
PATVIRTINTA 

Jurbarko kultūros centro direktoriaus   

2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-3 

 

JURBARKO KULTŪROS CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Jurbarko kultūros centro (toliau – Kultūros centras) 2022 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Jurbarko kultūros centro 2022–2023 metų veiklos 

programos, patvirtintos Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-1, tikslais ir uždaviniais, siekiant įgyvendinti Jurbarko 

rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-55 

„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir sporto veiklų plėtros 

programoje (Nr. 06) numatytas priemones pagal patvirtintus priemonių įgyvendinimui savivaldybės biudžeto asignavimus. 

 

I. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Atsakingi už veiklos vykdymą 

Veiklos 

vykdymo 

data/terminas 

Veiklos aprašymas 

1.  Žmogiškųjų išteklių valdymas 
Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 

Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 
2022 m.  

Darbuotojų pareigybių aprašymų atnaujinimas 

pagal patvirtintą Kultūros centro struktūrą ir 

pareigybių sąrašą, kasmetinis darbuotojų 

vertinimas ir naujų užduočių suformavimas, 

darbuotojų pateiktų veiklos planų 

įgyvendinimo koordinavimas ir 

kontroliavimas.  

2. 
Darbuotojų pasitarimų organizavimas 

ir kita administracinė veikla 
Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 

2022 m. 

(kiekvieną 

antradienį) 

Praėjusių, planuojamų renginių aptarimas, 

projektų rengimo ir vykdymo, mėgėjų meno 

kolektyvų veiklos, koncertinių išvykų 

aptarimas, organizaciniai klausimai ir 

kultūrinės veiklos aktualijos.  

3. 
2022 metų veiklos plano 

įgyvendinimas 

Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 

Kultūrinių renginių organizatorius G.Zareckas 

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovai  

Dailininkas-scenografas Z. Morlencas 

Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių skyrių 

Renginio data 

tikslinama 

kalendorinio 

mėnesio 

renginių plane 

Planuotų ir naujų renginių organizavimas, 

dekoracijų gamyba, renginių apšvietimas ir 

įgarsinimas, patalpų apipavidalinimas. 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Atsakingi už veiklos vykdymą 

Veiklos 

vykdymo 

data/terminas 

Veiklos aprašymas 

kultūrinės veiklos organizatoriai ir mėgėjų meno 

kolektyvų vadovai 

4. 
Mėgėjų meno kolektyvų veiklos 

koordinavimas 
Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 2022 m. 

Mėgėjų menų kolektyvų veiklai tinkamų 

sąlygų sudarymas, repeticijų grafikų 

sudarymas ir jų tikslinimas, koncertinių išvykų 

koordinavimas. Meninių žanrų įvairovės 

užtikrinimas, naujų kolektyvų kūrimas.  

5. 
Mėgėjų meno kolektyvų pasirengimas 

ir dalyvavimas įvairiuose konkursuose 

Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai 
2022 m. 

Mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas 

konkursuose, aprangos ir kitų prekių įsigijimas. 

6. 

Bendradarbiavimas su rajono ir kitų 

Lietuvos miestų kultūros įstaigomis, 

meno kolektyvų vadovais, 

profesionalių kolektyvų vadovais ir 

vadybininkais 

Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 

Metodininkė-kultūrinės veiklos vadybininkė  

L. Matulienė 

Kultūrinių renginių organizatorius  

G. Zareckas 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai 

2022 m. 

Mėgėjų meno kolektyvų koncertinių programų 

kultūriniai mainai. Kultūros darbuotojų 

susitikimai, gerosios patirties pasidalijimas. 

7. 

Bendradarbiavimas su jaunimo  

organizacijomis, neformaliomis 

jaunimo grupėmis renginių 

organizavimo ir įgyvendinimo 

klausimais 

Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 

Metodininkė-kultūrinės veiklos vadybininkė  

L. Matulienė 

Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

2022 m. 

Jaunimui skirtų renginių organizavimas, 

bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 

organizuojančiomis jaunimo renginius, 

siekiant užtikrinti jaunimo kultūrinį 

užimtumą.  

8. 

Bendradarbiavimas su Jurbarko 

miesto, Girdžių, Skirsnemunės ir 

Jurbarkų seniūnijomis ir 

bendruomenėmis 

Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 

Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 

Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių skyrių 

kultūrinės veiklos organizatoriai 

2022 m. 

Bendradarbiavimas su seniūnijomis ir 

bendruomenėmis, renginių, susibūrimų per 

kuriuos būtų išanalizuoti bendruomenių 

kultūriniai poreikiai organizavimas. Kūrybinių 

iniciatyvų skatinimas. 

