
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITOS

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T2-87

Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 
19 punktu, 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“, 252–253 punktais ir atsižvelgdama į 
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2022 m. balandžio 5 d. raštą Nr. 12-52 „Dėl 
dokumentų perdavimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai 
(pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos 
gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės 
al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. 
Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius



PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-87

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras
_________________________________________________________________

(kultūros įstaigos pavadinimas)
________________Arvydas Griškus________________

(kultūros įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

2021 m.  METŲ VEIKLOS ATASKAITA
______2022.04.05_ Nr. 

_____           Viešvilė____________
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
VADOVO ŽODIS

Nurodomi pagrindiniai praėjusių finansinių metų svarbiausi įvykiai, problemos ir iššūkiai, su kuriais susidūrė subjektas ir kita svarbi su subjekto 
veiklos rezultatais susijusi informacija.
2021 m. lapkričio mėnesį Jurbarko rajono taryba  2022 m. paskelbė dailininkės Lidijos Meškaitytės metais. Parengtas ir patvirtintas dailininkei atminti 
renginių ir veiklų planas.  
Gautas finansavimas trims Lietuvos kultūros tarybos projektams (5000 Eur ir 1500 Eur). Vienas iš jų – bendras  projekto su Tauragės krašto muziejumi 
„Santaka“ finansavimas  (3051 Eur). Parašytas ir pateiktas projektas Žemės ūkio ministerijai.  Gautas finansavimas – 3682 Eur. 
Iš kartu su  Jurbarko savivaldybės viešąja biblioteka parengto projekto „Kultūrų festivalis“  Smalininkuose pakabintas įrengtas projektorius su ekranu.
Jurbarko rajono savivaldybei pateikti 4 projektai  (vienas iš jų jaunimui). 
Į spec. lėšas uždirbta 6310 Eur. parama už 1,2 proc. – 603 Eur. 
Vykdyti nauji  kultūriniai projektai: tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija“ , stovykla „Sudėliok, Jonines“ Viešvilėje, renginys „Joninės 
kitaip“, dailininkės Lidijos Meškaitytės pleneras, iš kultūros centro parašyto projekto Lietuvos kultūros tarybai ant Smalininkų miestelio pastato Nemuno 
g. 39  nupieštas dailininkės Lidijos Meškaitytės darbas „Viržiai“. 
Viešvilėje  rudenį pradėjo repetuoti jaunimo dainavimo grupė. Tokia pat grupė susibūrė Smalininkuose. Kultūros centre Smalininkuose pradėjo vaidinti 
jaunimo teatro grupė, suburta jaunimo savanorių grupė.  



Respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2020“ II ture Viešvilės vokaliniam ansambliui „Vėtrungė“ suteikta antra 
kategorija. 
Respublikiniame mokinių koliažų konkurse „Kuriu draugystę“ viešvilietė Mėta Ulevičiūtė laimėjo 1 vietą. 
Pabaigtas projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ 2 etapas. Sutvarkytos ir renginiams pritaikytos 3  naujos patalpos. 
Nupirkta papildoma garso aparatūra, 2 patalpose pakabintos romanetės.  
Įsigyta garso įranga,  muzikos instrumentai, rėmai parodoms,  retro rūbai, sėdmaišiai, įrengta parodų pakabinimo sistema Viešvilėje. 
Dalyvauta darbiniuose susitikimuose ir darbo grupės darbe dėl kadetų mokyklos įkūrimo Smalininkuose.

Informacija apie kultūros įstaigos direktoriaus veiklą.
Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) Nuo 2003 m.
Darbo įstaigoje stažas (nuo) Nuo 2010.07.01
Vadovavimo kultūros įstaigos pradžia (metai) Nuo 2010.07.01
Turima kvalifikacinė klasė ir jos gavimo metai (jei 
pildo kultūros centro vadovas) 

I kvalifikacinė klasė. 2018 m.

2020 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų 
reglamentavimu, darbuotojų saugumo bei lygių 
galimybių įstaigoje užtikrinimu. 

