvendinimą skelbiama Kultūros centro interneto svetainėje adresu  

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

Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas. Kultūros įstaigos  partneriai (kitos įstaigos, užsienio partneriai, bendruomenės). 

Kultūros centras bendradarbiauja su kitomis, ne tik Jurbarko rajono, bet ir respublikos kultūros įstaigomis, pavieniais menininkais, vykdo kultūrinius 

mainus (apsikeitimus mėgėjų meno kolektyvų koncertinėmis programomis). 2021 metais Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ dalyvavo Šilalės 

kultūros centro projekte meninėje-edukacinėje stovykloje „Chorų stovykla 2021“. Bendradarbiaujant su VšĮ „Kino pavasaris“ organizuotos veiklos 

projekto „Kino karavanas“ Jurbarke, taip pat bendradarbiauta su „Džiazo karavanu“ vykdant projektą „Džiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai Jurbarke“. 

Bendradarbiaujant su Jurbarko viešąja biblioteka Jurbarko kultūros centro darbuotojams organizuoti nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai pagal 

projektą „Prisijungusi Lietuva“. 

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 rajono jaunimo iniciatyvos centru, Lietuvos samariečių 

Jurbarko krašto bendrija, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialu, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 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 Baltica šoka“. 

2021 metais Jurbarko kultūros centras prisijungė prie Lietuvos vaikų vėžio asociacijos „Paguoda“ akcijos „Gerumo lašelis“ – vaikų ir jaunimo teatras 

„Vaivorykštė“ sukūrė vaizdo linkėjimą vaikams „Dangaus šypsena“. 

 Darbuotojai aktyviai dalijasi darbo patirtimi ir bendradarbiauja su kolegomis visoje Lietuvoje. 2021 metais organizuota išvyka į Biržų kultūros 

centrą, siekiant pasidalinti darbo patirtimi ir užmegzti glaudesnius kultūrinius ryšius. 

 

Kultūros įstaigos problemos ir jų sprendimas. 

2020 m. įstaigos veiklos ataskaitoje 

nurodytų problemų (iš)sprendimas  

2020 m. ataskaitoje iškeltos problemos 2021 m. išspręstos iš dalies: 

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

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus pastato stogo remontui. Darbai atlikti. Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus koridoriaus ir lauko laiptų einamojo remonto darbams lėšų 2021 m. negauta, sąmatos 

pateiktos 2022 m. 

2.  Jurbarko kultūros centro II a. esančios suremontuotos patalpos vis dar neprijungtos prie bendros vėdinimo 

sistemos. 

Esamos įstaigos problemos ir jų 

sprendimas 

1. Siekiant užtikrinti geras darbo sąlygas, būtina atlikti Skirsnemunės skyriaus koridoriaus ir lauko laiptų 

einamąjį remontą (sąmatos pateiktos 2022 m.) 

2. Jurbarko kultūros centro II a. esančios suremontuotos patalpos neprijungtos prie vėdinimo sistemos, o tai 

labai apsunkina mėgėjų meno kolektyvų veiklą (repeticijų metu choreografijos salėje labai karšta, trūksta oro, per 

langus bėga vanduo, drėksta sienos), taip pat labai jaučiamos oro trūkumas renginių metu, kurie vyksta mažojoje 

salėje. 

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


  

Galimos (tikėtinos) įstaigos 

problemos ir jų sprendimas 

- 

 

Papildoma informacija apie įstaigą. 

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

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

Jurbarko kultūros centro „Facebook“ puslapyje ir kitų įstaigų (Lietuvos kultūros centrų asociacija, Kas vyksta 

Jurbarke, Renginiai / koncertai / įvykiai Lietuvoje) „Facebook“ puslapiuose. Kultūros centro organizuojamus 

renginius filmuoja ir rodo „Jurbarko žinios“.  

2021 metais Jurbarko rajono laikraščiuose Kultūros centro veikla buvo aprašyta 20 straipsnių, „Jurbarko 

žinios“ parengė 49 reportažus apie Kultūros centro renginius. 

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

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

Išsamesnė informaciją apie 2021 m. vykdytą veiklą Jurbarko kultūros centre, Skirsnemunės, Girdžių ir 

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

 

III SKYRIUS 

FINANSAI 

Savivaldybės biudžeto lėšos. 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

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

remontuoti) 
608 099,00 651 952,00 677 097,00 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto 

lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 2020-12-31 dienai; iš jų 

610 950,00 

100,47 proc. 

654 758,00 

100,43 proc. 

676 093,00 

99,86 proc. 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 8 400,00 2 889,00 7 551,00 

Skirtas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo įmokomis) 542 610,00 598 685,00 613 365,00 

Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

remontuoti 
81 000,00 67 631,00 33 494,00 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 37 150,00 28 310,00 1 525,00 

Darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai skirtų lėšų 83,72 proc. 87,65 proc. 90,72 proc. 

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas nuo visų  metams skirtų savivaldybės 

biudžeto asignavimų 

647 904,00 

99,97 proc. 

651 489,00 

95,38 proc. 

670 391,00 

98,94 proc. 

Kreditinis įsiskolinimas n-tųjų metų gruodžio 31 d. 276,00 861,00 445,00 

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


  

Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas. 

Per 2021 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą Gautos pajamos 615,00 Eur 

Per 2021 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas 
Gautos pajamos 5 151,00 Eur, iš jų: už parduotus bilietus – 963,00 Eur, kolektyvo dalyvio 

mokestis – 2 805,00 Eur, kitos teikiamos paslaugos – 1 383,00 Eur. 

Per 2021 m. iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos. 

 Gautos lėšos 4 629,00 Eur, iš jų: 2 proc. GPM – 468,00 Eur; savivaldybės premija 

kolektyvams ir darbuotojams už aukštus rezultatus ir dovana kolektyvų veiklos sukakties 

proga – 2 850,00 Eur., Kultūros paso programa– 1 311,00 Eur. 

 

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

Fondas, programa į kurią teikti 

projektai 

Pateiktų 

projektų 

skaičius 

Pateiktas 

finansinis 

poreikis, Eur 

Gautas finansavimas, Eur 

Pateikta projektų į savivaldybės 

vykdomas finansavimo programas 
13 20 512,00 

Gautos lėšos 28 913,00 Eur, iš jų: 

 Kultūros centro 11 projektų vykdyti – 6 153,00 Eur; 

 Iš dalies finansuoti 6 projektus – 6 060,00 Eur; 

 papildomai skirta 16 700,00 Eur (Jurbarko krašto šventei – koncertinei 

programai organizuoti, Džiazo muzikos koncertui ir XII teatro meno šventei 

„Senjorai ir jaunystė“) 

Pateikta projektų į kitus fondus 9 67 700,00 

Gautos lėšos 24 841,00 Eur, iš jų: 

 iš Lietuvos kultūros tarybos 7 projektams – 20 176,00 Eur; 

 Neformalaus vaikų švietimo programai vykdyti – 4 665,00 Eur. 

 

Finansinės veiklos tikrinimai. 

Tikrinimų vykdymas (taip, ne) Ne 

Tikrinimų metu nustatytos tobulintinos finansinės veiklos sritys ir atlikti 

darbai gerinant finansinę veiklą 
- 

 

Kultūros centro direktorė  Aida Bliundžiuvaitienė     _____________________ 

              (Vardas, pavardė)                              (parašas) 

______________________________________ 

 


