
JURBARKO KULTŪROS CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS  

A T A S K A I T A 

I. BENDROJI DALIS 

Jurbarko kultūros centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas 
įgyvendinanti institucija – Jurbarko rajono savivaldybės Taryba. Jurbarko kultūros centras - 
aukščiausios kategorijos 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. 

 
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. 
 
 

II. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

Jurbarko kultūros centro struktūrą sudaro: Jurbarko kultūros centras, Skirsnemunės, Girdžių ir 
Žindaičių skyriai. 

Jurbarko kultūros centro  bendras etatų skaičius 39,75, iš jų: 
Jurbarko kultūros centre 35,25 (iš to sk. kultūros ir meno specialistų 19,75 et.) 
Skyriuose    4,5 (iš to sk. kultūros ir meno specialistų 3,75 et.) 

Jurbarko kultūros centre dirba 45 darbuotojai, iš jų 28 kultūros ir  meno specialistai.  
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Kultūros ir meno specialistų išsilavinimas 

Aukštasis 
universitetinis 

Aukštasis 
neuniversitetinis 

Aukštesnysis  Specialus vidurinis 

Kultūros ir 
meno 

specialybės 
Kiti 

Kultūros ir 
meno 

specialybės 
Kiti 

Kultūros ir 
meno 

specialybės 
Kiti 

Kultūros ir 
meno 

specialybės 
Kiti 

12 1 4 1 7 2  1 

 
III. PERSONALO POKYČIAI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 
 2011 metais į Jurbarko kultūros centro kolektyvą priimti dirbti kūrybingi, iniciatyvūs nauji 
darbuotojai – mėgėjų teatro režisierė Agnė Banytė, dailininkas – informatikos specialistas 
Gediminas Survila, buhalterė – kasininkė Jolita Matulienė, stalius – darbininkas Vytautas Valtys. 
 2011 metais atestuoti 9 kultūros ir meno specialistai: 6 darbuotojams suteikta III kvalifikacinė 
klasė, 3 darbuotojams – I kvalifikacinė klasė. Jurbarko kultūros centre kvalifikacinės klasės 
suteiktos iš viso 22 kultūros ir meno specialistams, iš jų: 3 darbuotojams suteikta I kvalifikacinė 
klasė, 8 darbuotojams – II kvalifikacinė klasė, 11 darbuotojų – III kvalifikacinė klasė. 
 2011 metais profesinę kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokymuose kėlė 20 Jurbarko 
kultūros centro darbuotojų, iš jų 17 kultūros ir meno specialistų. 
 

IV. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI, JŲ KONCERTINĖS IŠVYKOS IR PASIEKIMAI  
 

 Jurbarko kultūros centre aktyviai  veikia įvairių žanrų kolektyvai – chorinės muzikos, teatro, 
choreografijos, folkloro, instrumentinės muzikos – kurių programos rodomos koncertuose, 
festivaliuose, šventėse. 
 
 

Kolektyvo pavadinimas 
Kolektyvo 
kategorija 

Kolektyvo 
narių skaičius 

Kolektyvo vadovas 

Politinių kalinių ir tremtinių choras 
„Versmė“ 

IV 30 
M. E. Tautkuvienė 

Retro vokalinis ansamblis „Volungė“ - 7 
Mišrus choras „Barkūnas“ III 28 

R. Dovidaitytė 
Vokalinis vyrų ansamblis „Vyturiai“ I 7 
Berniukų choras „Bildukas“ (2 grupės)  IV 40 D. Lapienė 
Vaikų folkloro grupė „Imsrė“ II 10 

B. Bartkutė 
Suaugusiųjų folkloro grupė „Imsrė“ II 8 
Moterų choras „Lelija“ III 26 

D. Jonušauskienė 
Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ I 8 
Vaikų folkloro ansamblis „Pasagėlė“  
(2 grupės) 

II 24 
A. Masteikaitė Mičulė 

Akustinės muzikos grupė „Vėjūkas“ - 7 
Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ I 21 B. Šneiderienė 
Konstantino Glinskio teatras I 32 D. Samienė 
Konstantino Glinskio teatro vaikų ir 
jaunimo studija (2 grupės) 

- 29 A. Banytė 

Pučiamųjų instrumentų orkestras 
„Bišpilis“ 

III 23 A. Lapė 

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 
„Mituva“ 

II 17 J. Telišauskienė 
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Liaudiško šokio studija „Nemunėlis“  
(3 grupės) 

I 62 
J. Telišauskienė 

Šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ 
 (3 grupės) 

- 46 

Instrumentinės muzikos grupė - 7 A.Karosas 
Liaudiškos muzikos kapela „Mituva“ II 12 V. Žemliauskas 
Žindaičių skyriaus moterų ansamblis - 9 

V. A. Partikas Žindaičių skyriaus kaimo kapela 
„Šilas“ 

- 13 

Girdžių skyriaus vaikų dramos būrelis - 11 
L. Zdanavičienė Girdžių skyriaus suaugusiųjų dramos 

būrelis 
- 13 

Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis - 8 A. Vizbara 
Skirsnemunės skyriaus folklorinis 
ansamblis 

- 8 V. Misevičius 

Skirsnemunės skyriaus moterų 
vokalinis ansamblis 

- 9 E. Tamošaitytė 

Bugnų būrelis - 3 A.Karosas 
 
Kolektyvų koncertinės išvykos, festivaliai, konkursai Lietuvoje 

Kolektyvo pavadinimas Renginio vieta Renginio pavadinimas 
Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ paauglių ir merginų 
grupės 

Kauno lengvosios atletikos 
maniežas 

„Streetstyle 2011“ varžybos 

Liaudiškų šokio studijos 
„Nemunėlis“ vyresniųjų grupė 

Zarasų kultūros centras 
Tradicinių ristūnų žirgų „Sartai 
2011“ lenktynių atidarymas 

Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ paauglių grupė 

Dziudo klubas „Sfinksas“ 
Lietuvos sambo jaunių 
pirmenybių atidarymas 

Moterų choras „Lelija“ Šimkaičių skyrius 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos paminėjimas 

Vaikų ir jaunimo teatras 
„Vaivorykštė“ 

Šakių kultūros centras 
Vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros 
šventės „ŠIMTAKOJIS – 2011“  
regioninis turas 

Moterų vokalinis ansamblis 
„Verdenė“ 

Eržvilko kultūros centras 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos paminėjimas 

Liaudiškos muzikos kapela 
„Mituva“ 

VšĮ Vilkpėdės bendruomenės 
socialinių paslaugų centras 
(Vilnius) 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos paminėjimas 

Liaudiškų šokio studijos 
„Nemunėlis“ vyresniųjų grupė 
ir vyresniųjų liaudiškų šokių 
grupė „Mituva“ 

Elektrėnų kultūros centras 
IV respublikinis vyresniųjų 
liaudiškų šokių kolektyvų 
festivalis „Šokių pynė“ 

