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SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS
ATASKAITAI
2019 m. balandžio 25 d. Nr. T2-158
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 ir Eržvilko kultūros
centro 2019 m. balandžio 12 d. raštu Nr. S-29 (T25-199) „Dėl 2018 metų Eržvilko kultūros centro
veiklos ataskaitos“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Eržvilko kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymų nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-158
ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS
(kultūros įstaigos pavadinimas)
IEVA ŠIMKŪNIENĖ
(kultūros įstaigos vadovo vardas ir pavardė)
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. balandžio 12 d.
(data)
ERŽVILKAS
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
VADOVO ŽODIS
Nurodomi pagrindiniai praėjusių finansinių metų svariausi įvykiai, problemos ir iššūkiai, su kuriais susidūrė subjektas ir kita svarbi su
subjekto veiklos rezultatais susijusi informacija.
1. Eržvilko kultūros centras sėkmingai įgyvendino 10 projektų.
2. Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje dalyvavo 2 Eržvilko kultūros centro kolektyvai.
3. Vadžgirys paskelbtas „Mažąja Lietuvos kultūros sostine“.
4. Prezidento Generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietė-bunkeris patikėtas prižiūrėti Eržvilko kultūros centrui.
5. Eržvilko kultūros centro iniciatyva suorganizuoti apdovanojimai už nuopelnus Eržvilko kraštui „Eržvilko spindulys“.

Informacija apie kultūros įstaigos direktoriaus veiklą.
Vadybinio darbo stažas (metų skaičius)
9
Darbo įstaigoje stažas (nuo)
2010 m.
Vadovavimo kultūros įstaigos pradžia (metai)
2010 m.
Turima kvalifikacinė klasė ir jos gavimo metai (jei
III kvalifikacinė klasė (2018 m.)
pildo kultūros centro vadovas)
2018 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų
2018 m. Jurbarko rajono savivaldybės Taryba patvirtino papildomai 0,5 etato, įdarbinti du
reglamentavimu, darbuotojų saugumo bei lygių
žmonės.
galimybių įstaigoje užtikrinimu
2018 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų
Kultūros centro finansiniai ir materialiniai ištekliai tvarkomi pagal valstybės ir savivaldybės
administravimu bei valdymu
reglamentuotą tvarką ir naudojami tikslingai. Rengiamos biudžeto, mokesčių už teikiamas
paslaugas, nuomos lėšų sąmatos, svarstomos ir planuojamos mokinio krepšelio dalies, paramos
lėšos. Vykdoma reguliari turto įsigijimo ir lėšų bei turto naudojimo priežiūra. Organizuojama
kultūros centro turto inventorizacija.
Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2018
metais tobulinti veiklų bei kompetencijų
įgyvendinimas

„Etninės kultūros bei tautinio tapatumo ugdymas ir sklaida XXI a. – kodėl tai svarbu?“,
„Naujasis Darbo kodeksas: darbo santykių reguliavimo naujovės ir jų taikymas“, „Viešieji
pirkimai: dokumentų rengimas ir tvarkymas“, „Mobilizacijos sistema, ginkluota ir neginkluota
gynyba“.

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir
kompetencijos 2019 metais

Tęsti numatytas tobulinti veiklas: parengti kultūros centro ir skyrių veiklos analizę, gerinti
Eržvilko kultūros centro teikiamų paslaugų kokybę.

2018 metais atestuotų darbuotojų skaičius

1 darbuotojas

Kultūros įstaigos struktūra.

ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS

DIREKTORIUS

ERŽVILKO
KULTŪROS
NAMAI

Vyriausias
buhalteris

Valytojas

Kultūrinės veiklos
vadybininkas

KARTUPIŲ
SKYRIUS

Darbininkas

Meno vadovas

Kultūros ir meno
specialistai

Kultūrinės
veiklos organizatorius

Choreografas

ŠIMKAIČIŲ
SKYRIUS

VADŽGIRIO SKYRIUS

Meno
vadovas

Dekoratorius

Kultūrinės
veiklos
organizatorius

Darbininkas

Kultūrinės veiklos
organizatorius

Žmogiškieji ištekliai.
Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Bendras darbuotojų įstaigoje skaičius

13

7,25

Kultūros ir meno darbuotojų ir etatų skaičius

9

6

Aptarnaujančio personalo darbuotojų ir etatų skaičius

4

1,25

Įstaigos darbuotojai pagal turimą išsilavinimą.
Aukštasis
Aukštasis
universitetinis
neuniversitetinis
Kultūros ir
Kultūros ir
meno
Kiti
meno
Kiti
specialistai
specialistai
4
2

Aukštesnysis
Kultūros ir
meno
specialistai
2

Specialusis vidurinis

Kiti
1

Kultūros ir
meno
specialistai
1

Kiti

Vidurinis
Kultūros ir
meno
specialistai

Kiti
3

Mėgėjų meno kolektyvai
Įstaigos filialai
Eržvilko kultūros centras
Kartupių skyrius
Šimkaičių skyrius
Vadžgirio skyrius

Mėgėjų meno
kolektyvų
skaičius

Bendras kolektyvų
narių skaičius

Iš jų vaikų ir jaunimo
mėgėjų meno
kolektyvų skaičius

4
1
4
2

40
7
26
21

2
1
1
2

Vaikų ir jaunimo
mėgėjų meno
kolektyvų narių
skaičius
24
7
8
21

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR TOBULINIMAS
Įstaigos veiklos planavimas, įgyvendinimas ir tobulinimas.
Įstaigos metinis veiklos planas 2017-10-31 Nr. VI-13 Eržvilko kultūros centro ir skyrių renginių planas
2018 m. įstaigos pagrindiniai
Planuoti Eržvilko kultūros centro veiklą, nustatyti veiklos prioritetus. Dalyvauti 2018 m. Dainų šventėje „Vardan
veiklos tikslai
tos...“. Plėsti kultūrinių paslaugų įvairovę. Pritraukti papildomų finansavimo šaltinių ir skatinti savanorystę.

Išsaugoti Eržvilko krašto kultūrines tradicijas.
2018 metų įstaigos pagrindinių
veiklos tikslų įgyvendinimas
(kiekybiniai ir kokybiniai
rodikliai)

Kita 2018 metais įstaigos
vykdyta veikla

Parengta ir pateikta metų veiklos ataskaita, sudarytas kitų metų veiklos planas. Dainų šventėje dalyvavo folkloro
ansamblis „Eržvilko bandonija“ ir Vadžgirio sk. vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Šebukai“. Atgaivinta grupė
„Gintarinis medis“, Šimkaičių skyriuje sėkmingai veikia moterų vokalinis ansamblis „Gija“, taip pat Šimkaičių sk.
susikūrė jaunimo muzikinė grupė. Papildomas finansavimas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras skyrė
622 Eur (pervesta 2019 m. pradžioje), Jurbarko neformaliojo suaugusiųjų švietimo centras – 400 Eur. Savanoriška
pagalba –40 asmenų, 13 įstaigų.
Rėmimo pobūdis: medžiagos dekoracijoms, gėlės sveikinimams ir puošimui, ūkinės medžiagos, transporto paslaugos
(scenos vežimas, asmenų pavėžėjimas, prekių ir aparatūros transportavimas), maisto produktai; maisto gamyba ir
maitinimo paslaugos.
Parengtas 2018 m. Eržvilko kultūros centro veiklos metraštis.

