
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. T2-132 

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 

Eržvilko kultūros centro 2021 m. balandžio 1 d. raštą Nr. S-01 „Dėl 2020 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 2020 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 

2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T2-132 

 

Eržvilko kultūros centras 

 

_______________________Ieva Šimkūnienė____________________________ 

 

2020  METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

_____________ Nr. ________  

Eržvilkas 

 

 

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. 

       Eržvilko kultūros centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vienas iš pagrindinių tikslų – išsaugoti regioniškumą, žemaitišką tarmę, šnektas. 

Kultūros centras siekia sudaryti tinkamas sąlygas visų bendruomenės grupių narių saviraiškai ir galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį; populiarina 

primirštas kalendorines šventes, pristatant ir senuosius švenčių papročius. Skatina kultūros vartotoją domėtis savo krašto istorija bei tradicijomis, ugdo 

visuomenės patriotiškumą. Kultūros ir meno specialistai užima 5 etatus, veikia 9 mėgėjų meno kolektyvai. 

     Eržvilko kultūros centras, kaip ir visos Lietuvos kultūros centrai, 2020 metais patyrė nemenkų iššūkių, nuolat besikeičiant įstatymams ir karantino 

ribojimams. Kartu su Kartupių, Šimkaičių ir Vadžgirio skyriais per 2020 metus suorganizavo 49 renginius, 10 iš jų buvo virtualūs. Dėl karantino 

ribojimų atšaukti 23 planuoti renginiai, drąstiškai sumažėjo žiūrovų skaičius. Eržvilko kultūros centro didžiojoje salėje nebuvo rodomi kino filmai, 

neįvyko komerciniai renginiai. 

  Eržvilko kultūros centro iniciatyva jau 3-ią kartą suorganizuoti apdovanojimai už nuopelnus Eržvilko kraštui „Eržvilko spindulys“. Eržvilko kultūros 

centro veiklos taip pat pristatytos Vilniaus „Knygų mugėje“, dėmesio sulaukta  net iš pačio LR prezidento Gitano Nausėdos.  Kovo 11-osios 30-mečiui 

paminėti įgyvendintas projektas – 4 renginių ciklas „#Kodas 30“, iš viso Valstybės šventėms paminėti suorganizuota 15 renginių.  2020 metų vasarą, 

pasibaigus karantinui, suorganizuotos tradiciniai kultūros centro ir miestelių renginiai: „Antanų polka“, „Joninės“, „Škaplierinės“ bei „Atsimainymo“ 

atlaidų šventės. Įgyvendinta pirmoji vaikų ir jaunimo bandonijos muzikavimo stovykla „Bandonija vakar, šiandien ir rytoj“. Rudenį „Eržvilko 



  

bandonijos“ muzikantai dalyvavo TV laidos „Duokim garo“ filmavimuose, sukurta speciali LRT laida apie Eržvilko krašto bandonininkus, skirta 

paminėti kolektyvo „Eržvilko bandonija“ 45-ių metų muzikavimo jubiliejų.  

    2020 metais Eržvilko kultūros centras sėkmingai įgyvendino 8 projektus, iš kitų fondų (LR kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos) gautas 

4400 Eur papildomas finansavimas. Didžiulę įtaką renginių kokybei ir pasisekimui turėjo savanoriška pagalba, kurią suteikė apie 50 savanorių, 15 

įstaigų ir  įmonių; prisidėta žmogiškaisiais ištekliais, technika, ūkinėmis medžiagomis, dalyvių maitinimo paslaugomis. 

 

Informacija apie kultūros įstaigos direktoriaus veiklą. 

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 10 

Darbo įstaigoje stažas (nuo) 2010 m. 

Vadovavimo kultūros įstaigos pradžia (metai) 2010 m. 

Turima kvalifikacinė klasė ir jos gavimo metai (jei 

pildo kultūros centro vadovas)  

III kvalifikacinė klasė (2018 m.) 

2020 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų 

administravimu bei valdymu 

Kultūros centro finansiniai ir materialiniai ištekliai tvarkomi pagal valstybės ir savivaldybės 

reglamentuotą tvarką ir naudojami tikslingai. Rengiamos biudžeto, mokesčių už teikiamas 

paslaugas, nuomos lėšų sąmatos. Vykdoma reguliari turto įsigijimo ir lėšų bei turto naudojimo 

priežiūra. Organizuojama kultūros centro turto inventorizacija. 

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2020 

metais tobulinti veiklų bei kompetencijų 

įgyvendinimas 

2020 metais direktorei suteiktas Viešojo administravimo magistro laipsnis Kauno 

Technologijos universitete.  Dalyvauta seminaruose: „Darbo su choru metodika, repetavimo 

strategijos“, „Nuo grigališkojo giedojimo iki gospel žanro ypatumų“.  

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir 

kompetencijos 2021 metais 

Tęsti numatytas tobulinti veiklas – gerinti Eržvilko kultūros centro teikiamų paslaugų kokybę  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros įstaigos struktūra.  

 



  



  

 

 

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 

 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  2  2 1 1    3 

 

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 

Eržvilko kultūros centras 3 19 1 6 

Kartupių skyrius 1 5 1 5 

Šimkaičių skyrius 3 20 0 0 

Vadžgirio skyrius 2 23 2 23 

 

 

 

Įstaigos veiklos planavimas, įgyvendinimas ir tobulinimas. 
Įstaigos metinis veiklos planas 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. VI-18 patvirtintas Eržvilko kultūros centro ir skyrių renginių 



  

planas. 

