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JURBARKO KULTŪROS CENTRO 2021–2023 METŲ KULTŪROS SKLAIDOS 

UŽSIENYJE, LIETUVOJE IR JURBARKO RAJONE PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jurbarko kultūros centro (toliau – Kultūros centras) 2021–2023 metų kultūros sklaidos 

užsienyje, Lietuvoje ir Jurbarko rajone programos (toliau – Programa) paskirtis – saugoti ir 

propaguoti tautos kultūrinį paveldą, skatinti meno mėgėjų kolektyvų kūrybinę veiklą, siekiant 

užtikrinti Lietuvos kultūros politikos tikslo skatinti nacionalinės kultūros atvirumą įgyvendinimą, 

plėtojant kūrybinius mainus su įvairiomis Europos šalimis. 

2. Programa parengta atsižvelgiant į Lietuvos kultūros politikos nuostatų, kurioms pritarta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 542 „Dėl Lietuvos 

kultūros politikos nuostatų“, tikslus, Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos 

kaitos gairių patvirtinimo“, Jurbarko kultūros centro nuostatuose, patvirtintuose Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko kultūros 

centro nuostatų patvirtinimo“ nustatytus Jurbarko kultūros centro tikslus ir  funkcijas. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Jurbarko rajonas, kurio išskirtinis bruožas – Aukštaitijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos bei 

Suvalkijos etnografinių regionų sandūra ir jų kultūros bei tradicijų simbiozė, garsus savo 

kultūrinėmis tradicijomis. Šių tradicijų tęstinumą garantuoja Jurbarko kultūros centro, kuriame 

veikia daug įvairių žanrų ir stilių mėgėjų meno kolektyvų, veikla. 

Nuolatinis mėgėjų meno kolektyvų meninio lygio augimas, atsinaujinimas, naujų kūrimasis, 

edukacinė ir mokymosi visą gyvenimą veikla, kalendorinių švenčių tradicijų išsaugojimas ir 

Kultūros centro organizuojami pačių įvairiausių žanrų renginiai leidžia bendruomenės nariams bei 

krašto svečiams susipažinti su mūsų regiono papročiais. Tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas 

plečia mėgėjų meno kolektyvų narių akiratį, suteikia stimulą tobulėti ir kilti į aukštesnį meninį 

lygį.  

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI 

 

Pagrindiniai Programos tikslai yra šie: 

1. Tęsti kryptingą Kultūros centro veiklą, siekiant išsaugoti Jurbarko regiono kultūros 

specifiškumą, populiarinti ją Lietuvoje ir užsienyje. 

2. Užtikrinti mėgėjų meno kolektyvams sąlygas koncertinei veiklai Jurbarko rajone. 

3. Sudaryti mėgėjų meno kolektyvams galimybes dalyvauti jų kategoriją ir kūrybinį lygį 

keliančiuose konkursuose ir festivaliuose. 

4. Sudaryti galimybę mėgėjų meno kolektyvams dalyvauti įvairių žanrų regioniniuose, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose. 



5. Skatinti nacionalinės kultūros atvirumą, propaguojant etninę ir Jurbarko krašto kultūrą 

užsienyje. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI IR DALYVIAI 

 

1 uždavinys. Mėgėjų meno kolektyvų koncertinė veikla Jurbarko rajone. Kiekvienas 

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvas centre ir/ar skyriuose per metus surengia ne mažiau kaip 

2 koncertus, parodo 2 spektaklius ar programas, iš jų 1 programa turi būti sukurta naujai ar 1 

spektaklis premjerinis. Visi kolektyvai esant reikalui pagal galimybes privalo dalyvauti (rengiant 

atskiras ar pritaikant esamas programas) Kultūros centro ir Jurbarko rajono savivaldybės 

organizuojamuose renginiuose. 

2 uždavinys. Mėgėjų meno kolektyvų veiklos populiarinimas. Kiekvienas mėgėjų meno 

kolektyvo vadovas kartu su vadovaujamu kolektyvu rengia teminius vakarus, seminarus ir 

autorinius renginius. 