Korupcijos prevencija įstaigoje 2018 metais.
2017-12-22 Nr. VI-25 Korupcijos prevencijos programa
Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas. Kultūros įstaigos partneriai (kitos įstaigos, užsienio partneriai, bendruomenės).
Muzikos mylėtojų klubas „Mūza“, Vadžgirio šv. Juozapo bei Eržvilko šv. Jurgio parapija, Eržvilko ir Šimkaičių seniūnijų bendruomenės, Jurbarko
rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Kultūros įstaigos problemos ir jų sprendimas.
2017 m. įstaigos veiklos
1. Kultūros centras susiduria su žmonių įsitraukimo į veiklą, aktyvumo bei motyvacijos stoka, nepakankamu
ataskaitoje nurodytų problemų
finansavimu, kurį gauna įstaiga kultūrinei veiklai, transporto išlaidoms, kultūriniams mainams.
(iš)sprendimas
Sprendimas: patvirtinta kultūros paso paslauga, kuri 2018 m. finansuota 622 Eur. Jurbarko raj. sav. kultūrinių
veiklų projektų finansavimo programai buvo pateikta 12 projektų paraiškų (10 648 Eur), finansuota – 3000 Eur.
Įgyvendinta 11 programų. Savanoriška pagalba – 40 asmenų, 13 įstaigų.
2. Eržvilko kultūros centro mažosios salės remontas, Vadžgirio skyriuje – pastato stogelio sutvarkymas, durų į
laiptinę pakeitimas, san. mazgo II aukšte įrengimas.

Sprendimas: iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto finansuota: 500 Eur – Vadžgirio skyriaus lauko stogelio
remontui, 5300 Eur – sanitarinio mazgo įrengimui.
Esamos įstaigos problemos ir
jų sprendimas

Galimos (tikėtinos) įstaigos
problemos ir jų sprendimas

1. Reikalingas Eržvilko kultūros centro mažosios salės grindų ir sienų remontas.
2. Vadžgirio skyriuje reikia pakeisti duris.
3. Eržvilko kultūros centro didžiojoje salėje vis dar reikia pakeisti 4 eiles senų medinių kėdžių (60 vnt.).
Nenumatyti pastatų remonto darbai, gendanti vaizdo, garso aparatūra, žmogiškųjų išteklių trūkumas
(nedarbingumas)

Papildoma informacija apie įstaigą.
Informacijos apie įstaigos Interneto svetainėje www.erzvilkokc.lt, Eržvilko kultūros centro ir skyrių Facebook paskyrose; Jurbarko rajono
veiklos sklaida
laikraščiuose „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“.
Kita informacija
Parengtas 2018 m. veiklos metraštis.

III SKYRIUS FINANSAI
Savivaldybės biudžeto lėšos.
Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir
remontuoti)
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto
lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 2018-12-31 dienai; iš jų
Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos
Skirtas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo įmokomis)
Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir
remontuoti
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti
Darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai skirtų lėšų
Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos ir procentas nuo visų metams skirtų savivaldybės
biudžeto asignavimų
Kreditinis įsiskolinimas n-tųjų metų gruodžio 31 d.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

85034

136863

141004

79756 (94 %)

89010 (65 %)

98410 (70 %)

5156
61030

2110
73350

2610
79730

5120

1700

6400

4375
73 %

1142
81 %

8290
75 %

80710

88051

106343

1194

1868

1059

Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas.
Per 2018 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą
Per 2018 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas
Per 2018 m. iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos.
Projektinė veikla. Įstaigos dalyvavimas projektuose ir programose, gautas finansavimas.
Fondas, programa į kurią teikti projektai
Pateiktų projektų
skaičius
Pateikta projektų į savivaldybės vykdomas finansavimo programas
12
Pateikta projektų į kitus fondus
3
Finansinės veiklos tikrinimai.
Tikrinimų vykdymas (taip, ne)
Tikrinimų metu nustatytos tobulintinos finansinės veiklos sritys ir
atlikti darbai gerinant finansinę veiklą

Direktorė

17
GPM 2% – 84
Pateiktas finansinis
poreikis, Eur
10648
12210

Gautas
finansavimas, Eur
3770
(Gauta 2019 m.)
10160

Ne

Ieva Šimkūnienė
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