9. Kino filmų demonstravimas Fotografas-operatorius A. Sinkus 

Renginio data 

tikslinama 

kalendorinio 

mėnesio 

renginių plane 

Sąlygų sudarymas lietuviško kino filmų 

sklaidai ir užtikrinimas vaikams, jaunimui ir 

suaugusiems skirtų kino filmų demonstravimą 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Atsakingi už veiklos vykdymą 

Veiklos 

vykdymo 

data/terminas 

Veiklos aprašymas 

10. Profesionalaus meno sklaida 

Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 

Metodininkė-kultūrinės veiklos vadybininkė  

L. Matulienė 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai  

Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių skyrių 

kultūrinės veiklos organizatoriai 

Renginio data 

tikslinama 

kalendorinio 

mėnesio 

renginių plane 

Sąlygų sudarymas profesionalaus meno 

sklaidai, organizuojant įvairių koncertinių 

organizacijų siūlomų programų pristatymą 

bendruomenei ir sudarant galimybę 

profesionaliems atlikėjams pristatyti savo 

programas Kultūros centro organizuojamuose 

renginiuose. 

11. 

Meninės saviraiškos ir meninių 

poreikių ugdymas ir tenkinimas per 

projektinį finansavimą 

Metodininkė-kultūrinės veiklos vadybininkė  

L. Matulienė  

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai  

Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių skyrių 

kultūrinės veiklos organizatoriai 

2022 m. 

Mėgėjų meninės veiklos skatinimas, naujų 

programų kūrimas. Įvairiems fondams teikiami 

parengti kultūrinės veiklos projektai 

papildomam finansavimui gauti. Gavus 

finansavimą, projektai įgyvendinami 

pritraukiant kuo didesnį kultūros produkto 

vartotojų skaičių. 

12. 

Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų/ 

organizacijų organizuojamų renginių 

ir programų pristatymo aptarnavimas 

Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 

Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas  

Dailininkas-scenografas Z. Morlencas 

Garso inžinieriai: J. Masiulis, K. Matuzas 

Šviesos inžinierius G. Zareckas 

Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių skyrių 

kultūrinės veiklos organizatoriai 

Renginio data 

tikslinama 

kalendorinio 

mėnesio 

renginių plane 

Renginių, kuriuos organizuoja kitos 

savivaldybės įstaigos, aptarnavimas Paslaugos 

teikiamos vadovaujantis Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. 

sprendimu Nr. T2-272. 

13. Rėmėjų ir partnerių  paieška 

Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 

Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai  

Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių skyrių 

kultūrinės veiklos organizatoriai 

2022 m. 

Rėmėjų ir partnerių paieška, siekiant abipusiai 

patenkinti vykdytojų ir rėmėjų/partnerių 

lūkesčius. Kultūrinės veiklos rėmimas, remia 

visuomenei naudingus siekius. 

14. 

Reklamos organizavimas, 

informacijos apie kultūrinę veiklą 

sklaida 

Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 

Metodininkė-kultūrinės veiklos vadybininkė  

L. Matulienė 

Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių skyrių 

kultūrinės veiklos organizatoriai 

2022 m. 

Bendradarbiavimas su rajono žiniasklaidos 

priemonėmis skleidžiant informaciją apie 

kultūrinę veiklą. Skatinant bendruomenės 

susidomėjimą kultūrine veikla, reklamuoti ir 

pristatyti veiklą Kultūros centro interneto 



 4 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Atsakingi už veiklos vykdymą 

Veiklos 

vykdymo 

data/terminas 

Veiklos aprašymas 

svetainėje ir Kultūros centro Facebook 

puslapyje. Platinti Jurbarko rajone renginių 

plakatus. 

15. 

Kultūros centre ir skyriuose 

vykstančių renginių kokybiškas 

techninis ir meninis aptarnavimas. 

Šviesos inžinierius G. Zareckas 

Garso inžinieriai: J. Masiulis ir K. Matuzas 

Dailininkas-scenografas Z. Morlencas 

Fotografas-operatorius A. Sinkus 

Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių skyrių 

kultūrinės veiklos organizatoriai 

2022 m. 
Dekoracijų gamyba. Meninis renginių 

apšvietimas, įgarsinimas ir vizualizacija.  

16. 

Kultūros centro veiklos fiksavimas, 

surinktos medžiagos apie veiklą 

saugojimas 

Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 

Metodininkė-kultūrinės veiklos vadybininkė  

L. Matulienė 

Fotografas-operatorius A. Sinkus 

Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių skyrių 

kultūrinės veiklos organizatoriai 

2022 m. 

Vykstančios veiklos fotografavimas ir 

filmavimas. Metraščių rengimas ir viešinimas.  

Informacijos apie veiklą perdavimas 

metodiniam kabinetui,  skaitmeninės 

fototekos ir videotekos atsarginių kopijų 

skirtingose laikmenose sukūrimas. 

17. 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir 

profesinio meistriškumo tobulinimas 
Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 2022 m. 

Sąlygų darbuotojams dalyvauti mokymuose, 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, 

paskaitose sudarymas. Pasikeitimas gerąja 

patirtimi organizuojant išvykas į kitus kultūros 

centrus. Materialinis skatinimas už pasiektus 

aukštus rezultatus, gautus respublikinius 

apdovanojimus (esant finansinėms 

galimybėms). 