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 
direktoriaus įsakymu Nr. TV-16, 2011-01-15 (šios taisyklės pakeistos ir patvirtintos direktoriaus 
2019-03-14 įsakymu Nr. 3-6). Sudaryti pareigybių aprašai, kurie yra patvirtinti įsakymais, 
nustatytos užduotys darbuotojams, siekiant įvertinti veiklos rezultatus, veiklos vertinimai 
patvirtinti įsakymais. Kiekvienas darbuotojas supažindinamas su darbo  saugos tvarkos 
taisyklėmis pasirašytinai. Darbuotojų pareigybiniai nuostatai patvirtinti pagal 2017 m.  spalio 
11 d. kultūros centro direktoriaus įsakymą Nr. 10-21 ,,Dėl pareigybių jų aprašų tvirtinimo".

2021 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų 
administravimu bei valdymu

Parengta apskaitos politika. Patvirtintos finansų kontrolės taisyklės, patvirtinti atsakingi 
asmenys už išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę. Kultūros centro lėšos naudojamos 
griežtai pagal nustatytus straipsnius ir buhalterinės apskaitos reikalavimus. Sudaromos 
finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos nustatytais terminais. Kultūros centro turtas 
apdraustas privalomuoju draudimu.

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2021 
metais tobulinti veiklų bei kompetencijų 
įgyvendinimas

Kvalifikacija tobulinta nuotoliniuose seminaruose  – iš viso 80 val.

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir 
kompetencijos 2022 metais

Administravimo, kultūros ir turizmo, technologinio raštingumo

2021 metais atestuotų darbuotojų skaičius -



Kultūros įstaigos struktūra 

Žmogiškieji ištekliai.

Darbuotojų skaičius Etatų skaičius

Bendras darbuotojų įstaigoje skaičius 9 6,5

Kultūros ir meno darbuotojų ir etatų skaičius 6 5

Aptarnaujančio personalo darbuotojų ir etatų skaičius 3 1,5



Įstaigos darbuotojai pagal turimą išsilavinimą.
Aukštasis

 universitetinis
Aukštasis

neuniversitetinis Aukštesnysis Specialusis vidurinis Vidurinis

Kultūros ir 
meno 

specialistai
Kiti

Kultūros ir 
meno 

specialistai
Kiti

Kultūros ir 
meno 

specialistai
Kiti

Kultūros ir 
meno 

specialistai
Kiti

Kultūros ir 
meno 

specialistai
Kiti

4 0 1 1  1 2

Mėgėjų meno kolektyvai (pildo kultūros centrai)

Įstaigos filialai Mėgėjų meno kolektyvų
skaičius

Bendras 
kolektyvų 

narių 
skaičius

Iš jų vaikų ir 
jaunimo mėgėjų 
meno kolektyvų 

skaičius

Vaikų ir 
jaunimo mėgėjų 
meno kolektyvų 
narių skaičius

Viešvilė 1. Vokalinis ansamblis „Vėtrungė” (2 kategorija)
2. Vaikų dainavimo grupė
3. Rankdarbių būrelis „Adatėlė“
4. Darželio amžiaus vaikų rankdarbių būrelis 

„Pelėdžiukai“
5. Suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Guzikas“       

62 3 40

Smalininkai 6.  Jaunimo muzikavimo grupė „Chameleonas“    
7. Mėgėjų teatras „Ąžuolynė“ (2 kategorija)
8. Jaunimo teatro studija „Nėra wi-fi“
9. Neformali jaunimo savanorių grupė „Šūlės 
vaiduokliai“
10. Turizmo pramoginė studija „Diskutuotina“
10. Telefoninio kino studija „9D“

32 3 15

II. SKYRIUS
 ĮSTAIGO VEIKLOS PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR TOBULINIMAS

Įstaigos metinis veiklos 
planas. 

Kultūros centro metinis planas patvirtintas 2021-01-04 direktoriaus įsakymu Nr. 3-2 ,,Dėl renginių, veiklų ir kultūros 
centro prioritetų 2021 metams“.

2021 m. įstaigos pagrindiniai 
veiklos tikslai

1. Vietos bendruomenės kultūrinis lavinimas bei švietimas, bendruomenės įtraukimas į kultūrinį gyvenimą (meno 
kolektyvai, studijų veiklų organizavimas; Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas, vaikų kultūrinis lavinimas).