Akustinės muzikos grupė 
„Vėjūkas“ 

Viešvilės bendruomenės 
centras „Skalvija“ 

Konferencijos „Jaunųjų lyderių 
ugdymo programa“ uždarymas 

Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ merginų grupė 

UAB „Muzikos servisas“ 
(Tauragė) 

5-erių metų jubiliejaus šventė 

Vaikų folkloro ansamblis 
„Pasagėlė“ 

Šakių kultūros centras 
„Tramtatulis 2011“ Suvalkijos 
regiono turas 
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Berniukų choras „Bildukai“ 
Klaipėdos Sendvario 
pagrindinė mokykla 

IV Lietuvos vaikų ir jaunimo 
chorų konkurso „Mes Lietuvos 
vaikai“ I regioninio turo atranka 

Vaikų ir jaunimo teatras 
„Vaivorykštė“ 

Ukmergės kultūros centras 
XV vaikų ir jaunimo teatrų šventė 
„Nenuoramos“ 

Konstantino Glinskio teatras 
Lietuvos nacionalinis dramos 
teatras 

Spektaklis „Elegija apie atsiskyrėlį 
Ignacą“ 

Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ paauglių ir merginų 
grupės 

Kauno kultūros centras 
XXI respublikinis šokių festivalis 
– konkursas „Šoku tau“ 

Berniukų choro „Bildukai“ 
vyresniųjų grupė ir  
vyrų ansamblis „Vyturiai“ 

Tauragės kultūros centras 
Respublikinis vyrų chorų festivalis 
„Užtraukim, vyrai, dainą“ 

Moterų vokalinis ansamblis 
„Verdenė“ 

Ukmergės kultūros centras 
Respublikinė kamerinių ir 
vokalinių ansamblių šventė – 
konkursas „Šventosios gaida“ 

Folkloro grupė „Imsrė“ 
Vilkaviškio raj. Suvalkijos 
(Sūduvos) kultūros centras 

Gavėnios renginys „Verba plaka, 
ne aš...“ 

Vaikų folkloro ansamblis 
„Pasagėlė“ 

Kauno tautinės kultūros 
centras 

„Tramtatulis 2011“ respublikinis 
turas 

Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ paauglių ir merginų 
grupės 

Vilniaus kongresų rūmai 
II respublikinis šokių festivalis 
„Dance revolution 2011“ 

Moterų choras „Lelija“ 
Kauno įgulos karininkų 
ramovė 

Merginų ir moterų chorų festivalis 
„Ave Maria“ 

Liaudiškų šokio studijos 
„Nemunėlis“ vyresniųjų grupė 
ir vyresniųjų liaudiškų šokių 
grupė „Mituva“ 

Žiežmarių kultūros centras 
Tautinių šokių festivalis 
„Žiežmarių kviestinis“ 

Vaikų ir jaunimo teatras 
„Vaivorykštė“ 

Telšių kultūros centras 
Vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros 
šventės „Šimtakojis – 2011“  
respublikinis turas 

Vaikų ir jaunimo teatras 
„Vaivorykštė“ 

Klaipėdos jaunimo centras 
Tarptautinis jaunimo teatrų 
festivalis „Vėjo malūnėlis‘2011“ 

Mišrus choras „Barkūnas“ Raseinių kultūros centras 
Mišraus choro „Šatrija“ 55-erių 
metų veiklos paminėjimas 

Moterų vokalinis ansamblis 
„Verdenė“ 

Griškabūdžio kultūros 
centras 

Šeimos šventė 

Vaikų folkloro ansamblis 
„Pasagėlė“ 

Visagino kultūros centras 
Vaikų ir jaunimo folkloro 
festivalis-seminaras „Sauliūtė 
tekėjo“ 

Berniukų choras „Bildukai“ Kauno Rotušės aikštė 
XII festivalis-akcija „Lietuvos 
berniukai prieš smurtą ir 
narkomaniją“ 

Konstantino Glinskio teatras Rokiškio kultūros centras 
XXIII Lietuvos klojimo teatro 
„Krivūlė-2011“ festivalis 

Folkloro grupė „Imsrė“ Griškabūdžio seniūnija 
Folkloro ansamblio „Nova“ 15 
metų veiklos paminėjimas 

Akustinės muzikos grupė 
„Vėjūkas“ 

Vilniaus etninės kultūros 
centras 

Tarptautinis folkloro festivalis 
„Skamba skamba kankliai“ 
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Moterų choras „Lelija“ ir 
mišrus choras „Barkūnas“ 

Joniškio kultūros centras 
Respublikinis dainų festivalis-
konkursas „Dainos sparnais“  

Mišrus choras „Barkūnas“ Vievio kultūros centras Chorų konkursas „Mūsų dainos“ 

Folkloro grupė „Imsrė“ 
Tauragės rajonas 
 Klubas „Vakarutė“ 

Klubo „Vakarutė“ 9-oji tradicinė 
šventė „Uždek eilėraštį...“ 

Vaikų folkloro ansamblis 
„Pasagėlė“ ir akustinės 
muzikos grupė „Vėjūkas“ 

Zarasų kultūros centras 
VIII vaikų ir jaunimo folkloro 
sambūris-stovykla „Zalvynė“ 

Politinių kalinių ir tremtinių 
choras „Versmė“ 

Vilniaus mokytojų namai 
Senjorų dainų šventė „Mes vėl 
kartu“ 

Liaudiškų šokio studijos 
„Nemunėlis“ vyresniųjų grupė 
ir vyresniųjų liaudiškų šokių 
grupė „Mituva“ 

Šakių kultūros centras 
Tautinių šokių šventė „Zanavykų 
aplinkinis“ 

Girdžių skyriaus suaugusiųjų 
teatras 

Tauragės kultūros centras 
Pirmoji amatų ir teatro šventė 
„Vakaruškos“ 

Liaudiškos muzikos kapela 
„Mituva“ 

Veliuonos kultūros centras 
Tradicinė etnokultūros šventė 
„Sekminių belaukiant“  

Vaikų ir jaunimo teatras 
„Vaivorykštė“ 

Anykščių kultūros centras 

11-oji vaikų ir jaunimo meno 
terapijos ir kūrybinių 
improvizacijų stovykla – festivalis 
„Troškimai“  

Berniukų choro „Bildukai“ 
vyresniųjų grupė 

Klaipėdos vasaros estrada 
IV Lietuvos vaikų ir jaunimo 
chorų festivalis – konkursas „Mes 
Lietuvos vaikai 2011“ 

Konstantino Glinskio teatras Kelmės mažasis teatras Sodų teatrų šventė 
Moterų ansamblis „Verdenė“ Veliuonos kultūros centras Šv. Antano atlaidai 

Moterų choras „Lelija“ Pagėgių kultūros centras 
Tradicinė Joninių šventė „Tradicijų 
pynė pagal Vydūną“ 