18. 
Teikiamų mokamų paslaugų spektro 

plėtra 

Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 

Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 
2022 m. 

Renginių kokybiško aptarnavimo užtikrinimas 

pagal Užsakovo poreikius ir Kultūros centro 

galimybes. Teikiamų paslaugų sąrašas ir 

kainos patvirtintos Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. 

sprendimu Nr. T2-272. 

19. 
Kultūros centro interneto svetainės 

administravimas 

Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 

Metodininkė-kultūrinės veiklos vadybininkė 
2022 m. 

Efektyvus  ryšių su visuomene  plėtojimas 

pasitelkiant informacines technologijas. 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Atsakingi už veiklos vykdymą 

Veiklos 

vykdymo 

data/terminas 

Veiklos aprašymas 

L. Matulienė 

20. Dokumentų archyvavimas Raštvedė-personalo tvarkytoja L. Simanavičienė 2022 m. 

Efektyvus dokumentų valdymo užtikrinimas 

teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentų 

tvarkymas dokumentų valdymo sistemoje 

(DVS). Dokumentų archyvo tvarkymas ir 

derinimas su Klaipėdos regioninio valstybės 

archyvo Tauragės filialu. 

21. 

Materialinės-techninės ir ūkinės bazės 

gerinimas, aprūpinimas 

būtiniausiomis darbo priemonėmis 

Ūkio dalies vedėja S. Pažereckaitė 2022 m. 

Naujų darbo priemonių įsigijimas, patalpų 

einamojo remonto atlikimas, naujo 

inventoriaus įsigijimas, turimo inventoriaus 

remontas užtikrinant Kultūros centro 

administravimo ir Veiklos programos vykdymą  

(pagal poreikį ir finansines galimybes). 

22. Finansinės apskaitos koordinavimas 
Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 

Vyriausia buhalterė B. Aksionovienė 
2022 m. 

Užtikrinimas kad valstybės ir savivaldybės 

biudžeto gaunamos lėšos ir  lėšos gautos už 

teikiamas mokamas paslaugas bus naudojamos 

tik Kultūros centro nuostatuose nurodytiems 

tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų 

valdytojo patvirtintas sąmatas.  

23. 
Viešųjų pirkimų organizavimas ir 

vykdymas 
Ūkio dalies vedėja S. Pažereckaitė 

Pagal viešųjų 

pirkimų planą 

Užtikrinamas veiklos skaidrumas, taupus lėšų 

naudojimas. 

24. 
Kultūros ir meno darbuotojų veiklos 

planų parengimo koordinavimas 
Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė IV ketvirtis 

Užtikrinamas Kultūros centro veiklos 

organizavimas, kontrolė ir koordinavimas. 

Ataskaitos rengiamos įstatymų nustatyta tvarka 

ir/ar atskirai pagal pareikalavimą.  

25. 
Kultūros ir meno darbuotojų veiklos 

ataskaitų parengimo koordinavimas 
Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 

I ketvirtis ir IV 

ketvirtis 

26. 

Finansinių ataskaitų, viešųjų pirkimų 

ataskaitų, kitų ataskaitų rengimas ir 

savalaikis jų teikimas 

Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 

Vyriausioji buhalterė B. Aksionovienė 

Ūkio dalies vedėja S. Pažereckaitė 

Metodininkė-kultūrinės veiklos vadybininkė  

L. Matulienė 

 

2022 m. 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Atsakingi už veiklos vykdymą 

Veiklos 

vykdymo 

data/terminas 

Veiklos aprašymas 

27. 

Kultūros centro veiklos plano 

sudarymas ir Kultūros centro veiklos 

ataskaitos rengimas 

Direktorė A. Bliundžiuvaitienė 2022 m. 

Kultūros centro veiklos planas ir statistinė 

veiklos ataskaita teikiama Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui I ketvirtį. Veiklos ataskaita 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybai teikiama 

II ketvirtį. 

28. 
Kultūros centrui priklausančios 

teritorijos ir patalpų tvarkymas 
Ūkio dalies vedėja S. Pažereckaitė 2022 m. 

Užtikrinamas tinkamas turto valdymas, 

naudojimas bei disponavimas, vidaus tvarkos 

reikalavimų vykdymas. 
29. 

Šildymo sistemos ir elektros sistemos 

priežiūra, gaisrinės saugos ir darbų 

saugos reikalavimų vykdymas 

Ūkio dalies vedėja S. Pažereckaitė 2022 m. 

30. Kiti ūkio darbai Ūkio dalies vedėja S. Pažereckaitė 2022 m. 

 

II. KULTŪRINĖ, EDUKACINĖ, SOCIALINĖ VEIKLA* 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Veiklos data Veiklą koordinuojantis asmuo 

Valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo renginiai 

1. Laisvės gynėjų dienos atminimo valanda Sausio 12 d. 

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė 

2. Laisvės gynėjų dienos atminimo valanda Sausio 13 d. 
Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 

3. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas Vasario 16 d. 

Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 

Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė 

4. 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 

paminėjimas 
Kovo 11 d. 

Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 

Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė 

5. XI-sis nominacijų vakaras „Vanduo“, skirtas tarptautinei Kovo 25 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 
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teatro dienai 

6. Tarptautinės teatro dienos paminėjimas Kovo 25 d. Girdžių skyriaus mėgėjų meno kolektyvo vadovė L. Zdanavičienė 

7. Tarptautinės kultūros dienos paminėjimas Balandžio 15 d. 
Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

8. Medikų dienos paminėjimas Balandžio 27 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

9. Motinos dienos paminėjimas Balandžio 29 d. Žindaičių skyriaus mėgėjų meno kolektyvo vadovė A. Jagminaitė 

10. Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai Gegužės 1 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Lapienė 

11. Lietuvių kalbos dienos paminėjimas Gegužės 7 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

12. Šventė „Būkime kartu“, skirta tarptautinei šeimos dienai Gegužės 15 d. 
Skirsnemunės skyriaus mėgėjų meno kolektyvo vadovė O. 

Jurėnienė 

13. Vakaras, skirtas Katalikų bažnyčios kronikos metams Gegužės 19 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

14. 

Avangardinio meno vakaras „Prašviesėjimai“, skirtas 

avangardinio kino kūrėjo ir kino kritiko, rašytojo ir 

poeto Jono Meko 100-sioms gimimo metinėms 

Gegužės 28 d. Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

15. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas Birželio 14 d. 

Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 

16. Genocido aukų atminimo valanda Liepos 3 d. Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

17. Valstybės dienos paminėjimas Liepos 6 d. 

Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 

Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė 

18. 
Vakaras „Veidu į Lietuvą“, skirtas operos solisto Vlado 

Baltrušaičio 110-sioms gimimo metinėms 
Liepos 14 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

19. Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos paminėjimas Rugsėjo 8 d.                                Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

20. Koncertas, skirtas pasaulinei muzikos dienai Rugsėjo 30 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Lapienė 

21. 
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.  

Akcija „Senjorų naktišokiai“ 
Spalio 1 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovas P. Pojavis 

Kalendorinės šventės, etnokultūriniai renginiai, seminarai 

1. Trijų Karalių vaikštynės Sausio 6 d. 

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 
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2. 
Duonos globėjo diena. Duonos kepėjų suėjimas 

„Palaiminta duona“ 
Vasario 4 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

3. Seminaras „Užgavėnių kaukės“ Vasario 22-24 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

4. Užgavėnių šventė Kovo 1 d. 

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 

Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė 

5. Pavasario lygiadienio šventė Kovo 20 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

6. Judrioji popietė vaikams „Linksmosios Gandrinės“ Kovo 25 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

7. Seminaras „Velykinė puošyba“ Balandžio 14-15 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

8. Atvelykio popietė. Margučių varžytuvės Balandžio 19 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

9. Ganiklio diena. Jurginių šventė Balandžio 23 d. Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

10. Rasos. Joninių šventė Birželio 23 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

11. Joninių šventė Birželio 24 d. Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė 

12. Oninių šventė Liepos 23 d. Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 

13. IX-sis folkloro festivalis „Ant vandens“ Rugpjūčio 14 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

14. Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“ Rugsėjo 16 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė J. Telišauskienė 

15. Baltų vienybės diena. Rudens lygiadienio šventė Rugsėjo 23 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

16. Rudens derliaus šventė Spalio 1 d. Girdžių skyriaus mėgėjų meno kolektyvo vadovė L. Zdanavičienė 

17. Rudens šventė Spalio 15 d. Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė 

18. Našlaičių dainų vakaras „Augo kieme dagilis“ Spalio 19 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

19. Kaimiška vakaronė „Po savo stogu“ Lapkričio 18 d. Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 

20. Advento žaidimų popietė Gruodžio 2 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

21. Advento popietė „Tešviečia advento žvakelė“ Gruodžio 4 d. Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė 

22. Seminaras „Kalėdų žaisliukai iš šiaudų“ Gruodžio 14-15 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

23. Seminaras „Kalėdinių papuošimų gamyba“ Gruodžio 21 d. Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

Mėgėjų meną populiarinantys renginiai 

1. 
Koncertas Stasio Šimkaus 135-osioms gimimo 

metinėms paminėti 
Vasario 6 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Lapienė 

2. 
Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro 

„Vaivorykštė“ spektaklio premjera, skirta Teatro dienai 
Kovo 18 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Šneiderienė 

3. 
Liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ ir šiuolaikinių 

šokių kolektyvo „Šypsena“ koncertas 
Balandžio 2 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė J. Telišauskienė 
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4. 
Koncertas, skirtas berniukų choro “Bildukas” 20-ties 

metų veiklos sukakčiai paminėti 
Balandžio 9 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Lapienė 

5. XXIII-ji vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“ Balandžio 23 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Jonušauskienė 