2. Pilietiškumo ugdymas, valstybinių  švenčių, reikšmingų datų minėjimas. 
3. Regioninio Mažosios Lietuvos ir vietos tapatumo stiprinimas. 
4. Kultūrinis turizmas (reprezentaciniai krašto renginiai,  edukacinės programos, informacija  atvykstantiems).
5. Infrastruktūros įveiklinimas, pastatų ir turimos infrastruktūros panaudojimas bendruomenės ir atvykstančiųjų 

poreikiams.
2021 metų įstaigos 
pagrindinių veiklos tikslų 
įgyvendinimas (kiekybiniai ir 
kokybiniai rodikliai)

1. Vietos bendruomenės kultūrinis lavinimas bei švietimas, bendruomenės įtraukimas į kultūrinį gyvenimą 
(meno kolektyvai, studijų veiklų organizavimas; Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas vaikų kultūrinis 
lavinimas) 

Kultūros centre veikia 11 kolektyvų, juose dalyvauja 94 nariai. Pagrindiniai  kultūros centro renginiai: Smalininkų 
Nemuno šventė, Viešvilės miestelio šventė, Užgavėnės, Joninės, Tauragės džiazo festivalio Smalininkų turas,  vasaros 
koncertai Viešvilėje,  „Vėtrungės“ festivalis, „Motojurginės“, „Kafijos“ diena, Valstybinės šventės, ir t. t.  Renginius 
organizuojant įtraukiamos miestelių įstaigos,  vietos verslininkai, gyventojai. Iš viso Smalininkuose ir Viešvilėje per 8 
mėnesius  suorganizuoti 36 renginiai, kuriuose dalyvavo apie 3500 žmonių. Karantino metu Velykų, Motinos dienos, 
Kalėdų proga papuoštos miestelio erdvės, kultūros centras ir jo aplinka. Vykdyti renginiai internetinėje erdvėje. Per 4 
mėnesius – 15 renginių.
Vaikų namų auklėtiniai lanko kultūros centro rankdarbių būrelio užsiėmimus. Dalyvauja akcijose ir renginiuose. Kultūros 
centras organizavo stovyklą moksleiviams Viešvilėje „Sudėliok Jonines“, dalyvavo organizuojant stovyklą „Sakale, lėk“ 
Smalininkuose. Kultūros centre veikia 6 vaikų-jaunimo kolektyvai kuriuos lanko 55 dalyviai. Miestelio šventėse 
organizuojamos vaikų erdvės, jaunimas savanoriauja organizuojamose renginiuose. Kultūros centras, pagal poreikius, 
prisideda prie visų Smalininkų ir Viešvilės bendruomenės kultūrinių veiklų ir jų poreikių tenkinimo. Viešvilėje veikia 
suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Guzikas“, kurių nariai dalyvauja puošiant miestelį, organizuojant renginius.       
Kultūros centras, organizuodamas renginius ir rengdamas projektus, bendradarbiauja su Smalininkų  Lidijos Meškaitytės 
pagrindine mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Smalininkų seniūnija, Smalininkų bendruomenės 
centru, Smalininkų senovinės technikos muziejumi, UAB „Jurlota“, Smalininkų senjorų namais, Viešvilės pagrindine 
mokykla, Viešvilės bendruomenės centru „Skalvija“, „Skalvijos“ vaikų globos namais, Viešvilės seniūnija. Kultūros 
centro patalpose įsikūręs Viešvilės bendruomenės centro „Skalvija“ senjorų klubas „Dar ne sutema“. 

2. Pilietiškumo ugdymas, valstybinių  švenčių, reikšmingų datų minėjimas. 
Įvairiomis formomis organizuotos pagrindinės valstybinės šventės Viešvilėje ir Smalininkuose: Sausio 13 d., Vasario  16 
d., Kovo 11 d. Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Kultūros centras dalyvavo organizuojant stovyklą „Sakale, lėk“. 
Suorganizuotas renginys  „Pilietiškumas Smalininkuose praktiškai“.  

