
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T2-85 

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 2022 m. balandžio 5 d. raštą Nr. SD-11 „Dėl 2021 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 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.T2-85 

 

Eržvilko kultūros centras 

_________________________________________________________________ 

(kultūros įstaigos pavadinimas) 

________________________Ieva Šimkūnienė____________________________ 

(kultūros įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

2021  METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2022-04-05 Nr. S-11  

(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. 

 

    Eržvilko kultūros centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, saugojanti tradicijas ir puoselėjanti kultūrą. XXI a. sparčiai besikeičiant ir tobulėjant 

informacinėms komunikacinėms technologijoms keičiasi žmonių poreikiai. Paskelbus Covid-19 pandemiją stipriai pakito žmonių gyvensena, ilgainiui ir 

kultūriniai poreikiai. Dalyvavimas kultūrinėje veikloje per nuotolį, greitas ir didelis informacijos srautas spartina kultūrinę asimiliaciją. Pagrindinis     

Eržvilko kultūros centro tikslas išsaugoti Eržvilko, Kartupių, Šimkaičių ir Vadžgirio krašto kultūrinį identitetą ir savitumą.  



  

    Kultūros centras skatina krašto žmones domėtis savo istorija bei tradicijomis,  siekia sudaryti tinkamas sąlygas visų bendruomenės grupių narių 

saviraiškai,  populiarina primirštas kalendorines šventes, įtraukia vaikus ir jaunimą į veiklas, tęsiančias senuosius švenčių papročius, ugdo visuomenės 

patriotiškumą ir suteikia galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį.  

    Kultūros ir meno specialistai užima 6 etatus, veikia 8 mėgėjų meno kolektyvai. 

    Eržvilko kultūros centras kartu su Kartupių, Šimkaičių ir Vadžgirio skyriais per 2021 metus suorganizavo 92 renginius, 50 iš jų buvo virtualūs. Dėl 

karantino ribojimų, pandeminės situacijos Lietuvoje,  sumažėjo žiūrovų skaičius kontaktiniuose renginiuose. Eržvilko kultūros centro didžiojoje salėje 

nebuvo rodomi kino filmai, neįvyko komerciniai renginiai. 

  Eržvilko kultūros centro iniciatyva jau 4-ą kartą suorganizuoti apdovanojimai už nuopelnus Eržvilko kraštui „Eržvilko spindulys“. Ši iniciatyva suburia 

Lybiškių, Varlaukio,  Kartupių, Pašaltuonio, Rutkiškių ir Eržvilko  krašto žmones minėti Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną kartu. Iš viso Valstybės 

šventėms paminėti suorganizuota 15 renginių.  2021 metų vasarą, suorganizuotos tradicinės kultūros centro ir miestelių šventės: V respublikinis 

bandonininkų festivalis „Antanų polka“, „Joninės“, „Škaplierinės“ bei „Atsimainymo“ atlaidų šventės. Įgyvendintos dvi vaikų ir jaunimo stovyklos:  

„Bandonija vakar, šiandien ir rytoj“ bei „Kūrybiniai vasaros atradimai“.  

    2021 metais Eržvilko kultūros centras gavo finansavimą ir sėkmingai įgyvendino 11 projektų už 20883 Eur.  Didžiulę įtaką renginių kokybei ir 

pasisekimui turėjo savanoriška pagalba, kurią suteikė apie 30 savanorių, 7 įstaigos ir  įmonės. Prisidėta žmogiškaisiais ištekliais, technika, ūkinėmis 

medžiagomis, dalyvių maitinimo paslaugomis. 

 

Informacija apie kultūros įstaigos direktoriaus veiklą. 

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 11 

Darbo įstaigoje stažas (nuo) 2010 m. 

Vadovavimo kultūros įstaigos pradžia (metai) 2010 m. 

2021 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 2021 

metais tobulinti veiklų bei kompetencijų 

įgyvendinimas 

2021 metais direktorei suteiktas pedagogikos kvalifikacinis laipsnis Kauno Technologijos 

universitete.  Seminarai: „Viešųjų pirkimų metinis kalendorius“, „Dokumentų saugojimas, 

tvarkymas ir naikinimas“.  

