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JURBARKO KULTŪROS CENTRO 2010 METŲ VEIKLA 

 

Jurbarko kultūros centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas – Jurbarko rajono 

savivaldybės Taryba. Jurbarko kultūros centras yra daugiafunkcinė kultūros įstaiga, tenkinanti 

įvairių visuomenės socialinių bei amžiaus grupių poreikį menui, profesionalaus meno pažinimui bei 

užtikrinanti visapusišką Jurbarko krašto meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje. Tai visiems 

gyventojams prieinamas kultūros židinys, skirtas jų kultūrinių poreikių tenkinimui, dvasinės 

kultūros bei tautinės savimonės, saviraiškos ugdymui, kūrybinių sugebėjimų puoselėjimui ir 

poilsiui. 

Jurbarko kultūros centro darbą reglamentuoja: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo 

Kodeksas,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatai, LR regioninės plėtros nuostatai, LR 

apskrities valdymo įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, LR kultūros centrų įstatymas, LR 

etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimai, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai bei kiti teisės aktai, Kultūros centrų 

akreditavimo tvarkos nuostatai, Mėgėjų meno kolektyvų grupavimo pagal meninį lygį, veiklą ir 

rezultatus nuostatai, Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, Jurbarko kultūros centro nuostatai ir vidaus 

tvarkos dokumentai. 

Jurbarko kultūros centras nuo 2005 metų yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, 

glaudžiai bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos 

organizuojamuose renginiuose, bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, meno, mokslo 

įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, užsienio partneriais, dalyvauja 

bendruose projektuose. 

 

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

• Telkti gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką, 

įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių  grupių žmones. 

• Turtinant rajono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. 

• Pritraukiant respublikos atlikėjus, tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius. 

• Ieškoti ir diegti naujų formų renginius. 

• Bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis. 

• Dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos programose. 

• Renovuoti ir aprūpinti reikiama modernia technika Kultūros centrą ir filialus. 
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2. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T2-124 Jurbarko 

kultūros centras nuo 2010 m. liepos 1 d. reorganizuotas padalijimo būdu į Jurbarko kultūros centrą 

su Girdžių, Skirsnemunės ir Žindaičių skyriais. 

Jurbarko kultūros centro  bendras etatų skaičius 39,75, iš jų: 

Jurbarko kultūros centre 35 (iš to sk. kultūros ir meno 19 et.) 

Skyriuose    4,75 (iš to sk. kultūros ir meno 4 et.) 

Jurbarko kultūros centre dirba 45 darbuotojai, iš jų 27 kultūros ir  meno specialistai. Kultūros ir 

meno specialistų išsilavinimas: 

 Aukštasis universitetinis         14  

 Aukštasis neuniversitetinis       2  

 Aukštesnysis                           10  

 Spec. vidurinis                          1  

2010 metais kvalifikaciją kėlė 8 kultūros ir meno specialistai. 

Atestuoti ir suteiktos kategorijos 17 kultūros ir meno specialistų, iš jų: 

 II kategorija suteikta 11 kultūros ir menų specialistų 

 III kategorija suteikta 6 kultūros ir meno specialistams  

  

3. JURBARKO KULTŪROS CENTRO FINANSAVIMAS IR JO ŠALTINIAI 

 

Steigėjo tiksliniai asignavimai 1723,50 tūkst. Lt, iš jų: 

 Darbo užmokesčiui, prekėms, paslaugoms 1674,22 tūkst. Lt; 

 Viešiesiems darbams 23,61 tūkst. Lt; 

 Kultūrinėms programoms 17,60 tūkst. Lt; 

 Administracijos direktoriaus fondas 8,07 tūkst. Lt. 

Specialiųjų programų lėšos 45,43 tūkst. Lt., iš jų: 

 Gautos lėšos už parduotus bilietus 32,56 tūkst. Lt; 

 Gautos lėšos už patalpų nuomą 12,87 tūkst. Lt. 

Gautos lėšos iš kitų šaltinių kultūrinei veiklai 44,87 tūkst. Lt, iš jų: 

 LR kultūros ministerija 38,40 tūkst. Lt; 

 Kiti rėmėjai 5,50 tūkst. Lt; 

 2% gyventojų pajamų mokesčio 0,97 tūkst. Lt. 
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4. MATERIALINĖ TECHNINĖ BAZĖ 

 

Jurbarko kultūros centras priklauso: 

• kino filmų demonstravimo įrangą, 15 kompiuterių; 

• 89 muzikos instrumentų; 

• 138 tautinio kostiumo komplektai. 

 Jurbarko kultūros centrui patikėjimo teise valdyti perduoti 2 pastatai (Jurbarko ir 

Skirsnemunės), panaudos sutartimi – 2 pastatai (Girdžių ir Žindaičių). 

