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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO 2016 METŲ
VEIKLOS ATASKAITOS
2017 m. balandžio 27 d. Nr. T2-109
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
19 punktu ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 251–253 punktais, Jurbarko rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-109
MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO 2016 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDROJI DALIS
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras (toliau – Kultūros centras) – biudžetinė
įstaiga, kurios buveinė Mokyklos g. 1, Viešvilė, skyrius Smalininkuose, Nemuno g. 30.
Kultūros centro veikla organizuojama tolygiai palaikant Smalininkų ir Viešvilės seniūnijų
vienodas kultūrines veiklas, atsižvelgiant į turimus resursus, galimybes bei poreikius. Kultūros
centras nuo 2010 m. yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys. 2011 m. įstaigai suteikta 3
kategorija.
Kultūros centro bendras etatų skaičius – 6.
Įstaigos organizacinę struktūrą sudaro (etatai):
 Administracija
1,5
 Specialistai
4
 Kiti darbuotojai
0,5
Kultūros centre dirba 9 darbuotojai, iš jų 7 kultūros ir meno specialistai.
Kultūros ir meno specialistų išsilavinimas:
 Aukštasis universitetinis
4
 Aukštasis neuniversitetinis
1
 Aukštesnysis
2
Vizija. Modernus, įvairiapusiškas, tolerantiškas visų įsitikinimų žmonėms Kultūros centras,
pristatantis Mažosios Lietuvos kultūrą, istoriją, tradicijas, ugdantis ir palaikantis gyventojų
regioninę savivoką, stiprinantis šalies pilietiškumą, skatintis jaunimo iniciatyvas, dalyvaujantis
kaimiškų vietovių plėtros programose, tenkinantis vietos bendruomenės, rajono gyventojų ir
atvykstančių svečių poreikius.
Misija. Kultūros centras puoselėja ir palaiko regioninį Mažosios Lietuvos tapatumą,
inicijuoja ir užtikrina regiono ir lietuvių nacionalinės kultūros tapatumą, rūpinasi moderniosios
kultūros vystymu, vykdo kultūros mainus su užsienio šalimis, siekia sudaryti patogias sąlygas
laisvai kultūros raiškai, kultūros plėtrai rajone. Tenkina vietos bendruomenės visų amžiaus grupių
kultūros bei atvykstančiųjų poreikius.
Kultūros centro tikslai:
1. Stiprinti regioninį Mažosios Lietuvos tapatumą.
2. Stiprinti pilietinę visų amžiaus grupių žmonių savivoką.
3. Tenkinti bendruomenių kultūrinius poreikius.
4. Skatinti turizmo infrastruktūros plėtotę ir bendradarbiavimą su kultūros įstaigomis.
5. Skatinti jaunimo iniciatyvas.
6. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą.
7. Rūpintis Dainų švenčių tradicijos tęstinumu, užtikrinti mėgėjų meno kolektyvų
dalyvavimą pasirengimo procese ir Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir
tarptautiniuose renginiuose.
Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Reprezentuoti Mažosios Lietuvos etnografinio regiono kultūrą.
2. Tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius.
3. Dalyvauti edukacinėje kultūrinėje veikloje.
4. Į kultūrines veiklas įtraukti jaunimą siekiant jį integruoti į vietos bendruomenių veiklą.