6. Vakaras „Pokario dainos“ Gegužės 20 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovas P. Pojavis 

7. XI-ji klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė 2022“ Gegužės 21 d. Girdžių skyriaus mėgėjų meno kolektyvo vadovė L. Zdanavičienė 

8. Koncertas „Su daina į gyvenimą“ Birželio 18 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Lapienė 

9. I-ji vokalinės muzikos šventė „Atsiliepk dainoj“ Birželio 18 d. Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 

10. 
X-sis respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis 

„Mituvos sūkuriai“ 
Liepos 6 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė J. Lukauskienė 

11. Džiazo muzikos koncertas „Nauji vėjai 2022“ Rugpjūčio 19 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovas G. Gvozdas 

12. 
IV-ji respublikinė mėgėjų teatrų šventė „Lauro 

vainikas“ 
Rugsėjo 24 d. 

Skirsnemunės skyriaus mėgėjų meno kolektyvo vadovė  

B. Šneiderienė 

13. 
XVII-tos respublikinės vaikų ir jaunimo kūrybinės 

dirbtuvės-festivalis „Vaivorykštė“ 
Spalio 14-15 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Šneiderienė 

14. 
XX-toji respublikinė kapelų šventė „Pamituvio 

armonika“ 
Spalio 22 d. Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

15. 
II-ji vokalinių ansamblių šventė „Tu ateik į 

pasimatymą“ 
Lapkričio 26 d. 

Skirsnemunės skyriaus mėgėjų meno kolektyvo vadovė  

O. Jurėnienė 

16. 
IV-ji chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, 

skirta moterų choro „Lelija“ kūrybinės veiklos 40-čiui 
Lapkričio 19 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Jonušauskienė 

17. Advento koncertas „Kalėdų stebuklo belaukiant“ Gruodžio 17 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė L. Matuzaitė-Kairienė 

18. Kalėdinis koncertas Jurbarko bažnyčiose Gruodžio 24-25 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Lapienė 

Pramoginiai, edukaciniai renginiai, konkursai 

1. Vakaras „Senas albumas“ Kovo 10 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

2. 
VI-ji meno terapijos diena „Teatro karštinė“, skirta 

tarptautinei teatro dienai 
Kovo 18 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Šneiderienė 

3. Gatvės muzikos diena Gegužės 14 d. Direktoriaus pavaduotoja R. Vasiliauskienė 

4. 
VI-sis respublikinis šiuolaikinių šokių konkursas 

„Emocijos 2022“ 
Birželio 11 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė I. Janauskaitė 

5. 
V-ji džiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai Jurbarke 

2022“  
Rugpjūčio 8-12 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovas G. Gvozdas 

6. Jurbarko krašto šventė (koncertinė programa) Rugpjūčio 20 d. Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

7. Skirsnemunės miestelio šventė Rugpjūčio 21 d. Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 



 10 

8. Miesto eglės įžiebimo šventė Gruodžio 3 d. Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

9. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Gruodžio 5 d. Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

10. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Gruodžio 11 d. Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė 

11. 
Gerumo ir šviesos diena. Kalėdinės eglutės įžiebimo 

šventė 
Gruodžio 16 d. Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius A. Vizbara 

12. Kalėdinis vaidinimas vaikams Gruodžio 16 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Šneiderienė 

13. Padėkos vakaras „Dėkojame Jums“ Gruodžio 17 d. Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė E. Riaukienė 

14. V-sis kūrybinis maratonas „Eikš artyn“ Spalio-gruodžio mėn. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Šneiderienė 

Profesionalaus meno sklaidos renginiai 

1. 
II-sis tarptautinis sakralinės muzikos festivalis 

„Jubilate“ 

Gegužės-gruodžio 

mėn. 
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė L. Matuzaitė-Kairienė 

2. XIII-ji profesionalaus meno šventė „Susitikimai“ 
Birželio-gruodžio 

mėn. 
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

Projektiniai renginiai, kurių finansavimui gauti pateiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybai ir kitiems fondams 

1. 
Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis 

„Mituvos sūkuriai“ 
Liepos 6 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė J. Lukauskienė 

2. Džiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai Jurbarke 2022“   Rugpjūčio 8-12 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovas G. Gvozdas 

3. IX-sis folkloro festivalis „Ant vandens“ Rugpjūčio 14 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Bartkutė 

4. 
XVII tarptautinės vaikų ir jaunimo kūrybinės dirbtuvės-

festivalis „Vaivorykštė 2022“ 
Spalio 14-15 d. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė B. Šneiderienė 

5.  XX-toji kapelų šventė „Pamituvio armonika“ Spalio 22 d. Kultūrinių renginių organizatorius G. Zareckas 

6. Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Jubilate“ 
Gegužės-gruodžio 

mėn. 
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė L. Matuzaitė-Kairienė 

7. Profesionalaus meno šventė „Susitikimai“ 
Birželio-gruodžio 

mėn. 
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

8. 
Kultūros pasas. Spektaklis vaikams „Rimas pas Kęstutį“ 

(3–6 klasėms) 
Sausio-gruodžio mėn. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

