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SPRENDIMAS 

DĖL ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T2-111 

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, Jurbarko rajono 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

 

Pritarti Eržvilko kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRITARTA 

  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

          2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-111 

 

ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2018-04-10 

Eržvilkas  

 

I. ĮSTAIGA, JOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Eržvilko kultūros centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas – Jurbarko 

rajono savivaldybės taryba. Įsteigimo data – 2010 m. liepos 1 d. Kultūros centras akredituotas    

2011 m. ir jam suteikta II kategorija.  

Pagrindinės veiklos kryptys:  

* ugdyti bendrąją visuomenės kultūrą;  

* plėtoti mėgėjų meną, išlaikant, tęsiant ir saugant krašto kultūros vertybes ir tradicijas; 

* sudaryti tinkamas sąlygas visų bendruomenės grupių narių saviraiškai ir galimybę 

prasmingai praleisti laisvalaikį. 

           

II. ĮSTAIGOS VADOVAS IR JO VEIKLA 

 

Eržvilko kultūros centro direktorė – Ieva Šimkūnienė, Kultūros centrui vadovaujanti nuo 

2010 m. liepos 1 d. Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. laikinai direktoriaus 

pareigas vykdė Eržvilko kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkas Darius Kalinauskas. 

Įstaigos vadovas rengia ir tvirtina kultūros centro struktūrą, darbo tvarkos taisykles, 

pareigybių sąrašą, darbuotojų pareiginius nuostatus. Prieš svarbesnius renginius, rengiant veiklos 

programas, organizuojami darbuotojų susirinkimai. Ieva Šimkūnienė rašo scenarijus, veda 

renginius, rašo projektus, kuria, maketuoja skelbimus Eržvilko Kultūros centro renginiams, 

vadovauja grupei „Gintarinis medis“, ruošia įvairų repertuarą, atitinkantį Eržvilko kultūros centro 

renginių tematiką. Ievos Šimkūnienės iniciatyva Eržvilke pradėta minėta Baltų vienybės diena. 

 

III. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

          Eržvilko kultūros centro struktūra: 

 



  

          Informacija apie Eržvilko kultūros centro darbuotojus: 

 

Pareigybė 
Darbas kultūros 

centre 

Atestacijos 

kategorija 

Kitos 

atestacijos metai 

Direktorius Nuo 2010-07-01 III  

Kultūrinės veiklos organizatorius 

(Šimkaičių sk.) 
Nuo 2006-12-01 III 2019 

Dekoratorius Nuo 2011-04-04 III 2019 

Choreografas Nuo 2015-09-01 - 2018 

Kultūrinės veikos vadybininkas Nuo 2011-06-01 III 2019 

 Meno vadovas (Vadžgirio sk.) Nuo 2000-09-1 III 2018 

Kultūrinės veiklos organizatorė 

(Kartupių sk.) 
Nuo 1992-12-01 I 2020 

Meno vadovas Nuo 1999-01-18 I 2020 

Kultūrinės veiklos organizatorius 

(Vadžgirio skyrius) 
Nuo 2015-10-01 - 2018 

Vyr. buhalteris Nuo 2017-02-03   

Valytojas Nuo 2015-08-27   

Darbininkas Nuo 2018-02-01   

Darbininkas (Vadžgirio sk.) Nuo 2018-02-01   

 

 

IV. ĮSTAIGOS TIKSLŲ IR VEIKLOS PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR  

TOBULINIMO GALIMYBĖS 
 

          Kolektyvų veikla 2017 metais: 

Įstaiga 

(skyrius) 

Mėgėjų 

meno 

kolektyvai  

Mėgėjų 

meno 

kolektyvų 

dalyviai 

Iš jų vaikų 

ir jaunimo 

mėgėjų 

meno 

kolektyvai 

Iš jų vaikų 

ir jaunimo 

mėgėjų 

meno 

kolektyvų 

dalyviai 

Koncertinės 

išvykos  

Lietuvoje 

Koncertinės 

išvykos 

Užsienyje 

 

Eržvilko 

kultūros 

centras 

4 47 2 34 13 1 

Kartupių 

skyrius 

1 7 1 7   

Šimkaičių 

skyrius 

3 19 0 0 7  

Vadžgirio 

skyrius 

2 21 2 21 14  

Iš viso 9 92 4 60 34 1 

           

2017 m. Eržvilko kultūros centras dirbo kūrybiškai ir produktyviai. Eržvilko kultūros 

centras apima Eržvilko ir Šimkaičių seniūnijas, valstybinės šventės organizuojamos kartu su 

miestelių seniūnijomis, bendruomenėmis, bibliotekomis, mokyklomis, socialinės globos filialu.  

Eržvilko kultūros centro didžiojoje salėje vyksta nuolatiniai Eržvilko gimnazijos didieji renginiai: 

Rugsėjo 1-osios šventės, Kalėdiniai renginiai, paskutinio skambučio, išleistuvių šventės. 

Organizuojant kultūros centro veiklą, įtraukiami žmones, skatinamas pilietiškumas. Turima 

kokybiška garso aparatūra įgarsinami centro ir skyrių renginiai ne tik patalpose, bet ir lauke. Tai 

gerina kultūrinių paslaugų kokybę. 



  

Svarbiausi 2017 m. Eržvilko kultūros centro ir skyrių renginiai: Joninių šventės 

Kartupiuose ir Šimkaičiuose, „Antanų polka“ ir Škaplierinės šventė Eržvilke, Atsimainymo atlaidų 

šventė Vadžgiryje, Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienos minėjimas  prie gen. Jono Žemaičio 

vadavietės.  