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir 

kompetencijos 2022 metais 

Tęsti numatytas tobulinti veiklas: gerinti Eržvilko kultūros centro teikiamų paslaugų kokybę, 

gilinti žinias žmogiškųjų išteklių valdyme. 

 

 



  

Kultūros įstaigos struktūra.  

 

ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS

DIREKTORIUS

ERŽVILKO 
KULTŪROS 
CENTRAS

Vyriausias 
buhalteris

Valytojas Darbininkas
Kultūros ir meno 
specialistai

Kultūrinės veiklos 
vadybininkas

Meno vadovas Choreografas Dekoratorius

KARTUPIŲ 
SKYRIUS

Kultūrinės

veiklos organizatorius

VADŽGIRIO SKYRIUS

Meno 
vadovas

Kultūrinės

veiklos

organizatorius

Darbininkas

ŠIMKAIČIŲ 
SKYRIUS

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 

 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  

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 18 1 7 

Kartupių skyrius 0 0 0 0 

Šimkaičių skyrius 3 18 0 0 

Vadžgirio skyrius 2 19 2 19 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR TOBULINIMAS 

 

Įstaigos metinis veiklos planas 2020 m. lapkričio 30 d. Eržvilko kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. VI-11 „Dėl Eržvilko 

kultūros centro ir skyrių renginių plano patvirtinimo“ 

2021 m. įstaigos pagrindiniai veiklos tikslai 1. Saugoti Eržvilko, Kartupių, Šimkaičių ir Vadžgirio krašto kultūrinį identitetą ir savitumą.  



  

2. Puoselėti etninę kultūrą. 

3. Skatinti pilietiškumą ir patriotiškumą. 

4. Pritraukti papildomų finansavimo šaltinių. 

2021 metų įstaigos pagrindinių veiklos tikslų 

įgyvendinimas (kiekybiniai ir kokybiniai 

rodikliai) 

Tikslo „Saugoti Eržvilko, Kartupių, Šimkaičių ir Vadžgirio krašto kultūrinį identitetą ir savitumą“ 

įgyvendinimas: 2021 metais nepaisant Covid-19 karantino suvaržymų, darbuotojų nedarbingumo ir 

kitų iššūkių,  renginiai, saugojantys mūsų krašto kultūrinį savitumą buvo vis tiek suorganizuoti. 

Tradicinės Eržvilkui „Trijų Karalių vaikštynės“ pirmą kartą po daugelio metų neįvyko gyvai, tačiau 

renginys tapo edukaciniu ir persikėlė į nuotolį. Kaip ir kita tradicinė, tik Eržvilko kraštui būdinga 

šventė – Jurginės. Šį edukacinį renginį parengė Eržvilko kultūros centro vaikų folkloro ansamblis 

„Šaltuonėlė“. Svarbiausiu 2021 metų akcentu tapo instrumentinio folkloro ansamblio „Eržvilko 

bandonija“ (vad. G. Stirbienė) 45 metų jubiliejus. Suorganizuotas V respublikinis bandonininkų 

festivalis „Antanų polka“ (dalyvių sk. 60). Pristatyta fotoparoda „Eržvilko bandonijai 45!”, festivalio 

metu galima buvo išvysti asmeninę Petro Remeikio bandonijų kolekciją. Bandonijos instrumentas jau 

45 m. reprezentuoja Eržvilko kraštą, tai šio krašto savitumas. Birželio pabaigoje buvo suorganizuota 

5 dienų vaikų ir jaunimo stovykla „Bandonija vakar, šiandien ir rytoj“, skatinanti vaikus pažinti šį 

sudėtingą muzikos instrumentą, dalyvavo 17 vaikų ir paauglių.  