Folkloro grupė „Imsrė“ 
Nidos kultūros ir turizmo 
informacijos centras „Agila“ 

XIII Tarptautinis folkloro festivalis 
„Tek saulužė ant maračių 2011“ 

Pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Bišpilis“ ir 
šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ merginų grupė 

Tauragės kultūros centras 
Orkestrų festivalis Mindaugo 
karūnavimo dienai paminėti 

Moterų choras „Lelija“ Jonavos kultūros centras 
Tarptautinis chorų festivalis 
„Šviesa amžinoji dainos“ 

Kaimo kapela „Šilas“ Veliuonos kultūros centras Miestelio šventė  
Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ paauglių grupė 

Jurbarko rajono Eržvilko 
gimnazija 

Sporto stadiono atidarymas 

Moterų vokalinis ansamblis 
„Verdenė“ 

Kretingos rajono kultūros 
centras 

Koncertas, skirtas kompozitoriaus 
Aloyzo Žiliaus atminimui „Per 
gyvenimą su daina“ 

Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ merginų grupė 

Jurbarko Lions klubas 
Labdaros vakaras „Tik duodamas 
esi turtingas“ 

Liaudiškų šokio studijos 
„Nemunėlis“ vyresniųjų grupė 
ir vyresniųjų liaudiškų šokių 
grupė „Mituva“ 

Kretingos rajono kultūros 
centras 

Senjorų grupių ir ansamblių 
konkursinis sambūris „Aguonėlei-
105“ 

Girdžių skyriaus suaugusiųjų Skaudvilės kultūros centras Festivalis „Skaudvilės rampa-
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teatras 2011“ 
Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ paauglių ir merginų 
grupės 

LCC tarptautinis 
universitetas (Klaipėda) 

Tarptautinis šiuolaikinio šokio 
čempionatas „Lithuanian Cup 
2011“ 

Folkloro grupė „Imsrė“ 
Kalvarijos savivaldybės 
kultūros centras 

Kalvarijos folkloro ansamblio 
„Diemedis“ 15 metų jubiliejus 

Konstantino Glinskio teatras 
Lietuvos edukologijos 
universiteto Lituanistikos 
fakultetas 

Spektaklis „Elegija apie atsiskyrėlį 
Ignacą“ 

Liaudiškų šokio studijos 
„Nemunėlis“ vyresniųjų grupė 

Panevėžio bendruomenių 
rūmai 

X respublikinis tautinių šokių 
festivalis – sambūris „Senjorų 
apvalcius“ 

Folkloro grupė „Imsrė“ 
Vytauto Didžiojo 
universitetas 

Advento papročiai 

Liaudiškų šokio studijos 
„Nemunėlis“ vyresniųjų grupė 

Kaimo bendruomenė 
„Balbieriškis“ 

Vidutinio amžiaus žmonių šokių 
festivalis „Ringio ringiai-2011“ 

Folkloro grupė „Imsrė“ Veliuonos kultūros centras 
Adventinė popietė „Kalėdų 
belaukiant“ 

Folkloro grupė „Imsrė“ Eržvilko kultūros centras Adventinė popietė 

Folkloro grupė „Imsrė“ 
Kauno rajono Babtų kultūros 
centras 

Sutartinių vakaras „Saulė sodų 
sodina“ 

 

Kolektyvų koncertinės išvykos, festivaliai, konkursai užsienyje 

Kolektyvo pavadinimas Festivalio vieta Festivalio pavadinimas 
Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ paauglių grupė 

Nemanas (Rusija) Naujųjų metų šventė 

Vaikų ir jaunimo teatras 
„Vaivorykštė“ 

Seinai (Lenkija) 
Tarptautinis teatrų festivalis 
„Baltic Satelid“ 

Berniukų choro „Bildukai“ 
vyresniųjų grupė 

Gleinstatten (Austrija) Chorų šventė 

Šiuolaikinio šokio studijos 
„Šypsena“ paauglių ir merginų 
grupės 

Lioret de Mar (Ispanija) 
VII tarptautinis vaikų ir jaunimo 
konkursas „Opus 2011“ 

Konstantino Glinskio teatras Punskas (Lenkija) XX klojimo teatrų festivalis 
Vyresniųjų liaudiškų šokių 
grupė „Mituva“ 

Tartu (Estija) Europiada 

Folkloro grupė „Imsrė“ Kriuleni (Moldova) 
Tarptautinis folkloro festivalis 
„Master Manole“ 

Konstantino Glinskio teatras ir 
vaikų ir jaunimo teatras 
„Vaivorykštė“  

Crailsheimas (Vokietija) Frankų liaudies šventė 

 

Mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų pasiekimai 
Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ (vadovė Jolanta Telišauskienė) 

pasiekimai: 
• XXI respublikiniame šokių festivalyje – konkurse „Šoku Tau“ (Kaunas) merginų grupė 
pelnė I vietą,  paauglių grupė - II vietą; 
• II respublikiniame šokių festivalyje „Dance Revolution 2011“ (Vilnius) paauglių grupė 
pelnė Grand prizą, merginų grupė -  I vietą; 
• Tarptautiniame šokio čempionate „Lithuanian Cup 2011“  (Klaipėda) merginų grupė pelnė 
III vietą,  paauglių grupė – IV ir VII vietas; 
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• VII tarptautiniame vaikų ir jaunimo konkurse „Opus 2011“ (Ispanija) paauglių grupė pelnė 
II vietą, merginų grupė – III vietą. 

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vadovė Birutė Šneiderienė) 
respublikinėje vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje „Šimtakojis – 2011“ ( Telšiai) pelnė Laureato vardo 
diplomą. 

Vaikų folkloro ansamblio „Pasagėlė“ (vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė) bandonininkas 
Svajūnas Birgiolas Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis 
2011“ (Kaunas) pelnė Laureato vardo diplomą. 

Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vadovė Dalė Jonušauskienė) respublikiniame 
konkurse – festivalyje „Dainos sparnais 2011“ (Joniškis), skirtame kompozitoriaus Algimanto 
Raudonikio kūrybai, pelnė Laureato vardo diplomą ir I vietą. 
 Mišrus choras „Barkūnas“ (vadovė Rita Dovidaitytė) respublikiniame chorų konkurse „Mūsų 
dainos“ (Vievis) pelnė diplomą „Už subtilią muzikos kūrinių interpretaciją“.  

Konstantino Glinskio teatras (vadovė Danutė Samienė) pripažintas 2011 metų „Geriausias 
suaugusiųjų mėgėjų teatras ir vadovas“ už pastarųjų metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą: 
puoselėjant mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant edukacinę veiklą ir įteikta 
nominacija  AUKSO PAUKŠTĖ - kaip garbės, pripažinimo ir įvertinimo ženklas. 