 Iš viso 2017 m. Eržvilko kultūros centre ir skyriuose buvo suorganizuota 59 renginiai, iš jų: 

21 – Eržvilko kultūros centre, 17 – Vadžgirio skyriuje, 11 – Kartupių skyriuje, 10 – Šimkaičių 

skyriuje. Renginiuose dalyvavo apie 5000 lankytojų. 
  

V. ĮSTAIGOS MATERIALINĖ BAZĖ, FINANSAVIMAS  
 

Pozicija Lėšos (Eurais) 

Lėšų šaltiniai: 2016 m. 2017 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos                                                   73620 87041 

Savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikio turto 

įsigijimui              

3215 

 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos renginių 

organizavimui 

750 2000 

Valstybės biudžeto lėšos darbo užmokesčiui                         3875 1009 

Iš viso:                                                  81460 90150 

Kreditiniai įsiskolinimai 2016 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d 

Šildymas 1118,27 1361,71 

Elektra   36,06 452,00 

Vanduo  3,51 

Ryšiai 39,49 39,49 

Kitos paslaugos  11,29 

Iš viso:                                                                                          1193,82 1868,00 
  
          2017 m. finansinė veikla nebuvo tikrinta. 

          Eržvilko kultūros centre yra vykdomi mažos vertės viešieji pirkimai, nes pirkimų apimtys 

yra nedidelės. Viešieji pirkimai yra vykdomi etapais. Eržvilko kultūros centre yra patvirtintas 

numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas.  

Eržvilko kultūros centre vadovaujamasi korupcijos prevencijos programa, patvirtinta    

2017 m. gruodžio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. VI-25.  
 

VI. KITA INFORMACIJA 
 

          Eržvilko kultūros centro skyrių patalpų naudojimas: Kartupių skyrius naudojasi Jurbarko 

rajono viešosios bibliotekos patalpomis pagal panaudą, Vadžgirio skyrius pagal panaudą naudojasi 

Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiomis patalpomis; su Šimkaičių miestelio bendruomene  

sudaryta panaudos sutartis iki 2023 m. gruodžio 31 d. dėl Šimkaičių skyriaus patalpų 

bendruomenės kultūros centro pastate.  

          2016 metų ataskaitoje teiktos veiklos problemos ir jų sprendimas 2017 metais:  

          1. Valytojo, ūkinės veiklos darbuotojo, projektų koordinatoriaus, chorvedžio etatų trūkumas 

(sprendimas – Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino papildomai 0,5 etato ūkinės veiklos 

darbuotojams: 0,25 etato Eržvilko kultūros centre ir 0,25 etato Vadžgirio skyriuje). 

          2. Menka materialinė bazė ir lėšų trūkumas tautinių kostiumų, Eržvilko kultūros centro 

pastato teatrinių kėdžių didžiajai salei ir žaliuzių langams įsigijimui (sprendimas – pagal meno 

saviveiklos kolektyvų pasirengimui dainų šventės programą, savivaldybė skyrė 1050 Eur tautinių 

rūbų ir jų detalių įsigijimo išlaidoms iš dalies apmokėti, o iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų, 

Eržvilko kultūros centras pridėjo 1217 Eur, todėl buvo įsigytos  „Eržvilko bandonijos“ kolektyvo 



  

aprangos detalės (avalynė, kelnės, moteriškas žemaitiškas tautinis kostiumas ir kt.); iš 

sutaupytų darbo užmokesčio lėšų (1141 Eur) sutvarkyta elektros instaliacija (Vadžgirio skyriuje). 

          3. Finansinių išteklių kultūrinei veiklai organizuoti trūkumas.  Iš savivaldybės biudžeto lėšų 

kultūrinės veiklos programai buvo skirta 2000 Eur. Suorganizuotos tradicinės šventės: Joninių 

šventė Kartupiuose (100 Eur), koncertas – sulėktinis „Antanų polka“ Eržvilke (300 Eur), „Baltų 

vienybės diena“ Eržvilke (100 Eur), etnokultūrinių renginių ciklas „Folkloro ataudai“ Vadžgiryje 

(400 Eur), Baltijos kelio ir juodojo kaspino dienos minėjimas prie gen. J. Žemaičio vadavietės. 

Papildomai buvo skirta 200 Eur „Eržvilko bandonijos“ kolektyvo užsienio kelionei į Baltarusiją. 

          Eržvilko kultūros centro problemos 2018 metais ir jų sprendimas:  

1. Kultūros centras susiduria su žmonių įsitraukimo į veiklą, aktyvumo bei motyvacijos  

stoka, nepakankamu finansavimu, kurį gauna įstaiga kultūrinei veiklai, transporto išvykoms, 

kultūriniams mainams. Sprendimas – rėmėjų paieška, taip pat bus teikiamos paraiškos Jurbarko 

rajono savivaldybei pagal kultūrinės veiklos ir renginių projektams remti programą.  

2. Eržvilko kultūros centro mažosios salės remontas, o Vadžgirio skyriuje – pastato 

stogelio sutvarkymas, durų į laiptinę pakeitimas (lėšų planuojama gauti iš Jurbarko rajono 

savivaldybės biudžete patvirtintų lėšų kultūros ir sporto įstaigų pastatams remontuoti ir ilgalaikiam 

turtui įsigyti). 

 Informacija apie Eržvilko kultūros centrą skelbiama www.erzvilkokc.lt. 

 

 

 

 

Kultūros centro direktorė                                                                                    Ieva Šimkūnienė 

 

 

__________________ 

 

http://www.erzvilkokc.lt/