3. Regioninio Mažosios Lietuvos  ir vietos tapatumo stiprinimas. 
Virtualus renginiai: „Maratonas su lietuvninkais“, Klaipėdos sukilimo paminėjimas, profesoriaus Arnoldo Piročkino 
jubiliejaus paminėjimas. 



Renginiai: „Motojurginės“, stovykla „Sudėliok,  Jonines“, Joninių koncertas Viešvilėje, „Kafijos“ diena Viešvilėje ir 
Smalininkuose, Nemuno šventė Smalininkuose, Viešvilės miestelio šventė, paroda apie Mažosios Lietuvos delmonus, 
„Vėtrungės“ festivalis, Lidijos Meškaitytės vardo pleneras. Su Mažosios Lietuvos regiono programa dalyvauta Jurbarko 
krašto šventėje. Studija „Diskutuotina“ respublikos gyventojams pristato savo edukacinę programą „Smalininkai – 
amžinasis pasienis“ bei edukaciją apie dailininkę Lidiją Meškaitytę. Kultūros centro direktorius atstovauja savivaldybei 
Mažosios Lietuvos regiono ir Heraldikos darbo grupėje. 

4. Kultūrinis turizmas (reprezentaciniai krašto renginiai edukacinės programos, informacija 
atvykstantiems). 

Organizuojamos šventės „Motojurginės“, Nemuno šventė, Viešvilė miestelio šventė skirtos ne tik vietos gyventojams.
Kultūros centre veikia pramoginė studija „Diskutuotina“, kuri yra parengusi programą „Smalininkai – amžinasis pasienis“ 
2021 m. atvykstantiems pravedė 30 reprezentacinių programų Smalininkuose ir išvykose.  Sutvarkyta Lidijai Meškaitytei 
skirta erdvė, pravesta  12 edukacinių užsiėmimų. 

5. Infrastruktūros įveiklinimas, pastatų ir turimos infrastruktūros panaudojimas bendruomenės ir 
atvykstančiųjų poreikiams.

Viešvilėje kultūros centro patalpose įsikūręs senjorų klubas „Dar ne sutema“. Pasiruošimai renginiams ir akcijoms vyksta 
kultūros centro pastate. Patalpomis savo poreikiams naudojasi Viešvilės ugniagesiai, Viešvilės medžiotojų būrelio nariai, 
bendruomenės nariai. Kultūrinius renginius rengia Viešvilės pagrindinė mokykla. Smalininkų kultūros centro patalpomis 
organizuojant netradicines pamokas naudojasi Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla, Senjorų namai. Esant 
poreikiui patalpomis naudojasi bendruomenė, seniūnija. Salėje vyksta rinkimai.

Kita 2021 metais įstaigos 
vykdyta veikla       

Partnerių paieškos, statybos darbai, naujų veiklos būdų paieškos, technologinio raštingumo darbuotojų tarpe ugdymas, 
mokymai. 

Korupcijos prevencija įstaigoje 2021 metais.
Kultūros centras  kiekvienais metais pasitvirtina korupcijos prevencijos programą. Ji patvirtinta direktoriaus kovo 8 d. įsakymu Nr. 3-8 su ja 
supažindinti darbuotojai. Ši programa skelbiama įstaigos interneto puslapyje http://www.mazosioslietuvoskc.eu/.

Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas. Kultūros įstaigos  partneriai (kitos įstaigos, užsienio partneriai, bendruomenės).
Viešvilės pagrindinė mokykla
Viešvilės bendruomenės centras „Skalvija“
„Skalvijos“ vaikų globos namai
Viešvilės seniūnija
Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
Smalininkų seniūnija

http://www.mazosioslietuvoskc.eu/


Smalininkų bendruomenės centras
Senovinės technikos muziejus
UAB „Jurlota“
Smalininkų kartodromas
Smalininkų senjorų namai
Violetos galerija
Jurbarko TVIC
Jurbarko rajono kultūros įstaigos
Pagėgių savivaldybės, Tauragės, Šilutės kultūros centrai
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus
Pagėgių savivaldybės TIC
Tauragės krašto „Santakos“ muziejus
Lietuvos kariuomenės karinės oro pajėgos
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio batalionas
VSAT Pagėgių rinktinė