 
V. 2011 METŲ JURBARKO KULTŪROS CENTRO RENGINIAI 

 
 Jurbarko kultūros centro darbuotojai vykdydami programas ir projektus surengė eilę renginių, 
koncertų tiek išvykose tiek Kultūros centre. Darbuotojai didelį dėmesį skiria etninės kultūros 
puoselėjimui, turiningam gyventojų laisvalaikio leidimui, pramoginių renginių organizavimui, 
mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui, profesionalaus meno sklaidai.  
 Plačiau apie keletą 2011 metais Kultūros centro organizuotų renginių: 
  Sausio mėnuo___________________________________________________ 

• Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Jurbarko kultūros centre, Žindaičių ir Skirsnemunės 
skyriuose.  

 Sausio 12 d. prie Jurbarko kultūros centro buvo organizuota akcija „Kryptis – apginti Laisvę“. 
Sausio 13 d. Jurbarko kultūros centre vyko parodos „Sąjūdžio laikmečio spauda“ 
pristatymas, senovinės technikos muziejaus, vadovaujamo J. Stonio, eksponatų Sausio 13-
osios tema paroda, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus 3 klasės 
mokiniai su mokytoja Inesa Bosaite surengė piešimo pamoką „Piešiame Laisvę“, kuri skirta 
šios dienos įvykiams atminti. Visiems susirinkusiems koncertavo Jurbarko kultūros centro 
mėgėjų meno kolektyvai.  
Vasario mėnuo____________________________________________________ 

• Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas.  
Šios dienos paminėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje, vėliau, savivaldybės 

aikštėje, vyko iškilminga vėliavos pakėlimo ceremonija. Tylos minute buvo pagerbtas poeto, 
laisvės šauklio Justino Marcinkevičiaus atminimas. Minint šią dieną, savo koncertines 
programas pristatė Jurbarko kultūros centro ir jo skyrių mėgėjų meno kolektyvai. 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimui skirti renginiai vyko Skirsnemunės, Žindaičių 
ir Girdžių skyriuose. 
Kovo mėnuo______________________________________________________ 

• Vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2011“ 
pradėtas organizuoti siekiant skatinti vaikus ir moksleivius domėtis savo krašto tradicine 
kultūra, suvokti jos vertę, ugdyti pavienius jaunuosius lietuvių liaudies dainų, sakytinės 
kūrybos, instrumentinės muzikos atlikėjus. Kovo mėnesio 2 dieną Jurbarko kultūros centre 
buvo organizuotas šio konkurso vietinis turas, kuriame dalyvavo Jurbarko kultūros centro ir 
Jurbarko rajono kultūros įstaigų ir švietimo įstaigų folkloro grupės. 
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• Jurbarko kultūros centre vyko respublikinis tautinių šokių festivalis „Linksminkimos“, tai 
antrasis respublikinis liaudiškų šokių festivalis, kuriame dalyvavo vyresniųjų liaudiškų šokių 
kolektyvai iš 13 Lietuvos miestų.  

• Vakaras „Tautos laisvės pranašai“, skirtas V. Kudirkos 150-sioms gimimo metinėms 
paminėti. Renginyje dalyvavo žurnalistas, poetas, gydytojas doc. A. Jasiulaitis, kuris pristatė 
knygą „Pasirinkę tėviškės erdvę“. Vakaro metu V. Kudirkos kūrinius atliko A. Meškelienė 
(smuikas) ir R. Šlektavičienė (fortepijonas). 

• Kovo 11 dieną Jurbarko kultūros centras paminėjo dar vieną gražią valstybinę šventę – 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišių 
metu koncertavo vyrų ansamblis „Vyturiai“ ir mišrus choras „Barkūnas (vadovė Rita 
Dovidaitytė). Jurbarko kultūros centre šventinę programą pristatė Jurbarko kultūros centro ir 
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos kolektyvai. 
Balandžio mėnuo_________________________________________________ 

• Vokalinių ansamblių šventė „Daina” vyko jau devintą kartą. Šioje šventėje dalyvavo 10 
vokalinių kolektyvų.  

• Koncertas Miestelio ir verslo dienai. Dienos metu su savo programomis pasirodė Jurbarko 
miesto ir rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai, Antano Sodeikos meno mokyklos 
kolektyvai, Jurbarko švietimo įstaigų kolektyvai. Vakare gyventojams koncertavo Tauragės 
„Ugninis“ choras vadovaujamas Liudo Mikalausko. 
Gegužės mėnuo_________________________________________________ 

• Atvelykio popietė, kuri jau ne pirmus metus organizuojama miesto parke (prie Jurbarko krašto 
ir istorijos muziejaus). Renginio metu organizuojami judrieji lauko žaidimai, skamba 
velykinės dainos, atliekamos vaikų folkloro grupės „Imsrė“ (vadovė Birutė Bartkutė) ir 
vaikų folkloro ansamblio „Pasagėlė“ (vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė). 

• Klojimo teatrų šventė, jau ne pirmus metu vyksta Girdžiuose klebonijos kieme esančiame 
klojime. Šios šventės metu Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus vaikų ir suaugusiųjų 
dramos būreliai (vadovė Loreta Zdanavičienė) pristatė dvi premjeras - Šatrijos Ragana 
„Nepasisekė Marytei“ ir J. Grušo „Tikra komedija“. Šventėje dalyvavęs Tauragės liaudies 
teatras suvaidino  spektaklį „Ponaičiai“, pagal J. Gricių (režisierė Algima Juščiuvienė). 
Birželio mėnuo__________________________________________________ 

• Koncertas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti „Tu – mylimas“, kurio metu koncertinę 
programą pristatė šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ (vadovė Jolanta Telišauskienė), mini 
etiudus šiai temai parodė Konstantino Glinskio teatro vaikų ir jaunimo studijos jaunimo 
grupė (vadovė Agnė Banytė), mažosios dainininkės iš „Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos ir 
„Nykštuko“ darželio, Rūtos Šličkutės mokinės – Vesta Eizaitė, Ugnė Samulevičiūtė ir Ieva 
Šimkutė. 

• Koncertas „Žinia apie Jurbarką“, skirtas paminklo ANGELAS pastatymo lėšų rinkimui. Šio 
koncerto programoje skambėjo geriausi Jurbarko kultūros centro kolektyvų kūriniai. 

• Gedulo ir vilties dienos paminėjimas.  
Birželio 13-osios dienos vakare vyko istorijos valanda „Ką aš norėčiau pasakyti tremtiniui“. 