Pagrindinių miestelių vasaros švenčių organizavimas vyksta kartu su vietos bendruomenėmis, 

seniūnijomis, kitomis įstaigomis (Jurbarko r. Eržvilko gimnazija, Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos 

filialai), klubais ir asociacijomis.  Eržvilke nuo seno minimos „Antaninės“, o Šimkaičiuose ir 

Kartupiuose – „Joninės“. Tradiciniai „Atsimainymo“ atlaidai Vadžgiryje bei „Škaplierinės“ atlaidai 

Eržvilke vyksta 3 dienas, išsiskiria renginių,  kultūrinių veiklų bei žiūrovų gausa. 3 dienos skiriamos 

tam, kad būtų patenkinti visi vietos gyventojų, bei grįžtančių kraštiečių kultūriniai poreikiai.   

Eržvilko kultūros centras reprezentavo savo kraštą Jurbarko krašto šventėje, koncertinę programą 

miestui ir svečiams pristatė 2 kolektyvai. 

Tikslo „Puoselėti etninę kultūrą“ įgyvendinimas: 2021 metais etninę kultūrą puoselėjo kolektyvai 

„Eržvilko bandonija“, vaikų ir jaunimo folkloro ansambliai „Šebukai“, „Šaltuonėlė“, instrumentinis 

vokalinis duetas „Gintarinis medis“. Respublikiniui Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies atlikėjų 

konkursui „Tramtatulis“ buvo paruošti 3 dalyviai, 2 pateko į Sūduvos regioninę atranką, vienas tapo 

Nacionalinio rato diplomantu. 2021 metais suorganizuota 15 etnokultūrinių renginių, dauguma jų 

edukaciniai.  

Tikslo „Skatinti pilietiškumą ir patriotiškumą“ įgyvendinimas: sukurti video pasakojimai „Laisvės 

liepsna“ (skirta paminėt Laisvės gynėjų dienos 30 metų sukaktį), „Tylusis kovotojas“ (prisiminimai 

apie Lietuvos patriotą Juozą Giedraitį), „Ona ir Antanas Davaina-Silvestravičiai“ (pasakojimas apie 



  

Vadžgirio dvarą ir jo šeimininkus). Patriotiniu žygiu ir koncertu paminėta „Baltijos kelio ir Juodojo 

kaspino“ diena prie prezidento generolo Jono Žemaičio-Vytauto bunkerio.  Valstybinėms šventėms 

paminėti iš viso suorganizuota 15 renginių.  

Tikslo „Pritraukti papildomų finansavimo šaltinių“ įgyvendinimas: 2021 metais iš viso pateikta 14 

paraiškų, iš jų  3 paraiškos į Lietuvos kultūros tarybos ir 1 į LR žemės ūkio ministerijos finansuojamas 

programas, 9 į Jurbarko rajono savivaldybės vykdomas finansavimo programas.  Gautas 20883 Eur 

papildomas finansavimas.  

 

Kita 2021  metais įstaigos vykdyta veikla 

 

Parengtas 2021 m. Eržvilko kultūros centro veiklos metraštis. Įrašyta daug vaizdo, garso medžiagos, 

skirtos nuotoliniams renginiams parengti. Veikia kultūros paso paslauga „Tradicinių lietuvių liaudies 

instrumentų garsai ir paslaptys“.  

 

Renginiai 

 

 
 



  

Korupcijos prevencija įstaigoje 2021 metais. 

2020-12-31 Nr. VI-14 Korupcijos prevencijos programa 

 

 

Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas. Kultūros įstaigos  partneriai (kitos įstaigos, užsienio partneriai, bendruomenės). 

Eržvilko kultūros centras bendradarbiauja su muzikos mylėtojų klubu „Mūza“, ATV klubu „Bekelės Vilkai“, Vadžgirio šv. Juozapo bei Eržvilko šv. 