Kultūros įstaigos problemos ir jų sprendimas.
2020 m. įstaigos veiklos ataskaitoje 
nurodytų problemų (iš)sprendimas 

2020 m įvardintos problemos: veiklių, kompetentingų, motyvuotų darbuotojų trūkumas; infrastruktūros 
priežiūra ir tvarkymas, modernių technologijų įdiegimas.
Darbuotojai skatinami tobulėti, lankyti kursus, neturintys tinkamo išsilavinimo – baigti mokslus (vienas 
darbuotojas pradėjo studijuoti  kolegijoje). Nuo 2021 m rudens įstaigoje pradėjo dirbti jaunas  meno 
vadovas.
  Infrastruktūra tvarkoma per investicinius projektus, padedant savivaldybei. Smalininkuose užbaigtas 
kultūros centro pirmo aukšto remontas.   Pandemijos metu  lankyti kursai paskatino naujų projektų 
atsiradimą, gebėjimą  daugiau panaudoti technologijas. 

Esamos įstaigos problemos ir jų sprendimas Smalininkų pastato antro aukšto šilumos ir elektros sistemos sutvarkymas. Viešvilės kultūros centro salės 
remontas.

Papildoma informacija apie įstaigą.
Informacijos apie įstaigos veiklos sklaida Įstaigos svetainėje – http://www.mazosioslietuvoskc.eu/ ir socialiniame tinklapyje –  

https://www.facebook.com/Ma%C5%BEosios-Lietuvos-Jurbarko-kra%C5%A1to-kult%C5%ABros-
centras-207031655974301. 

Kita informacija

http://www.mazosioslietuvoskc.eu/
https://www.facebook.com/Ma%C5%BEosios-Lietuvos-Jurbarko-kra%C5%A1to-kult%C5%ABros-centras-207031655974301
https://www.facebook.com/Ma%C5%BEosios-Lietuvos-Jurbarko-kra%C5%A1to-kult%C5%ABros-centras-207031655974301


II SKYRIUS
 FINANSAI

Savivaldybės biudžeto lėšos.  2019 m. 2020 m. 2021 m.
Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir 
remontuoti) 93503 111142 123581

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas, nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto 
lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 2021-12-31 dienai, iš jų 94525

101 %
108490
98 %

122736
99 %

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 3807 2994 150
Skirtas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo įmokomis) 78498 92458 97000
Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir 
remontuoti 24253 56162 82393

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 7823 4877 6640
Darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai skirtų lėšų 74 % 79 % 74 %
Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas nuo visų  metams skirtų savivaldybės biudžeto 
asignavimų

106155
100 %

116361
100 %

129376
100 %

Kreditinis įsiskolinimas  gruodžio 31 d. 278 1374 2211

Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas.
Per 2021 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą 105
Per 2021 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas 6205
Per 2021m. iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 603

Projektinė veikla. Įstaigos dalyvavimas projektuose ir programose, gautas finansavimas.
Fondas, programa į kurią teikti projektai Pateiktų projektų 

skaičius
Pateiktas finansinis 

poreikis, Eur.
Gautas 

finansavimas, Eur. 
Pateikta projektų į savivaldybės vykdomas finansavimo programas 8 (kultūrinės veiklos 

programoms ir 
projektams)

4559 4559

Pateikta projektų į kitus fondus   1 (Lietuvos kultūros 
taryba – projektas 
„Dailininkė 

5000 5000



miniatiūrininkė Lidija 
Meškaitytė“)
1 (Lietuvos kultūros 
taryba – „Sudėliok 
Jonines“)

1500 1500

1 (Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerija – 
projektas „Muzikos 
festivalis „Vėtrungė“, 
„Pilietiškiausio 
smalininkiečio 
apdovanojimai“)

3682 3682

Finansinės veiklos tikrinimai.
Tikrinimų vykdymas (taip, ne) Ne 
Tikrinimų metu nustatytos tobulintinos finansinės veiklos sritys ir atlikti 
darbai gerinant finansinę veiklą

-

Kultūros centro direktorius                      Arvydas Griškus _____________________
                              Vardas, pavardė              parašas

                                                                                                                                           

_________________________