Renginyje dalyvavo miesto ir rajono mokyklų devintokai, kurie šia tema rašė rašinius. 
Geriausieji rašiniai buvo skaitomi susitikimo su tremtiniais metu. Renginyje apie istorines 
sunkaus laikmečio aplinkybes susirinkusiems pasakojo istorijos mokytoja Danguolė Jučienė 
ir Lietuvių Tautinio jaunimo sąjungos narė Viktorija Makūnaitė, koncertavo Jurbarko 
kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Pasagėlė“ (vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė). 
Renginių, skirtų tautos didžiųjų netekčių 70-mečiui paminėti vyko ir birželio 14-ąją dieną. 
Ryte Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje buvo laikomos šv. Mišios už Tėvynės laisvę, 
žuvusius kovotojus ir tremtinius. Vėliau Jurbarko miesto kapinėse, prie Tremtinio ir 
Partizanų paminklų vykusioje atminimo valandoje paminėti laisvės kovų dalyviai.  Lybiškių 
geležinkelio stotyje vyko tradicinė atsiminimų popietė „Kur tas dulkėtas traukinys“, kurioje 
koncertavo folkloro ansamblis „Imsrė“ (vadovė Birutė Bartkutė). Vakare visi buvo pakviesti 
į dviračių žygį „Vilties keliu“. 
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• Joninių šventė. 
Viena seniausių ir masiškiausių švenčių, todėl birželio 23 d. Jurbarko kultūros centras sukvietė 

jurbarkiečius į Dainų slėnį, kur skambėjo mėgėjų meno kolektyvų atliekamos liaudies 
dainos, sukosi liaudies šokių šokėjų poros, pasakojama apie Joninių papročius ir tradicijas. 

Girdžiai visus miestelio gyventojus pakvietė į linksmą gegužinę, kuri vyko lauko estradoje. 
Šventės metu vyko įvairios, linksmos sportinės varžybos, atliekamos Joninių apeigos. 
Vakare visus susirinkusius savo dainomis džiugino jaunoji atlikėja Gintarė, gyvo garso 
grupė „AnamCara“ ir dainininkas Romas Dambrauskas. 

Žindaičiuose renginys prasidėjo šv. Jono atlaidais Vertimų bažnyčioje, vėliau visi seniūnijos 
gyventojai, kraštiečiai buvo pakviesti į aikštę, kurioje vyko įvairios sportinės varžybos, 
loterija, žaidimai. Prie laužo susirinkusius šventės dalyvius linksmino ansamblis „Jonis“, 
Žindaičių skyriaus kaimo kapela „Šilas“ ir Žindaičių skyriaus moterų ansamblis.  
Liepos mėnuo____________________________________________________ 

• Minint iš Jurbarko kilusio dirigento ir muzikanto, pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ 
įkūrėjo V. Žiliaus 100-ąsias gimimo metines, surengta orkestrų šventė „O dūdos dar 
skamba“, kurioje grojo keturi pučiamųjų instrumentų orkestrai - Tauragės kultūros centro 
pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Tadas Zakarauskas), Šilalės kultūros centro 
pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Zigmas Levickis), Jurbarko Antano Sodeikos 
meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Sodeikietis“ (vadovas Algirdas 
Marcinkevičius), Jurbarko kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Bišpilis“ 
(vadovas Adolfas Lapė).   

• Liepos 15- 17 dienomis Jurbarkas minėjo svarbią istorinę datą – prieš 400 metų  Lenkijos 
karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas III (Vaza) suteikė Jurbarko miestui 
Magdeburgo teisę. Šiai sukakčiai paminėti visame mieste vyko daug įvairių kultūrinių, 
pramoginių  renginių. Šventės metu įvyko keturi profesionalaus meno ir mėgėjų koncertai, 
kuriuose dalyvavo Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“, solistai Liudas Mikalauskas, Birutė 
Liuorytė- Gambus, viduramžių šokių ir muzikos grupės „Festa cortesse“, „Hansanova“, 
respublikos atlikėjai Romas Dambrauskas, Andželika ir Birutė Petrikytės, Kastytis Kerbedis 
ir kitos respublikos jaunimo grupės, miesto meno mėgėjų kolektyvai ir atlikėjai.  
Rugpjūčio mėnuo______________________________________________ 

• Juodojo kaspino dienos paminėjimo metu Jurbarko kultūros centre vyko diskusijų popietė 
„Istorija ir teatras. Okupacija“. Diskusijos metu buvo apžvelgta istorinė tematika lietuvių 
dramaturgijoje, prisiminta teatre pastatyta anglų autorės pjesė apie Sausio 13-osios tragiškus 
įvykius Lietuvoje. 
Rugsėjo mėnuo___________________________________________________ 

• Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Senjorai ir jaunystė“. Šis festivalis nuo 2000 metų 
rengiamas kas antri metai. Šiais metais festivalis skirtas jurbarkiečio Valstybės teatro įkūrėjo 
režisieriaus Konstantino Glinskio 125 –osioms gimimo metinėms paminėti. Festivalis 
prasidėjo parodos „Konstantinas Glinskis ir Jurbarko teatro veteranai“ atidarymu. Dalyvavo 
parodą apie Konstantiną Glinskį  parengusios Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 
direktorė Regina Lopienė ir teatro skyriaus vedėja Vilma Janeliauskienė. Festivalio metu 
spektaklius žiūrovams pristatė teatrai iš Latvijos, Šakių, Klaipėdos, Vilniaus bei Jurbarko 
miesto ir rajono. Vyko konferencijos „Jurbarko regioninis teatras: ištakos ir šiandiena“, 
„Režisieriaus Konstantino Glinskio vaidmuo Lietuvos teatro istorijoje“, kuriose dalyvavo 
režisierius Gytis Padegimas, LR Seimo narys režisierius Julius Dautartas, režisierius Petras 
Bielskis, teatrologas Aleksandras Guobys ir Jurbarko kultūros centro režisieriai. Taip pat 
vyko seminarai, kurių metu buvo aptartos lietuvių mėgėjiško teatro tradicijos, kaimiškojo 
teatro specifiškumas. Festivalio metu parodytų spektaklių aptarimų metu jaunimas diskutavo 
su teatrų veteranais bei spektaklių kūrėjais. 
Lapkričio mėnuo_____________________________________________________ 

• Jubiliejinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Mituva“ koncertas. Į jubiliejinį koncertą 
atvyko svečiai iš Veliuonos kultūros centro, tai pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė 
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„Veliuonietis“ (vadovė Adelė Baublienė), Kretingos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų 
šokių kolektyvas „Toncius“ (vadovai Andrius ir Svajonė Razmai), taip pat dalyvavo 
Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupė (vadovė 
Jolanta Telišauskienė), Jurbarko kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Mituva“ 
(vadovas Vidmantas Žemliauskas) ir Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis 
„Verdenė“ (vadovė Dalė Jonušauskienė).  
Gruodžio mėnuo____________________________________________________ 

• Parodų „Konstantinui Glinskiui – 125“ ir „Jurbarko teatro veteranai“, skirtų teatro režisieriaus 
Konstantino Glinskio 125-osioms gimimo metinėms paminėti, atidarymas Lietuvos 
Respublikos Seime. Parodą „Konstantinui Glinskiui – 125“ pristatė Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė. Tautodailininkės Almos Busch parodą 
„Jurbarko teatro veteranai“ pristatė Jurbarko V. Grybo memorialinio muziejaus vedėja Rasa 
Grybaitė. Parodos atidarymo metu skambėjo dainos iš Jurbarko Konstantino Glinskio teatro 
spektaklių, kurias atliko Ugnė Samulevičiūtė, Monika Buitkuvienė, Rūta Šličkutė, Arūnas 
Samys, Vincas Bakšys, akomponavo Rūta Šličkutė. Šio renginio iniciatorius LR Seimo 
narys Bronius Pauža. Parodos atidaryme dalyvavo LR Seimo narys Julius Dautartas, 
teatrologai Aleksandras Guobys ir Gražina Mareckaitė, rašytojai Ema Mikulėnaitė ir 
Eugenijus Ignatavičius, jurbarkiškių klubo Vilniuje nariai, Jurbarko teatro bičiuliai.  