9. 
Kultūros pasas. Poezijos spektaklis „Camino vainikas“ 

(9–12 klasėms) 
Sausio-gruodžio mėn. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

10. Kultūros pasas. Spektaklis „Kenotafas“ (9–12 klasėms) Sausio-gruodžio mėn. Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

*Kiekvieną mėnesį tikslinamas, sudaromas ir tvirtinamas mėnesio renginių planas. Mėnesio renginių planas teikiamas Jurbarko rajono savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto skyriui, skelbiamas Jurbarko kultūros centro svetainėje ir skelbimų lentoje 
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II. TARPTAUTINĖ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Veiklos data Veiklos dalyviai Veiklą koordinuojantis asmuo 

1. Punskas (Lenkija) Liepos mėn. Konstantino Glinskio teatras Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

2. Punskas (Lenkija) Rugpjūčio mėn. Kapela „Santaka“ Mėgėjų meno kolektyvo vadovas P. Pojavis 

3. Jelgava (Latvija) Lapkričio mėn. Moterų choras „Saulė“ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Lapienė 

4. Viliandi (Estija) Lapkričio mėn. Konstantino Glinskio teatras Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

5. Praha (Čekija) Gruodžio mėn. Konstantino Glinskio teatras Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Samienė 

6. Krokuva (Lenkija) Gruodžio mėn. Moterų choras „Saulė“ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė D. Lapienė 

7. 
Tarptautiniai konkursai, festivaliai, 

šventės 
2022 m. Mėgėjų meno kolektyvai 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai 

(esant finansinėms galimybėms) 

 

III.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Mėgėjų meno 

kolektyvo 

pavadinimas 

Dalyvių 

skaičius 
Veiklos aprašymas 

Veiklos vadovas 

(pareigos,  v. pavardė) 

1. 
Berniukų choras 

„Bildukas“ 
20 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas koncertams: berniukų chorui „Bildukas“ 20 metų, Motinos dienos 

paminėjimas, pasaulinė muzikos diena, kalėdiniai koncertai Jurbarko miesto bažnyčiose ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose, šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono 

renginiuose  

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė D. Lapienė 

2. 
Jaunuolių choras 

„Bildukas“ 
15 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas koncertams: berniukų chorui „Bildukas“ 20 metų, „Su daina į 

gyvenimą“, Motinos dienos paminėjimas ir kt. 

Programos pristatymas festivaliuose, šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė D. Lapienė 

3. 
Jaunimo mišrus 

choras 
36 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas koncertams: St. Šimkaus 135-osioms gimimo metinių paminėjimas, 

„Su daina į gyvenimą“, pasaulinė muzikos diena, kalėdiniai koncertai Jurbarko miesto 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė D. Lapienė 
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Eil. 

Nr. 

Mėgėjų meno 

kolektyvo 

pavadinimas 

Dalyvių 

skaičius 
Veiklos aprašymas 

Veiklos vadovas 

(pareigos,  v. pavardė) 

bažnyčiose ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose („Dainų mozaika“, „Vakarų krašto dainų 

šventė“ ir kt.), šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

4.  
Moterų choras 

„Saulė“ 
32 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Repertuaro parinkimas ir jo parengimas 

Programos parengimas koncertams: pasaulinė muzikos diena, kalėdiniai koncertai Jurbarko 

miesto bažnyčiose ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose („Su jūra dainuok“, „Chorų susitikimas 

Jelgavoje“, „Kalėdinis chorų festivalis Krokuvoje“, Vakarų krašto dainų šventėje ir k..), 

šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė D. Lapienė 

5.  
Folkloro grupė 

„Imsriukai“ 
9 

Repeticijos keturis kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas Užgavėnėms, pavasario ir rudens lygiadienio šventėms, Atvelykio ir 

advento renginiams, Jurginių šventei ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose, šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono 

renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė B. Bartkutė 

6. 

Folkloro grupė 

„Imsrė“  

 

6 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas Užgavėnėms, folkloro festivaliui „Ant vandens“, Rasų šventei, 

pavasario ir rudens lygiadienio šventėms, Advento renginiams ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose („Tek sauluže ant maračių“, „Liob šuokt, liob 

dainiout“ ir kt.), šventėse („Arbatos šventė“, „Pūsk, vėjuži“, Ten, kur Nemunas vingiuoja“ ir 

kt.), Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė B. Bartkutė 

7. 
Moterų choras 

„Lelija“ 
24 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas atmintinų ir istorinių datų paminėjimui skirtiems renginiams, 

chorinės muzikos šventei „Susitikimai dainoj“ ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose („Šviesa amžinoji dainos“, „Ave Maria“, 

„Mūsų dainose“ ir kt.), šventėse („Su Jūra dainuok“ ir kt.), Kultūros centro (skyrių) ir rajono 

renginiuose 

 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė D. Jonušauskienė 
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Eil. 

Nr. 