5. Dalyvauti
kultūrinio
paveldo saugojimo ir sklaidos programose.
6. Telkti gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką,
įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių.
7. Ieškoti naujų organizavimo formų kultūros renginiams.
8. Turtinant regiono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.
9. Bendradarbiauti su kitomis rajono ir respublikos kultūros įstaigomis ir organizacijomis.
10. Dalyvauti bendruomenių veikloje sprendžiant strateginius Viešvilės ir Smalininkų
miestelių klausimus.
11. Plėtoti etnokultūrinį turizmą.
12. Gerinti ir modernizuoti materialinę kultūros centro bazę.
13. Konsultuoti rajono, seniūnijų įstaigas gyventojus kultūros klausimais.
14. Lavinti įvairaus amžiaus gyventojų kultūrinį išprusimą.
15. Užtikrinti nacionalinės kultūros reiškinių tęstinumą ir plėtrą.
II. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ
1. Stiprinti regioninį Mažosios Lietuvos ir vietos tapatumą.
Renginiai:
Įvyko 15 renginių, susijusių su etnografinio regiono ir vietos specifika. Paminėtas Klaipėdos
sukilimas, surengtas respublikinis tautinių šokių festivalis „Smalininkų sueiginis”, Lidijos
Meškaitytės premijos įteikimo renginys ir konkurso darbų parodos atidarymas.
Kolektyvai:
Tautinių šokių kolektyvas „Skalva“ dėvi Mažosios Lietuvos tautinį kostiumą, pasiūtą pagal
Smalininkų istorinę specifiką.
Kapela „Smalinė“ turi du Mažosios Lietuvos kostiumus (kitų Lietuvos etnografinių
regionų). Muzikantai parengė regiono specifiką atitinkančių kūrinių programą.
Moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ 2016 metais įsigijo stilizuotus Mažosios Lietuvos
rūbus.
Turizmo ir edukacijos studija „Rytiniai Mažosios Lietuvos vartai“ susikomplektavo
stilizuotus tarpukario pasienio miestelio rūbus.
Rankdarbių būrelis „Adatėlė“ ruošė parodas ir suvenyrus, susijusius vietos ir regiono
specifika.
Edukacija:
Turizmo ir edukacijos studija „Rytiniai Mažosios Lietuvos vartai“ atvykstantiems ir
bendruomenės nariams rengė edukacijas – „Smalininkai – amžinasis pasienis“. Pagamino
reprezentacinius lankstinukus ir atvirukus. Dalyvavo reprezentuojant regiono kultūrinę specifiką ir
rajoną.
Mažosios Lietuvos simbolika:
Mažosios Lietuvos vėliava naudojama kartu su valstybine vėliava šventėse, išvykose, ji
pakabinta ir ant Kultūros centro pastato. Kultūros centro direktorius atstovauja rajonui Mažosios
Lietuvos regiono Heraldikos darbo grupėje.
2. Stiprinti pilietinę visų amžiaus grupių žmonių savivoką.
Suorganizuotos 9 valstybinės šventės, paminėtos valstybei reikšmingos datos: Sausio 13-oji,
Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Tilžės akto minėjimas.
Stiprinant pilietiškumą kartu su Lidijos Meškaitytės pagrindine mokykla ir Karinių oro
pajėgų Sraigtasparnių eskadrile organizuojama karinė edukacinė kultūrinė stovykla „Sakale, lėk“.
Su jaunimo klubu „Aukštyn kojom“ organizuojamas renginys, skirtas išrinkti pilietiškiausią
jaunąjį smalininkietį „Pilietiškumas Smalininkuose praktiškai“.