• Koncertas skirtas skulptūros „Angelas“ atidengimui. Iškilmingą šios skulptūros atidarymo 
ceremoniją vainikavo teatralizuotas angelų pasveikinimas ir įspūdingi ugnies fontanai. 
Šventinį vakarą skambėjo kraštiečių pianistės Nijolės Ralytės ir solistų Ievos ir Vladimiro 
Prudnikovų atliekami muzikiniai kūriniai. 

 
Seminarai – mokymai, edukacinės programos 
 1. Seminaras – praktikumas „Muzikinių ir vokalinių gebėjimų ugdymas pradiniame 
mokykliniame amžiuje“. 
 2. Seminaras „Tradicinė ir stilizuota margučių puošyba“. 
 3. Vaikų ir jaunimo liaudiško muzikavimo ir meninės saviraiškos stovykla-seminaras 
„Mikutis“. 

 4. Seminaras „Šiuolaikinės kryptys koncertmeisterio mene“. 
Parodos 

1. Tautodailininkės Irenos Mažeikienės paroda „Užgavėnių kaukės“. 
2. Velykinių margučių paroda. 
3. Tautodailininkės Laimutės Ašmonaitienės tapybos darbų paroda. 
4. Tautodailininkės A. Busch tapybos darbų paroda „Jurbarko teatro veteranai“. 
5. Fotografijų paroda „K.Glinskiui -125“ (iš teatro, muzikos ir  kino muziejaus archyvų). 
6. Smalininkų senovinės technikos muziejaus paroda „Sąjūdžio laikmečio spauda“. 

Konferencijos 
1. „ Jurbarko regioninis teatras: Ištakos ir šiandiena“. 

Kraštotyros darbai 
 1.Knygoje „Tautos teatras“ (V tomas) išleista D.Samienės parengta kraštotyros medžiaga 
„Jurbarko regioninis teatras“. 

Profesionalaus meno sklaidos renginiai 
1. Vilniaus  baletas „Geiša“. 
2. „Laisvasis teatras“ mono spektaklis „Sudie, derintojau“. 
3. Tarpukario šlagerių programa „Pasivaikščiojimas su D. Dolskiu ir A. Šabaniausku“. 

Solistai L. Mikalauskas ir E. Bavikinas. 
4. Liudo Mikalausko koncertas. 
5. Vladimiro Prudnikovo ir Ievos Prudnikovaitės koncertas. 
6. Vilniaus Kolegijos studentų teatras Aristofano „Lisistrate“. 
7. Susitikimai su režisieriais G.Padegimu, J.Dautartu,  teatrologais A.Guobiu, P.Bielskiu. 
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Kiti renginiai Jurbarko kultūros centre 
   1.  Spektakliai: 

 „Domino“ teatro spektakliai: „Du vyrai – viena tiesa“; „Šeimyninis įvykis“; „Nuodėmių 
miestas“; „Žirklės“. 

         „Žaidimų teatro“ spektaklis vaikams „Strakaliukas Makaliukas“. 
   „Užupio teatro“ spektaklis „Skapeno klastos“.  

2. Koncertai: Grupė „Pikaso“; J. Erlicko koncertas; L. ir P. Kazlauskų koncertas; Grupė 
„Ambrozija“. 

3. Cirkas: Artiom Katin cirkas; Lietuvos cirkas „Jaunystė“; Jungtinė cirko artistų programa. 
 

VI. JURBARKO KULTŪROS CENTRO FINANSAVIMAS IR JO ŠALTINIAI 
 

 Jurbarko kultūros centras savo veiklai vykdyti iš įvairių šaltinių 2011 metais gavo 1275631,00 
Lt. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto asignavimų įstaigai didžioji dalis, t.y. 77,07 procentai 
skiriami darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Metų eigoje Jurbarko rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu (2011 05 26 Nr. T2-150) papildomai buvo skirta 19000 Lt meno saviveiklos 
kolektyvų užsienio kelionėms iš dalies finansuoti ir  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu (2011 09 29 Nr. T2-249) skirta 10000 Lt kreditoriniam įsiskolinimui dengti bei 
komunalinėms paslaugoms apmokėti. 2011 metų pabaigoje Jurbarko kultūros centras neturėjo 
kreditorinio įsiskolinimo. 

   
1 lentelė. Jurbarko kultūros centro 2011 metais gautos lėšos ir jų šaltiniai 
Eil. Nr. Gautų lėšų šaltiniai Gauta lėšų suma (Lt) 

1 

Steigėjo tiksliniai asignavimai, iš jų: 1148729 
Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 885353 
Kitoms paslaugoms 247215 
Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti 16161 

2 Viešųjų darbų organizavimo programa 25522 
 Jurbarko rajono savivaldybė 10247 

 Darbo birža 15275 

3 
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
rezervas 

4600 

4 
Jurbarko rajono savivaldybė (Kultūros ir sporto veiklos plėtros 

programa) 
26899 

5 
Pajamos už teikiamas paslaugas, iš jų: 32209 
Už parduotus bilietus, nario mokestį ir kitas teikiamas paslaugas 20224 
Už patalpų nuomą 11985 

6 
Lėšos iš kitų šaltinių, iš jų: 872 
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 672 
Kiti rėmėjai 200 

  
 Jurbarko kultūros centras, vykdydamas viešųjų darbų organizavimo programą 2011 metais, 
laikinai įdarbino 13 asmenų, užsiregistravusių Jurbarko darbo biržoje. 
 Jurbarko kultūros centro renginių organizavimui metų eigoje buvo skirtos lėšos iš Jurbarko 
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo: 

• Respublikiniam liaudiškų šokių festivaliui „Linksminkimos“ – 2000 Lt 
• Joninėms – 1600 Lt 
• Šv. Baltramiejaus atlaidų paminėjimui ir miestelio šventei Skirsnemunėje – 500 Lt 
• Girdžių skyriui, atidarymo po pastato renovacijos proga (prekėms įsigyti) – 500 Lt 