Mėgėjų meno 

kolektyvo 

pavadinimas 

Dalyvių 

skaičius 
Veiklos aprašymas 

Veiklos vadovas 

(pareigos,  v. pavardė) 

8. 

Moterų 

vokalinis 

ansamblis 

„Verdenė“ 

8 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Koncertinės programos parengimas vokalinių ansamblių šventei „Daina gydo sielą“ ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose, šventėse, konkursuose („Šilų aidai“, 

„Šventosios gaida“, „Dainuoju širdimi sau ir tau“, „Supinsiu dainužę“ ir kt.), Kultūros centro 

(skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė D. Jonušauskienė 

9. 

Vyresniųjų 

liaudiškų šokių 

grupė „Mituva“ 

14 

Repeticijos tris kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais šokiais 

Programos parengimas respublikiniam vyresniųjų liaudiškų šokių festivaliui „Mituvos 

sūkuriai“ ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose („Senjorų apvalcius“, „Gintarinė klumpė“ ir 

kt.), konkursuose, šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė J. Lukauskienė  

10. 

Liaudiškų šokių 

studija 

„Nemunėlis“  

(jaunių, 

jaunimo, 

vyresniųjų 

grupės) 

58 

Repeticijos du kartus per savaitę (kiekvienos grupės) 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais šokiais 

Programos parengimas akcijai „Visa Lietuva šoka“, šventiniam studijos „Nemunėlis“ 

koncertui (visos grupės) ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose („Subatos vakarėly“, „Apvalcius“, „Susibėgę 

patrepsėkim“, „Pynė“, „Ringio Ringiai“ ir kt.), konkursuose, šventėse, Kultūros centro 

(skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė J. Telišauskienė 

11. 

Šiuolaikinio 

šokio kolektyvas 

„Šypsena“  

14 

Repeticijos tris kartus per savaitę  

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais šokiais 

Programos parengimas šventiniam kolektyvo „Šypsena“ koncertui ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose („Judančios spalvos“, „Šokio erdvėje“, 

„Vizija“ ir kt.), konkursuose („Lithuanian Cup“, „Streetstyle“, Muzikos talentų lyga ir kt.), 

šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė J. Telišauskienė 

12. 

Merginų 

šiuolaikinio 

šokio kolektyvas 

„Dona“ 

10 

Repeticijos du kartus per savaitę  

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais šokiais 

Programos parengimas respublikiniam šiuolaikinio šokio konkursui „Emocijos“ ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose („Judančios spalvos“, „Šokio erdvėje“ ir kt.), 

konkursuose („Šokių fiesta“, „International dance competition“, „ŠOK“ ir kt.), šventėse, 

Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė I. Janauskaitė 
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Eil. 

Nr. 

Mėgėjų meno 

kolektyvo 

pavadinimas 

Dalyvių 

skaičius 
Veiklos aprašymas 

Veiklos vadovas 

(pareigos,  v. pavardė) 

13. 

Liaudiškų šokių 

kolektyvas 

„Sūkurėlis“ 

20 

Repeticijos tris kartus per savaitę  

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais šokiais 

Programos parengimas akcijai „Visa Lietuva šoka“ ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose, konkursuose, šventėse, Kultūros centro 

(skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė I. Janauskaitė 

14. 

Vaikų ir 

jaunimo teatras 

„Vaivorykštė“ 

30 

Repeticijos keturis kartus per savaitę  

Esamo repertuaro įtvirtinimas, spektaklio premjeros pristatymas Teatro dienos paminėjime 

Teatrinių kompozicijų parengimas įvairiems renginiams (tarptautiniam vaikų ir jaunimo 

teatrų festivaliui „Vaivorykštė“, Mokytojų dienai, Vaikų gynimo dienai, kūrybiniam 

maratonui „Eikš artyn“, Meno terapijos dienai „Teatro karštinė“ ir kt.) 

Spektaklių/teatrinių improvizacijų pristatymas išvykose, festivaliuose, konkursuose, šventėse 

(„Nenuoramos“, „Bildučiai“, „Troškimai“ ir kt.) Kultūros centro (skyrių) ir rajono 

renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė B. Šneiderienė 

15. 
Konstantino 

Glinskio teatras 
46 

Repeticijos penkis kartus per savaitę  

Esamo repertuaro įtvirtinimas, spektaklio premjeros pastatymas ir jos pristatymas  

Teatrinių kompozicijų parengimas įvairiems renginiams (nominacijų vakarui „Vanduo“, 

Medikų dienai, vakarui „Veidu į Lietuvą“ ir kt.) 

Spektaklių/teatrinių improvizacijų pristatymas išvykose, festivaliuose, konkursuose, šventėse 

(„Tegyvuoja teatras“, „Krivūlė“ ir kt.), Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė D. Samienė 

16. 