3. Tenkinti bendruomenių kultūrinius poreikius
Kultūros centras, organizuodamas renginius ir rengdamas projektus, bendradarbiauja su:
1. Viešvilės pagrindine mokykla, Viešvilės bendruomenės centru „Skalvija“, „Skalvijos“
vaikų globos namais, Viešvilės seniūnija, Viešvilės ir Kalvelių girininkijomis.
2. Lidijos Meškaitytės pagrindine mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla,
Smalininkų seniūnija, Smalininkų bendruomenės centru, Jaunimo klubu „Aukštyn kojom“, UAB
„Jurlota“.
Tradiciniai ir bendruomeniniai renginiai:
Organizuotos tradicinės miestelių, kalendorinės – Užgavėnių, Joninių, Eglutės įžiebimo,
Kalėdų – šventės.
Iš viso renginių Smalininkuose ir Viešvilėje – 53. Juose dalyvavo apie 5000 žmonių.
4. Skatinti turizmo infrastruktūros plėtotę ir bendradarbiavimą su kultūros
įstaigomis.
Kultūros centre veikia turizmo ir edukacijos studija Rytiniai Mažosios Lietuvos vartai,
studija yra parengusi programą „Smalininkai – amžinasis pasienis ir visuomet žalia Viešvilė“. Su
šia programa pravesta 18 ekskursijų, kuriose dalyvavo 192 vaikai ir 257 suaugusieji.
Smalininkuose ir Viešvilėje studijos nariai dalyvavo 15 renginių, 6 reprezentaciniuose renginiuose
už rajono ribų. Būtina išskirti Vilniuje vykusią „Litexpo“ rūmuose bendruomenių parodą ir Kauno
Aleksandro Stulginskio universitete parodą „Sprendimų ratas“.
Kultūros centras bendradarbiauja su Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centru.
5. Skatinti jaunimo iniciatyvas.
Jaunimo ir vaikų kolektyvai.
Viešvilės rankdarbių būrelyje „Adatėlė“ (3 grupės) – 43 vaikai. Jie dalyvauja ne tik
parodose, bet ir prisideda prie Kultūros centro renginių. Kultūros centre Smalininkuose veikia
jaunimo studija „Mažosios Lietuvos zuikiai“. Studijos nariai dalyvavo 15 renginių. Nufilmavo
filmą konkursui „Aš čia gyvenu“ ir laimėjo prizinę vietą. Patys susiremontavo Kultūros centre
patalpas.
Renginiai ir kitos veiklos
Jaunimui ir vaikams suorganizuota 10 renginių. Stovykloje „Sakale, lėk – dalyvavo 95
moksleiviai. Smalininkų ir Viešvilės miestelių šventėse veikė atskiri vaikų kiemeliai.
6. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą
1 lentelė. Kultūros centro kolektyvai, klubai
1.

2.

3.

4.

Kolektyvas

Vadovas

Mėgėjų teatras
„Ąžuolynė“, II
kategorija
Smalininkai
Tradicinė liaudies
kapela „Smalinė“,
II kategorija
Smalininkai
Suaugusių tautinių
šokių kolektyvas
„Skalva“,
III kategorija
Smalininkai
Vokalinis
ansamblis „
Vėtrungė“, II
kategorija Viešvilė

Režisierė
Danutė
Samienė

Narių
skaičius
12

Koncertai,
programos
1 spektaklis

Meno vadovas
7
Valdas Žemaitis

7 Kultūros centre
4 rajone
2 šalyje

Choreografas
Donatas Liktas

20

2 Kultūros centre
2 rajone
5 šalyje

Meno vadovė
Kristina
Martinaitytė Glinskienė

12

5 Kultūros centre
4 rajone
7 šalyje

Pastabos
Teatras veikia nuo 2017 m.
vasario 1 d.
Režisierė su teatru dirba
neatlyginamai.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bendruomenės
kūrybinės
dirbtuvės
„Guzikas“,
Viešvilė
Jaunimo studija
„Mažosios
Lietuvos zuikiai“,
Smalininkai
Vaikų rankdarbių
būrelis „Adatėlė“
(3 grupės)
Viešvilė
Turizmo ir
edukacijos studija
„Rytiniai
Mažosios Lietuvos
vartai“,
Smalininkai,
Viešvilė
Viešvilės
bendruomenės
centro „Skalvija“
senjorų
klubas
„Dar ne sutema“,
Viešvilė
Tautinio
kulinarinio
paveldo
bendruomenė
„Smalininkų
gaspadinės“

Vadovė
Sniežana
Šašienė

7-14

5 Kultūros centre

Vadovė Gina
Meškauskienė

12

15 Kultūros centre
13 šalyje

Būrelio vadovė
Sniežana
Šašienė

43

6 parodos Kultūros
centre

Vadovė Gina
Meškauskienė

7

15 Kultūros centre
1 rajone
7 šalyje

Pagal poreikius savo darbu
prisideda prie miestelio
renginių, bendruomenės
išvykų

Vadovė Aldona 12
Palavinskienė

Klubas įsikūręs kultūros
centro
patalpose.
Bendradarbiauja
kultūrinėse veiklose.