 Iš Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir sporto veiklos plėtros programos Magdeburgo 
teisių suteikimo Jurbarko miestui 400 metų paminėjimo jubiliejinių renginių organizavimui buvo 
skirti 26899 Lt, iš jų: 18000 Lt Liudo Mikalausko ir kitų atlikėjų koncerto organizavimui ir scenų 
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įrengimui; 4000 Lt pianistės Nijolės Ralytės, solistų Ievos ir Vladimiro Prudnikovų koncertui; 4899 
Lt dokumentinio filmo apie Magdeburgo teisių suteikimo Jurbarko miestui 400 m. jubiliejų 
sukūrimo ir gamybos paslaugų pirkimui (šios lėšos 2012 m. vasario mėn., abipusiu sutarimu 
nutraukus sutartį su VšĮ „Filmų kopa“, grąžintos į biudžetą).  
 Jurbarko kultūros centras teikia įvairias mokamas paslaugas, vadovaudamasis Jurbarko rajono 
savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-144. Už teikiamas paslaugas 
surinktos lėšas naudojamos komunalinėms ir kitoms paslaugoms, kolektyvų koncertinių išvykų 
išlaidų padengimui, materialinės bazės stiprinimui bei renginių organizavimui. Didžiausią 
surenkamų lėšų dalį sudaro patalpų nuomos mokestis bei kolektyvų nario mokestis. Kino filmų 
vartotojai sudaro pačią mažiausią vartotojų, tuo pačiu ir pajamų dalį. Nors Kultūros centre yra 
sumontuota stacionari filmų demonstravimo įranga, bet ji yra nemoderni ir nepateisina vartotojo 
lūkesčių gauti komfortabilią, kokybišką paslaugą. Kultūros centras ieško alternatyvių kino produkto 
pateikimo vartotojui būdų. Vienas iš jų – pasinaudoti multimedijos teikiamomis galimybėmis. 
Jurbarko kultūros centre 2011 metais įvyko 15 kino seansų, kuriuos aplankė 1048 žiūrovai. Gauta 
pajamų suma už parduotus bilietus - 1276,00 Lt, iš jų 462,90 Lt sumokėta už kino filmų nuomą. 
 Jurbarko kultūros centras teikia kultūrinės veiklos projektus Jurbarko rajono savivaldybei 
vadovaujamasis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T2-243 
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetui teikiamų programų finansavimui gauti paraiškų 
rengimo taisyklių patvirtinimo“. Teikdamas projektus Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programų 
konkursams ir kitiems kultūros rėmimo fondams, Jurbarko kultūros centras kasmet gauna lėšų meno 
kolektyvų veiklai bei tradiciniams ir tęstiniams renginiams organizuoti. 
 

2 lentelė. 2011 metais teikti projektai 
Fondo, programos pavadinimas Projekto pavadinimas 

LR Kultūros rėmimo fondas I etapas 
Magdeburgo teisių suteikimo Jurbarko miestui 
400-ųjų metinių paminėjimo šventė 

LR Kultūros rėmimo fondas I etapas 
Orkestro šventė, skirta Vito Žiliaus 100-ųjų 
gimimo metinių paminėjimui 

LR Kultūros rėmimo fondas I etapas 
Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis – 
konferencija „Senjorai ir jaunystė“ 

Pagalbos fondo Lietuvoje ir LR Kultūros 
ministerijos Regionų kultūros fondas 

Vokalinių ansamblių festivalis „Pasaulis 
sukurtas visiems“ 

Pagalbos fondo Lietuvoje ir LR Kultūros 
ministerijos Regionų kultūros fondas 

Tarptautinis šiuolaikinio šokio forumas „Mes 
šokame – nuo folkloro iki moderno“ 

Pagalbos fondo Lietuvoje ir LR Kultūros 
ministerijos Regionų kultūros fondas 

Jaunimo kūrybos maratonas. Miestas – kaimas. 

LR Kultūros rėmimo fondas II etapas 
Dokumentinio filmo festivalis „Lietuvos 
dokumentiniai kino ir videofilmai – mūsų 
istorijos atspindys“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programa Miesto kalėdinės eglės įžiebimo šventė 
Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programa Vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą” 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programa 
Dokumentinių filmų festivalis „Lietuvos 
dokumentiniai kino ir videofilmai – mūsų 
istorijos atspindys“ 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programa 
Orkestro šventė skirta kompozitoriaus Vito 
Žiliaus 100-ųjų gimimo metinių paminėjimui 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programa 
Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis - 
konferencija „Senjorai ir jaunystė" 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programa 
Kalėdinis vaidinimas vaikams “Stebuklingos 
Kalėdos” 

Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programa Šv. Baltramiejaus atlaidai. Miestelio šventė 
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3 lentelė. Projektinės veiklos finansavimas. 

Fondo, programos 
pavadinimas 

Teikti projektai Finansuoti projektai 

Projektų 

skaičius 

Prašoma 

suma 

(litais) 

Projektų 

skaičius 

Skirtos 

lėšos 

(litais) 

Finansuoto projekto 

pavadinimas 

LR Kultūros 
rėmimo fondas 

4 87590 2 28000 

Magdeburgo teisių suteikimo Jurbarko 
miestui 400-ųjų metinių paminėjimo 
šventė – 
20000 Lt 
Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis – 
konferencija „Senjorai ir jaunystė“- 
8000 Lt 

Jurbarko rajono 
kultūrinės veiklos 

programa 
7 38210 6 8800 

Miesto kalėdinės eglės įžiebimo šventė 
– 1200 Lt 
Vokalinių ansamblių šventė „Daina 
gydo sielą” – 1000 Lt 
Dokumentinių filmų festivalis „Lietuvos 
dokumentiniai kino ir videofilmai – 
mūsų istorijos atspindys“ – 1000 Lt 
Orkestro šventė skirta kompozitoriaus 
Vito Žiliaus 100-ųjų gimimo metinių 
paminėjimui – 3000 Lt 
Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis - 
konferencija „Senjorai ir jaunystė" – 
1600 Lt 
Kalėdinis vaidinimas vaikams 
“Stebuklingos Kalėdos” – 1000 Lt 

Pagalbos fondo 
Lietuvoje ir LR 
Kultūros 
ministerijos 
Regionų kultūros 
fondas 

3 95200 - - 

 

 
1 paveikslėlis. Jurbarko kultūros centro vykdomų projektų finansavimo 2010 m. – 2011 m. 
dinamika (tūkst. Lt) 
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 Jurbarko kultūros centras iš LR Kultūros rėmimo fondo 2010 metais ir 2011 metais gavo 
finansavimą 2 projektams. 2011 metais gauta lėšų suma 40 proc. didesnė nei 2010 metais. Iš 
Jurbarko rajono kultūrinės veiklos programų 2010 metais ir 2011 metais gavo finansavimą 6 
projektams, tačiau 2011 metais gauta lėšų suma 54,66 proc. mažesnė nei 2010 metais gauta suma 
projektams įgyvendinti. 
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VII. MATERIALINĖ BAZĖ 
 

Jurbarko kultūros centrui patikėjimo teise valdyti perduoti 2 pastatai (Jurbarko ir 
Skirsnemunės), panaudos sutartimi – 2 pastatai (Girdžių ir Žindaičių). 2011 metais  renovuotos 
Girdžių skyriaus patalpos. Po šios renovacijos, visos Jurbarko kultūros centrui priklausančios 
patalpos šildomos. 