 Ilgalaikio turto įsigijimui ir ilgalaikio materialaus turto remontui 2010 metais Jurbarko 

kultūros centrui lėšų nebuvo skirta.  

 

KOLEKTYVAI IR JŲ ĮVERTINIMAI 2010 METAIS 

 

 Jurbarko kultūros centre aktyviai  veikia įvairių žanrų kolektyvai – chorinės muzikos, teatro, 

choreografijos, folkloro, instrumentinės muzikos – kurių programos rodomos koncertuose, 

festivaliuose, šventėse. 

 Jurbarko kultūros centre (su skyriais) yra 29 mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai, 

kuriuose daugiau 480 dalyvių, iš jų 12 vaikų ir jaunimo kolektyvų (per 200 dalyvių). Tai įvairiausio 

meninio lygio kolektyvai. Pagal Lietuvos liaudies kultūros centro meno kolektyvų sugrupavimą, 

įvertinant jų meninį lygį, kultūros centre aukščiausio meninio lygio - I kategorijos kolektyvai 5, tai 

liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“, Konstantino Glinskio teatras, vaikų ir jaunimo teatras 

„Vaivorykštė“, moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“, vyrų vokalinis ansamblis „Vyturiai“. II  

kategorijos 6 kolektyvai – folkloro grupė (vaikų ir suaugusiųjų) „Imsrė“, tradicinė kapela, folkloro 

ansamblis „Pasagėlė“, liaudiška kapela „Mituva“, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“, III 

kategorijos 3 kolektyvai – mišrus choras „Barkūnas“, moterų choras „Lelija“, pučiamųjų 

instrumentų orkestras „Bišpilis“, IV kategorijos 2 kolektyvai – berniukų choras „Bildukas“ ir 

politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Versmė“.  

Kolektyvų ir darbuotojų veiklos įvertinimas 

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupės ir  

vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Mituva“ jungtinis kolektyvas (vadovė Jolanta Telišauskienė) 

tarptautiniame tautinių šokių festivalyje – konkurse (Ispanija) laimėjo pagrindinį prizą. 

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vadovė Birutė Šneiderienė) 

XIX tarptautiniame teatrų festivalyje „Baltic Satelid 2010“ (Seinai, Lenkija) pelnė pagrindinį prizą 

„Seinų auksinis turas“. 

Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių 

konkurse „Sidabriniai balsai“ pelnė II laipsnio laureato diplomą. 
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Vyrų vokalinis ansamblis „Vyturiai“ respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse 

„Sidabriniai balsai“ pelnė III laipsnio laureato diplomą. 

Konstantino Glinskio teatro akt. J.Abromavičius už Kerdžiaus vaidmenį spektaklyje „Elegija 

apie atsiskyrėlį Ignacą“ pelnė Kazimieros Kymantaitės vardo diplomą. 

Konstantino Glinskio teatras tapo Lietuvos miestų ir rajonų centrų mėgėjų teatrų apžiūros 

„Atspindžiai-2010“ diplomantais. 

Konstantino Glinskio teatras už geriausią nacionalinės dramaturgijos interpretaciją pelnė 

pagrindinį prizą.  

Folkloro ansamblio „Pasagėlė“ dalyviai buvo nominuoti VII brolių Antano ir Jono Juškų 

konkurse: 

Jonė Adomavičiūtė tapo 2010 metų pirmąja dainų karaliene. 

Vytautė Zakarauskaitė tapo 2010 metų pirmąja dainų karaliene. 

Monika Nausėdaitė tapo 2010 metų antrąja dainų karaliene. 

Elzė Gražulevičiūtė tapo 2010 metų antrąja dainų karaliene. 

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunimo grupė (vadovė Jolanta 

Telišauskienė) respublikiniame tautinių šokių konkurse „Pora už poros“ pelnė I vietą. 

Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ (vadovė Jolanta Telišauskienė) 

2010 metų pasiekimai: 

respublikiniame komandinio gatvės stiliaus konkurse (Tauragė) paauglių grupė pelnė I vietą; 

respublikiniame šiuolaikinių šokių festivalyje „Vaikystės vaivorykštė“ (Šiauliai) paauglių 

grupė pelnė laureato vardą, vaikų grupė -  II vietą; 

respublikiniame šiuolaikinių šokių konkurse (Panevėžys) paauglių grupė pelnė I vietą, 

jaunimo grupė – II vietą; 

respublikinis šiuolaikinių šokių festivalyje „Pajūrio vėjai“ (Palanga) vaikų grupė pelnė  II 

vietą, paauglių grupė - II vietą, jaunimo grupė – III vietą; 

respublikiniame šiuolaikinių šokių festivalyje „Šokam tau, Nida“ (Nida) paauglių grupė pelnė 

Grand prizą, jaunimo grupė – II vietą. 