Jurgio parapijomis, Eržvilko ir Šimkaičių seniūnijų bendruomenėmis, kaimyninių rajonų Tauragės ir Raseinių bendruomenėmis, Eržvilko senelių 

globos namais, Eržvilko senjorų klubu „Siūbuona“, Asociacija „Auksinė begalybė“, Eržvilko gimnazija, Jurbarko rajono savivaldybės viešąja 

biblioteka ir jos filialais,  Jurbarko rajono savivaldybės kultūros centrais, Jurbarko krašto muziejumi. Bendradarbiaujama  ir su kitomis Lietuvos 

kultūros įstaigomis, pavieniais menininkais, vykdomi kultūriniai mainai.  

 

 

Kultūros įstaigos problemos ir jų sprendimas. 

2020 m. įstaigos veiklos ataskaitoje nurodytų problemų (iš)sprendimas  2020 metų veiklos ataskaitoje iškeltos problemos išspręstos iš dalies. Įsigyta 

vaizdo filmavimo kamera, tačiau išlieka poreikis įsigyti vaizdo stebėjimo  

kamerų kultūros centro ir lankytojų turto saugumui užtikrinti. Vadžgirio 

skyriuje įsigyti renginių salės roletai, tačiau išlieka poreikis įsigyti naujas 

laiptinės duris. 

 

Esamos įstaigos problemos ir jų sprendimas 1. Komunalinių paslaugų išlaidų optimizavimas. Vadžgirio skyriuje 

reikalinga apšiltinti repeticijų patalpą ir renginių salę iš vidaus. 

2. Išlieka poreikis įsigyti vaizdo stebėjimo kamerų kultūros centro ir jo 

lankytojų turto saugumui užtikrinti. 

3.  Vadžgirio skyriuje išlieka poreikis įsigyti naujas laiptinės duris.  

4. Eržvilko kultūros centro didžiojoje salėje trūksta 60 vnt. medinių 

kėdžių.  

 

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, „Kas vyksta Jurbarke“, „Eržvilkas“, „Aplink 

Šimkaičius“ , „Alio, Raseiniai“ „Facebook“ paskyrose. 

 

Kita informacija Parengtas 2021 m. veiklos metraštis. 

 

 

 III 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) 
111526 119540 131695 

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 
103400 / 93 % 118986 / 99,5 % 124294 / 94,4 % 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos  3886          5000 

Skirtas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo įmokomis) 88260 100230 104707 

Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

remontuoti 
1400 1400 1300 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 400 800 0 

Darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai skirtų lėšų 85 % 84 % 84,2 % 

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas nuo visų  metams skirtų savivaldybės 

biudžeto asignavimų 
104084 / 100 % 115232 / 97 % 122733 / 98,7 % 

Kreditinis įsiskolinimas 2021-tųjų metų gruodžio 31 d. 1296 156 1038 

 

Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas. 

Per 2021 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą 25 

Per 2021 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas 150 

Per 2021 m. iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos. GPM 2 % –20 

http://www.erzvilkokc.lt/


  

 

 

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  

9 18467 Eur 7794 Eur, iš jų: 

 1550 Eur 1 projekto daliniam finansavimui; 

 4200 Eur vaikų vasaros stovyklai; 

 1944 Eur Eržvilko kultūros centro ir skyrių 8 projektams 

vykdyti; 

 100 Eur Jurbarko krašto šventei. 

 

Pateikta projektų į kitus fondus 4 28900 Eur 13189 Eur, iš jų: 

 8000 Eur iš LR žemės ūkio ministerijos; 

 5189 Eur iš Lietuvos kultūros tarybos. 

Iš viso 13 47367 Eur 20983 Eur 

 

Finansinės veiklos tikrinimai. 

Tikrinimų vykdymas (taip, ne) Finansinis ir veiklos audito ataskaita 2021 m. spalio 6 d. Nr. K1-6 

Tikrinimų metu nustatytos tobulintinos finansinės veiklos sritys ir atlikti 

darbai gerinant finansinę veiklą 

Sudarytos naujos viešųjų pirkimų ir inventorizacijos komisijos 

 

 

Kultūros centro direktorė             ___Ieva Šimkūnienė_____________________    _____________________ 

                                Vardas, pavardė                                              parašas 

 

                                                                                                                                            

_________________________ 