Jurbarko kultūros centras veiklai vykdyti turi: 
• 4 žiūrovų sales, bendras vietų skaičius – 1070; 
• kino filmų demonstravimo įrangą; 
• 15 kompiuterių; 
• 87 muzikos instrumentų komplektus; 
• 138 tautinio kostiumo komplektus. 
Jurbarko kultūros centro scenos apšvietimo ir įgarsinimo įrangos atnaujinimui 2011 metais buvo 

skirta iš: 
• Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto skirtų lėšų – 7248,00 Lt 
• gautų lėšų už patalpų nuomą - 3152,00 Lt 
• gautų lėšų už kitas teikiamas paslaugas – 864,00 Lt 
2011 metais iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto skirtų lėšų įsigytas akordeonas - 5616,00 

Lt, ir legalios antivirusinės bei kitos programos - 3297,00 Lt. Iš gautų lėšų už patalpų nuomą 
nupirktas kompiuteris - 2065,00 Lt. Iš gautų lėšų už kitas teikiamas paslaugas 2850,00 Lt skirta 
fotoaparato pirkimui. 

 
VIII. JURBARKO KULTŪROS CENTRO RINKODARA 

 
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (žin., 2010, Nr. 133-

6791) 2011 metais atnaujinta Jurbarko kultūros centro internetinė svetainė (www.jurbarko-kc.lt). 
Šioje svetainėje talpinama visa informacija apie įstaigos veiklą, kuri nuolat atnaujinama. 

Informacija apie Jurbarko kultūros centre vykstančius renginius nuolat pateikiama ir skelbiama 
Jurbarko rajono dienraščiuose „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“, bei internetiniuose tinklapiuose 
www.jurbarkas.lt, www.jurbarkosviesa.lt, www.musulaikas.com, www.jurbarkiskis.lt, 
www.facebook.com. Apie vykstančius tradicinius festivalius ir šventes skelbiama per Lietuvos 
radiją (www.lrt.lt). Įstaigos organizuojamus renginius filmuoja ir rodo savo programų metu 
Jurbarko kabelinė televizija „Rygveda“ (www.jurbarkotv.lt). Reklaminiai renginių plakatai 
kabinami Jurbarko mieste įrengtose skelbimų lentose, įstaigose, mokyklose. 

 
IX. IŠVADOS 

 
2011 metais Jurbarko kultūros centras dirbo pakiliai ir rezultatyviai, organizavo daugiau kaip 

280 ( iš jų vaikams ir jaunimui 61) įvairių gyventojų pamėgtų, tradicinių švenčių, vakaronių, 
koncertų, valstybinių švenčių, reikšmingų ir atmintinų datų paminėjimų, masinių renginių. Tai 
metai, kurie nestokojo įvairių žanrų renginių, festivalių. Žiūrovams pristatytos penkių spektaklių 
premjeros – Konstantino Glinskio teatro „Elegija apie atsiskyrėlį Ignacą“, vaikų ir jaunimo teatro 
„Dorieji?“, Girdžių skyriaus suaugusiųjų teatro „Tikra komedija“, Girdžių skyriaus vaikų teatro 
„Nepasisekė Marytei“, Konstantino Glinskio teatro vaikų ir jaunimo studijos „Vienas, du, trys“. 
Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras, minėdamas Konstantino Glinskio 125-ąsias 
gimimo metines, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre parodė spektaklį „Elegija apie atsiskyrėlį 
Ignacą“ ir surengė parodas „Konstantinui Glinskiui – 125“ ir „Jurbarko teatro veteranai“ Lietuvos 
Respublikos Seime. Ne vienas Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvas įvairiuose konkursuose 
pelnė aukštas vietas, o Konstantino Glinskio teatrui įteikta pati aukščiausia nominacija – Aukso 
paukštė. 

Jurbarko kultūros centre dirba kompetentingi darbuotojai, įvertinti respublikos specialistų, 
turintys didelę darbo patirtį kultūros srityje.  
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Atsižvelgiant į jaunimo politikos plėtros programos nuostatas ir mažėjant jaunų žmonių 
galimybėms ir norams įsidarbinti regionuose, Kultūros centras pasinaudojęs jaunimo įdarbinimo 
programomis, pasipildė jaunais specialistais, kurie teikia vilčių naujoms, inovatyvioms 
programoms įgyvendinti. 

Prie Kultūros centro kolektyvo prisijungė keletas jaunų specialistų, kurių negalėjome pritraukti 
keletą metų. Naujai priimtas dailininkas – informatikos specialistas atnaujino Jurbarko kultūros 
svetainę, kuri sulaukė tik teigiamų atsiliepimų. Priėmus naują režisierę, įkurta Konstantino Glinskio 
teatro vaikų ir jaunimo studija. Naujoji režisierė įnešė kitokį teatrinį pristatymą ir matymą, tai teikia 
vilčių ir naujų galimybių kultūros savitumo ieškojimams, naujo tradicinių renginių interpretavimo, 
jaunų ir naujų minčių įliejimo į kultūrinį Jurbarko krašto gyvenimą. 

Problemos 
LR Kultūros ministerijai panaikinus eilę finansavimo programų ir palikus tik vieną – kultūros 

rėmimo fondą, tapo problematiška gauti papildomų lėšų tęstiniams renginiams ir atskiriems 
kultūriniams projektams, labai didelė konkurencija net tarp vieno rajono skirtingų įstaigų paraiškų.  

Problema išlieka profesionalaus meno sklaida, kadangi žiūrovo ugdymas, jo mokumas atsilieka 
nuo profesionalų koncertų ar spektaklių kainų. Dažnai jaučiame nepasitenkinimą dėl renginių 
jaunimui trūkumo, tačiau dalis renginių neįvyksta dėl to, kad išperkama nepakankamai bilietų, arba 
parduotų bilietų pajamos nepadengia renginio aptarnavimo išlaidų, todėl didelę dalį planuotų 
renginių atšaukia patys organizatoriai. 

2011 metais LR Kultūros ministerijos iniciatyva panaikintas Lietuvos kultūros darbuotojų 
tobulinimosi centras. Nebeliko galimybių kultūros darbuotojams kelti kvalifikaciją be papildomų 
išteklių, o rengiamų ir siūlomų kursų įkainiai biudžetinei įstaigai yra per dideli. Dėl nedidelių 
atlyginimų retas darbuotojas pasiryžta už kvalifikacijos kėlimo kursus susimokėti pats. 
 Neaiški Jurbarko rajono kultūros politika, ne visada suprantami strateginiai veiksmai, 
veiklos ir finansavimo  prioritetai, neieškoma iškilusioms problemoms, kurios yra virš mūsų 
įstaigos kompetencijos ribų, sprendimo būdų. 
 

 
 
Jurbarko kultūros centro direktorė      Danutė Samienė 