 

5. VYKDOMOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI 

 

 2010 metais Jurbarko kultūros centras organizavo daugiau kaip 450 įvairių gyventojų 

pamėgtų, tradicinių švenčių, vakaronių, koncertų, valstybinių švenčių, reikšmingų ir atmintinų datų 

paminėjimų, masinių renginių. Jurbarko kultūros centro darbuotojai vykdydami programas ir 

projektus didelį dėmesį skiria etninės kultūros puoselėjimui, turiningam gyventojų laisvalaikio 

leidimui, pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui, 

profesionalaus meno sklaidai. 



 6

Tarptautiniai renginiai 

1. Folkloro festivalis „Ant vandens“. 

2. Šiuolaikinio šokio festivalis „Šypsena“. 

3. XI  tarptautinės vaikų ir jaunimo teatrų kūrybinės dirbtuvės „Vaivorykštė-2010“. 

Respublikiniai renginiai 

1. Tautinių šokių festivalis „Linksminkimos“.  

2. Vaikų ir jaunimo folkloro šventė „Vieversiukas ant dirvono“.  

3.  Lietuvos kaimų ir miestelių teatrų „Pastogė – 2010“ baigiamoji šventė. 

Regioniniai renginiai 

1.  Mėgėjų teatro šventė „Ąžuolynė“.  

Jaunimo kūrybingumo ugdymo renginiai 

 1. XI  jaunimo kūrybos vakaras „Rudens bohema“.    

Profesionalaus meno sklaidos renginiai 

   1.  ALP spektaklis „Dvejonė“.  

         2. NOBT baleto spektaklis „Graikas Zorba“. 

   3.  Seminaras – praktikumas „Kaip gimsta kinas“. Susitikimas su režisieriumi S. Beržiniu.  

4. Režisieriaus S. Beržinio kūrybos vakaras. Dokumentiniai filmai: „Namie vieni“ ir „Lopšinė 

Motinai“. 

5. Choro „Ąžuoliukas“ koncertas. 

Seminarai – mokymai, edukacinės programos, ekspedicijos 

 1. Seminaras – praktikumas choreografams „Klasikinio šokio pagrindai“. 

 2. Vaikų ir jaunimo liaudiško muzikavimo ir meninės saviraiškos stovykla-seminaras 

„Mikutis“. 

 3. Bandonijos mokykla. 

Tarptautiniai kultūrinių mainų projektai 

1. Vokietija (Crailsheimas) - frankų liaudies šventė – Jurbarko kultūros centro folkloro 

ansamblis „Pasagėlė“ (vadovė A. Masteikaitė Mičulė) ir folkloro grupė „Imsrė“ (vadovė B. 

Bartkutė). 

2. Vokietija (Rheinland-Pfalz) – Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ (vadovė D. 

Janušauskienė). 

3. Lenkija (Varšuva) – Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimas - Jurbarko kultūros centro 

folkloro ansamblis „Pasagėlė“ (vadovė A. Masteikaitė Mičulė), Bandonijos ansamblis 

(vadovas V. Žemaitis). 

4. Lenkija (Rynas) – bendradarbiavimo sutarties tarp Ryno ir Jurbarko pasirašymo 10 – mečio 

proga - folkloro grupė „Imsrė“ (vadovė B. Bartkutė) ir Smalininkų tradicinė kapela 

„Smalinė“ (vadovas V. Žemaitis). 
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2010 metais parengti ir finansuoti projektai 
               (Litais) 

 

 

Jurbarko kultūros centre meno kolektyvų pagrindu suburtos ir veiklą vykdo šios NVO : 

1. Jurbarko kultūros draugija „Barkūnas“ 

2. Jurbarko senjorų klubas „Mituvos sūkuriai“ 

3. Jurbarko politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“ 

4. Jurbarko teatro mėgėjų klubas 

 5. Jurbarko muzikos klubas „Devynstygis“ 

 6. Jurbarko šokių studija „Sraunusis Nemunėlis“ 

  

 

 

Jurbarko kultūros centro direktorė      Danutė Samienė 

Eil. 
Nr. 

Fondai 
Parengta 
projektų 

(vnt.) 

Gautas 
projektų 

finansavimas 
(vnt.) 

Gauta 
finansavimo 

suma 

1 LR kultūros rėmimo fondas 6 3 28000  

2 Jurbarko kultūrinės veiklos programos 13 9 21600 

3 LR kultūros ministerija NVO programos 1 1 20000  

Viso 20 13 69600 