3 uždavinys. Mėgėjų meno kolektyvų meninio lygio kėlimas. Kiekvienas kolektyvas turi teisę 

ir prievolę dalyvauti Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamuose kūrybinio lygio 

įvertinimo konkursuose, Dainų šventėje. 

4 uždavinys. Mėgėjų meno kolektyvų kūrybos sklaida užsienyje. Aukšto meninio lygio 

mėgėjų meno kolektyvams gali būti siūloma koncertinę programą atlikti užsienio valstybėse, taip 

suteikiant galimybę propaguoti mūsų kultūrą tarptautiniu mastu. 

Kultūrinės sklaidos užsienyje prioritetai: 

1. Dalyvavimas Jurbarko rajono savivaldybės miestų-partnerių organizuojamuose 

renginiuose. 

2. Dalyvavimas tęstinėse kūrybinio bendradarbiavimo tarptautinėse programose ir 

festivaliuose. 

3. Dalyvavimas naujuose tarptautiniuose projektuose. 

 

 

V SKYRIUS 

NUMATOMI REZULTATAI 

 

Įgyvendinus Programą, bus pasiekti šie rezultatai: 

1. Užtikrintas Jurbarko krašto kultūrinio, kūrybinio paveldo pažinimas, išsaugojimas ir 

propagavimas Jurbarko rajone, Lietuvoje ir užsienyje. 

2. Paskatintas aktyvus Jurbarko krašto žmonių dalyvavimas kultūriniuose mainuose, 

prasiplėtęs jų akiratis, savos ir kitų kultūrų pažinimas bei aktyvus naudojimas. 

 

VI SKYRIUS 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Kolektyvams, vykstantiems į kitų Lietuvos Respublikos miestų (rajonų) organizuojamus 

konkursus, festivalius, šventes, kelionės išlaidos padengiamos iš biudžeto asignavimų ir/ar lėšų 

gautų už atsitiktines paslaugas, įvairių fondų bei rėmėjų lėšų. Nesant nurodytų lėšų, sprendimą 

dalinai finansuoti išvyką priima direktorius, reikalui esant pasitaręs su Kultūros taryba. 

 

 



VII SKYRIUS 

KULTŪROS SKLAIDOS UŽSIENYJE, LIETUVOJE IR RAJONE PROGRAMOS  2021–

2023 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslai Kiekis Finansavimas 

1. 
Koncertinės veiklos rajone 

organizavimas 
1-2 koncertai1 100 proc. iš savivaldybės 

biudžeto asignavimų 

2. 
Dalyvavimas respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose 
Visi 

100 proc. iš savivaldybės 

biudžeto asignavimų arba 

iš lėšų, gautų už teikiamas 

paslaugas  

3. 

Dalyvavimas regiono ir 

respublikos rengiamuose ne 

konkursiniuose atskirų žanrų 

festivaliuose ir šventėse 

1-2 koncertai1 

Esant savivaldybės 

biudžeto asignavimų ir/ar 

Jurbarko kultūros centro 

lėšų, gautų už teikiamas 

paslaugas 

4. 
Koncertinių programų užsienyje 

finansavimas 

Miestai-partneriai 

Esant savivaldybės 

biudžeto asignavimų ir/ar 

Jurbarko kultūros centro 

lėšų, gautų už teikiamas 

paslaugas 

Tarptautiniai konkursai 

su Lietuvos liaudies 

kultūros centro ar 

Lietuvos Respublikos 

Kultūros ministerijos 

rekomendacija 

Etninę kultūrą ir 

tradicijas propaguojantys 

renginiai 

Tęstinės tarptautinės 

programos 

Nauji tarptautiniai 

projektai 
1Pagal kolektyvo narių skaičių: iki 15 narių 2 koncertai, nuo 15 narių 1 koncertas 

__________________________ 