2020 m. įstaigos pagrindiniai veiklos tikslai  Planuoti Eržvilko kultūros centro veiklą, nustatyti veiklos prioritetus; įgyvendinti projektus, plėsti 

kultūrinių paslaugų įvairovę; pritraukti papildomų finansavimo šaltinių ir skatinti savanorystę; 

išsaugoti Eržvilko krašto kultūrines tradicijas. 

2020 metų įstaigos pagrindinių veiklos tikslų 

įgyvendinimas (kiekybiniai ir kokybiniai 

rodikliai) 

Parengta ir pateikta metų veiklos ataskaita, sudarytas kitų metų veiklos planas. Įgyvendinti projekto 

#Kodas30 renginiai ir veiklos, įgyvendinta vaikų ir jaunimo stovykla „Bandonija vakar, šiandien ir 

rytoj“. 

Savanoriška pagalbą suteikė apie 50 asmenų, 15 įstaigų. Rėmimo pobūdis: medžiagos dekoracijoms, 

gėlės sveikinimams, puošimui, ūkinės medžiagos, transporto paslaugos (scenos, prekių ir aparatūros 

transportavimas, pavežėjimas) maisto produktai; maisto gamyba ir maitinimo paslaugos. 

Kita 2020  metais įstaigos vykdyta veikla Parengtas 2020 m. Eržvilko kultūros centro veiklos metraštis. Pradėta sisteminti renginių 2010–2020 

metų renginių archyvinė foto-videomedžiaga. 

 

Korupcijos prevencija įstaigoje 2019 metais. 

2017-12-22 įsakymu Nr. VI-25 patvirtinta 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, Jurbarko rajono savivaldybės kultūros centrai, muziejus. 

 

Kultūros įstaigos problemos ir jų sprendimas. 

2020 m. įstaigos veiklos ataskaitoje nurodytų 

problemų (iš)sprendimas 

1. Reikalingas Eržvilko kultūros centro mažosios salės grindų remontas. Sprendimas: 

sutvarkytos ir perdažytos grindys bei sienos, pakeista 20 metų senumo mažosios scenos danga.  

Esamos įstaigos problemos ir jų sprendimas        Išlieka poreikis įsigyti: 

       1. vaizdo stebėjimo kamerų turto saugumui užtikrinti, nes dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) paplitimo atsirado naujas prioritetas – vaizdo filmavimo kameros įsigijimas (tai ypač 

reikalinga virtualiems renginiams organizuoti, kurti);  

       2. naujas laiptinės duris bei renginių salės langų roletus Vadžgirio skyriuje; 

       Eržvilko kultūros centro didžiojoje salėje reikia pakeisti 4 eiles senų medinių sujungtų kėdžių 

naujomis (60 vnt.), taip pat būtina remontuoti didžiosios salės užkulisių grindis.  

Galimos (tikėtinos) įstaigos problemos ir jų 

sprendimas 

Nenumatyti pastatų remonto darbai, gendanti vaizdo, garso aparatūra, žmogiškųjų išteklių trūkumas 

(nedarbingumas, liga), ekstremali situacija. 



  

 

Papildoma informacija apie įstaigą. 

Informacijos apie įstaigos veiklos sklaida www.erzvilkokc.lt, teikiama informacija Jurbarko rajono 

laikraščiams „Šviesa“, „Mūsų laikas“.  

Eržvilko kultūros centro ir skyrių „Facebook“ paskyrose, 

Eržvilko kultūros centro „Youtube“ kanale.  

Kita informacija Parengtas 2020 m. veiklos metraštis. 

 

III SKYRIUS FINANSAI 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos. 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

remontuoti) 
141004 111526 119540 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto 

lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 2018–2020 m. (gruodžio 31 d.); iš jų: 
98410 / 70 % 103400 / 93 % 118986 / 99,5 % 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 2610            3886 

Skirtas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo įmokomis) 79730 88260 100230 

Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

remontuoti 
6400 1400 1400 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 8290 400 800 

Darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai skirtų lėšų 75 % 85 % 84 % 

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas nuo visų  metams skirtų savivaldybės 

biudžeto asignavimų 

106343 / 

108 % 

104084 / 

101 % 
115232 / 97 % 

Kreditinis įsiskolinimas 2018–2020 m. (gruodžio 31 d.) 1059 1296 156 

 

Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas. 

Per 2020 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą 260 

Per 2020 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas 220 

Per 2020 m. iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos. GPM 2 % –74 

 

Projektinė veikla. Įstaigos dalyvavimas projektuose ir programose, gautas finansavimas. 

Fondas, programa į kurią teikti projektai Pateiktų projektų Pateiktas finansinis Gautas 

http://www.erzvilkokc.lt/


  

skaičius poreikis, Eur finansavimas, Eur 

Pateikta projektų į savivaldybės vykdomas finansavimo programas  8 4510 2970 

Pateikta projektų vykdomas finansavimo programas 1 5297,86 1898,03 

Pateikta projektų į kitus fondus 2 8230 4400 

 

Finansinės veiklos tikrinimai. 

Tikrinimų vykdymas (taip, ne) Ne 

Tikrinimų metu nustatytos tobulintinos finansinės veiklos sritys ir atlikti 

darbai gerinant finansinę veiklą 

 

 

Kultūros įstaigos direktorius(-ė) ___Ieva Šimkūnienė_____________________    _____________________ 

    

                                                                                                                                            

_________________________ 

 

 

 