Mišrus vokalinis 

ansamblis 

„Jurolė“ 

13 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas Advento koncertui „Kalėdų stebuklo belaukiant“ ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose, konkursuose („Pavasario melodijos“, 

„Šventosios gaida“ ir kt.), šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose  

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė L. Matuzaitė 

Kairienė 

17. 
Liaudiška 

kapela „Mituva“ 
7 

Repeticijos vieną kartą per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas liaudiškų kapelų šventei „Pamituvio armonika“ ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose, konkursuose („Suvalkietiškas kiemas“ ir kt.), 

šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose  

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė J. Žemliauskienė 

18. 
Kapela 

„Santaka“ 
12 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovas P. Pojavis 
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Eil. 

Nr. 

Mėgėjų meno 

kolektyvo 

pavadinimas 

Dalyvių 

skaičius 
Veiklos aprašymas 

Veiklos vadovas 

(pareigos,  v. pavardė) 

Programos parengimas liaudiškų kapelų šventei „Pamituvio armonika“, vakarui „Pokario 

dainos“, Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos paminėjimui ir kt. 

Programos pristatymas išvykose, festivaliuose („Grok, Jurgeli“, „Ant rubežiaus“ ir kt.), 

konkursuose, šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

19. 
Bigbendas 

„Jada“ 
27 

Repeticijos du kartus per savaitę (bigbendo „Jada), vieną kartą per savaitę (solistė) 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas Gatvės muzikos dienai, Jurbarko krašto šventės metu vykstančiam 

džiazo muzikos koncertui ir kt. 

Koncertinės programos pristatymas išvykose, festivaliuose, konkursuose, Kultūros centro 

(skyrių) ir rajono renginiuose  

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovas G. Gvozdas 

Vokalo vadovė A. 

Tomkevičiūtė Pajaujienė 

20. 

Vokalinis 

ansamblis „Jada 

voice“ 

6 

Repeticijos du kartus per savaitę  

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas Gatvės muzikos dienai, Jurbarko krašto šventės metu vykstančiam 

džiazo muzikos koncertui ir kt. 

Koncertinės programos pristatymas išvykose, festivaliuose („Džiazo jūra“ ir kt.), Kultūros 

centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė A. Tomkevičiūtė 

Pajaujienė 

21. 

Vokalinis 

ansamblis ir 

solistė 

6 

Vokalinio ansamblio repeticijos du kartus per savaitę, solistė - vieną kartą per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas vokalinės muzikos šventei „Atsiliepk dainoj“, vakaronei „Po savo 

stogu“ ir kt. 

Koncertinės programos pristatymas išvykose, Kultūros centro (skyrių) ir rajono renginiuose 

Kultūrinės veiklos 

organizatorius A. 

Vizbara 

22. 
Klojimo teatras 

„Mituvis“ 
12 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas, spektaklio premjeros pristatymas klojimo teatrų šventės 

„Girdžių krivūlė“ metu 

Teatrinių kompozicijų parengimas įvairiems Girdžių  skyriaus organizuojamiems renginiams 

Spektaklių/teatrinių improvizacijų pristatymas išvykose, Kultūros centro (skyrių) ir rajono 

renginiuose  

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė L. Zdanavičienė 

23. 
Teatras 

„Pakeleivis“ 
15 

Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas, spektaklio premjeros pristatymas Skirsnemunės miestelio 

šventės metu 

Programos parengimas respublikiniai mėgėjų teatrų šventei „Lauro vainikas“, teatrinių 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė B. Šneiderienė 
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Eil. 

Nr. 

Mėgėjų meno 

kolektyvo 

pavadinimas 

Dalyvių 

skaičius 
Veiklos aprašymas 

Veiklos vadovas 

(pareigos,  v. pavardė) 

kompozicijų parengimas įvairiems Skirsnemunės skyriaus organizuojamiems renginiams 

Spektaklių/teatrinių improvizacijų pristatymas išvykose, festivaliuose, šventėse, Kultūros 

centro (skyrių) ir rajono renginiuose  

24. 

Moterų 

vokalinis 

ansamblis 

„Vikinda“ 

9 

Repeticijos du kartus per savaitę  

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas šeimos šventei „Būkime kartu“, vokalinių ansamblių šventei „Tu 

ateik į pasimatymą“ ir kt. 

Koncertinės programos pristatymas išvykose, šventėse, festivaliuose, Kultūros centro 

(skyrių) ir rajono renginiuose 

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė O. Jurėnienė 

25. 

Moterų 

vokalinis 

ansamblis 

„Raskila“ 

7 

Repeticijos du kartus per savaitę  

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Programos parengimas Motinos dienai,  įvairiems Žindaičių  skyriaus organizuojamiems 

renginiams 

Koncertinės programos pristatymas išvykose, šventėse, Kultūros centro (skyrių) ir rajono 

renginiuose  

Mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė A. Jagminaitė   

 

__________________________ 

 

SUDERINTA            SUDERINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos        Jurbarko kultūros centro  

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus         tarybos pirmininkė 

Vedėja Aušra Baliukynaitė          Jadvyga Žemliauskienė 
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