Vadovė Egita 8
Lyneburgerienė

Asociacija pagal sutartį
nuomoja
patalpas.
Bendradarbiauja
kultūrinėse veiklose.

Vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ Lietuvos vokalinių ansamblių konkurse „Šilų aidai 2016“
laimėjo III-ią vietą tarp 23 dalyvių. Respublikiniame solistų ir ansamblių konkurse „Sidabriniai
balsai 2016“ II ture, laimėtas II vietos diplomas ir suteikta antra kategorija.
Tautinių šokių kolektyvas „Skalva“ respublikiniame šokių konkurse Širvintose „Iš Aplinkui
2016“ laimėjo trečią vietą, taip pat dalyvavo tarptautinėje Frankų šventėje Krailshaime,
Vokietijoje.
Suorganizuotas šokių festivalis „Smalininkų Sueiginis 2016“.
7. Rūpintis dainų švenčių tradicijos tęstinumu, užtikrinti mėgėjų meno kolektyvų
dalyvavimą pasirengimo procese ir dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose,
respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
Darbuotojai dalyvavo 3 seminaruose, skirtuose dainų šventėms. Vokaliniam ansambliui
„Vėtrungė“ suteikta 2 kategorija.

III. FINANSAVIMAS IR JO ŠALTINIAI
2 lentelė. Finansavimas
Gautų lėšų šaltiniai
Steigėjo tiksliniai asignavimai, iš jų:
Darbo užmokesčiui, prekėms, paslaugoms
Ilgalaikio turto remontui
Ilgalaikio turto įsigijimui
Finansų ministerija kultūros darbuotojų darbo
užmokesčiui
Viešiesiems darbams
Kultūrinėms programoms ir renginiams
Etninės kultūros plėtros programoms
Administracijos direktoriaus fondas
Transporto išlaidų kompensavimui
Specialiųjų programų lėšos, iš jų:
Gautos lėšos už parduotus bilietus
Gautos lėšos už patalpų nuomą
Edukacinės programos
Keramikos dirbiniai
Dailės studijos būrelių mokestis
Gautos lėšos iš kitų šaltinių kultūrinei veiklai, iš jų:
Kultūros ministerija
Kiti rėmėjai
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

Gauta lėšų suma (Eur)
2015 m.
2016 m.
74968
66239
55026
71688
800
1780
1500

Skirtumas
8729
16662
980
1500

2153

3298

3588
600

1264
2500

1145
-2324
1900

540

540

1480

1503

23

61
724

198
1095

137
371

695
6532

210
800

-485
-352

876
276

549
251

-327
-25

IV. PROJEKTINĖ VEIKLA
3 lentelė. Teikti projektai
Fondas
Lietuvos
kultūros taryba

Lietuvos
kultūros taryba

Lietuvos
kultūros taryba

Lietuvos
kultūros taryba
Savivaldybės
kultūrinių
veiklų

Pavadinimas
Šokių festivalis
„Smalininkų
sueiginis“
Mažosios
Lietuvos
dailininkės
Lidijos
Meškaitytės
pavėsyje
Renginių ciklas
vietos tapatumui
pristatyti. Rytiniai
Mažosios
Lietuvos vartai
Edukacinis,
mokomasis,
pažintinis leidinys
apie
Jurbarko
kraštą
Šventė Viešvilėje

Pateikimo
data

Prašyta
pinigų (Eu)

Finansavimas (Eu)

Pastabos

2016 m.
pavasaris

4049

Negautas

Pateikė Kultūros
centras

2016 m.
pavasaris

7540

Negautas

Pateikė Kultūros
centras

2016 m.
pavasaris

7940

Negautas

Pateikė Kultūros
centras

2016 m.
pavasaris

3110

Negautas

Pateikė Kultūros
centras

2016 m.
pavasaris

7540

300

Pateikė Kultūros
centras

finansavimo
programa
Savivaldybės
kultūrinių
veiklų
finansavimo
programa

Šokių festivalis
„Smalininkų
sueiginis“

Savivaldybės
kultūrinių
veiklų
finansavimo
programa

Lietuvos
kultūros taryba

Lietuvos
kultūros taryba

Lietuvos
kultūros taryba

Socialinės
apsaugos
kultūros
ministerija

Miesto
šventė
‚,Magdeburgo
teisių
Jurbarko
miestui
suteikimui 405‘‘
šventės
kiemeliams
įrengti
Mažosios
Lietuvos rytiniai
vartai;
Smalininkai,
Viešvilė
Mažosios
Lietuvos
dailininkės
Lidijos
Meškaitytės
pavėsyje
Vokalinių
ansamblių
festivalis
„Vėtrungė“

ir „Smalininkams ir
Lietuvai“

2016 m.
pavasaris

200

200

Pateikė Kultūros
centras

2016 m.
pavasaris

200

200

Pateikė
Kultūros centras

2016 m.
ruduo

7840

Negautas

Pateikė Kultūros
centras

2016 m.
ruduo

5750

Negautas

Pateikė Kultūros
centras

2016 m.
ruduo

3150

Negautas

Pateikė Kultūros
centras

9607,50

Smalininkų
bendruomenės
centras, partneriai
Smalininkų
Lidijos
Meškaitytės
pagrindinė
mokykla,
Kultūros centras

2016 m.
ruduo

9607,50

V. INFORMACIJA APIE VADOVĄ
Kultūros centro direktorius 2016 m. apsigynė humanitarinių mokslų etnologijos krypties
daktaro disertaciją, už kurią suteiktas daktaro mokslinis laipsnis. Dalyvavo 3 mokymuose
seminaruose.
Kultūros centro direktorius yra Smalininkų ir Viešvilės bendruomenių narys. Dalyvauja
sprendžiant socialinius ir kultūrinius klausimus. Kultūros centro direktorius yra deleguotas į
Mažosios Lietuvos etninės globos tarybą bei Mažosios Lietuvos heraldikos komisiją. Darbas šiose
instancijose leidžia kultūros centrui glaudžiau bendradarbiauti su kitomis regiono kultūros
įstaigomis.
Kultūros centro direktorius kartu su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
specialistais dalyvauja įgyvendinant projektą Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro
pastato Nemuno g. 30, Smalininkų mieste, Jurbarko r. savivaldybėje, pirmo aukšto remontas,
restauravimas ir pritaikymas.

Viešvilėje organizuotas koncertų salės remontas, įvestas šiltas vanduo rankdarbių
būrelio patalpose. Sudarytos sąlygos jaunimui įsirengti patalpas Smalininkuose. Koordinuotas
ansamblio „Vėtrungė“ stilizuotų Mažosios Lietuvos rūbų įsigijimas.
VI. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS
2017 m. bus stiprinamos kultūros centro veiklos, susijusios su Mažosios Lietuvos regiono
specifika. Planuojama skatinti turizmo plėtrą vietovėje, ieškoti finansavimo galimybių. 2017 metus
kultūros centras skyrė Lidijos Meškaitytės 90 metų jubiliejui paminėti. Sudarytas veiklų planas,
siekiant garsinti dailininkės gyvenimą ir jos kūrybą šalyje ir pagal galimybes užsienyje.
Planuojama gerinti materialinę bazę. Numatomas Smalininkų pastato dalinis pirmo aukšto
remontas. Ieškoma lėšų patalpų remontui Smalininkų kultūros centro antrame aukšte ir Viešvilės
kultūros centro koridoriuje.

Direktorius

Arvydas Griškus

