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Informacija apie įstaigą

Užvenčio kultūros centras– tai daugiafunkcis kultūros centras, kuris savo veikla

puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę

veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centras siekia savo veiklą vienyti su visomis organizacijomis, palaiko ryšį su seniūnija,

kaimo bendruomenėmis, gimnazija, muziejumi, bažnyčia. Kultūros centrui priklauso Vaiguvos

skyrius.

       Užvenčio kultūros centras tenkina kultūrinius poreikius penkiose, seniūnijoje 

įsikūrusiose kaimo bendruomenėse: Užvenčio, Kolainių, Minupių, Pašilėnų, Junkilų.

Užvenčio kultūros centras – biudžetinė įstaiga, adresas – Šatrijos g.2, Girnikų k.,

Užvenčio sen., Kelmės r., tel. 861606032, el. p. uzvenciokc@gmail.com.

Įstaigos vadovė – Odeta Kuličauskienė.

Įstaigos darbuotojai

2019 m. birželio mėn. kultūros centre patvirtinti 11,75 etatai, dirbo 11 darbuotojų, iš jų 

8 kultūros ir meno, 3 – kiti.

Tarp meno kolektyvų vadovų įvyko kaita, kadangi choreografė ir meno vadovas išėjo į

užtarnautą poilsį. Juos pakeitė nauji specialistai.

Per 2019 metus kultūros centro darbuotojai surengė 15 koncertų su mėgėjų meno

kolektyvais kultūros centre ir Vaiguvos skyriuje,  dalyvavo  18 – oje išvykų.

Eil.

Nr.

Pareigybė Išsilavinimas Kv. kl. Darbo 

krūvis

1. Direktorė Aukštasis 

universitetinis,

pedagoginis

- 1 etatas

2. Reklamos 

administratorė

Aukštasis

universitetinis

- 1 etatas

3. Kultūrinių renginių 

organizatorė

Aukštasis 

universitetinis,

kultūrinis

III 1 etatas

4. Meno vadovas Aukštasis 

universitetinis,

kultūrinis

- 1 etatas

5. Choreografė Aukštasis 1 etatas

mailto:uzvenciokc@gmail.com
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šokio pedagogika

6. Meno vadovas Aukštesnysis

kultūrinis

1 etatas

7. Kultūrinių renginių 

organizatorė

Vaiguvos skyrius

Aukštasis 

universitetinis,

kultūrinis, pedagoginis

- 1 etatas

9. Garso technikas Vidurinis 0,25 etatato

10 Valytoja Vidurinis - 1 etatas

11. Kūrikas Vidurinis - 1 etatas

12. Kūrikas Spec. vidurinis - 1 etatas

Užvenčio kultūros centre veikia 5 meno mėgėjų kolektyvai, 2 vaikų dramos kolektyvai, 2

vaikų ir jaunimo šokių kolektyvai, 1 sporto būrelis. Juose dalyvauja 121 dalyvių. Vaiguvos

skyriuje veikia 2 kolektyvai, kuriuose dalyvauja 10 žmonių. Iš viso – 10 kolektyvų, 134 dalyviai,

iš jų -  4 vaikų ir jaunimo kolektyvai, kuriuose dalyvauja  64 dalyviai.

Užvenčio kultūros centro ir Vaiguvos skyriaus meno mėgėjų kolektyvai:
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Įstaigos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos nuostatuose nustatytus veiklos tikslus,

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis

Kultūros centro veiklos prioritetai:

1. Meno mėgėjų kolektyvų meninė veikla, jų programų sklaida regione, respublikoje,

dalyvavimas respublikinėse dainų šventėse, konkursuose.

2. Bendruomenių įjungimas į kultūrinę veiklą rengiant projektus, tradicijų tęstinumas ir

puoselėjimas iš kartos į kartą.

3. Kulinarinio paveldo ir etninės kultūros puoselėjimas.

4. Menininkų ir tautodailininkų parodų rengimas, susitikimų su literatais organizavimas.

Užvenčio kultūros centre veikia šie meno mėgėjų kolektyvai: liaudiškos muzikos kapela

„Venta“, mišrus vokalinis tercetas, vyrų vokalinis trio, vaikų liaudies šokių kolektyvas „Žilvitis“,

klasikinių žanrų merginų šokio grupė „Selever“, vyresnio amžiaus žmonių liaudiškų šokių grupė

„Putinėlis“, vaikų dramos būrelis „Pepinukas“ bei jaunimo sporto būrelis. Vaiguvos skyriuje -

mišrus vokalinis kvartetas.

Iš viso per metus surengti 51 renginiai, iš jų: Užvenčio kultūros centre -34, Vaiguvos

skyriuje -17. Organizuoti 4 regioniniai renginiai – vokalinių-instrumentinių ansamblių gyvo

garso koncertas „Su daina ir šypsena“, liaudiškų kapelų šventė „Grok, armonika, grok“,

reprezentuojantis rajoną renginys „Venta, Venta, Venta – tu žemaičiui šventa“, vaikų ir jaunimo

teatrų festivalis „Vaidiname draugams“. Puoselėjant kulinarinį paveldą ir etninę kultūrą surengti

renginiai: „Kopūstienės virimo čempionatas“, Atvelykio kūrybinės – kulinarinės dirbtuvės

„Kiaušiniai mūsų – idėjos jūsų“, folklorinių ansamblių šventė. Žemaitijos metams paminėti,

kartu su Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, biblioteka bei Tauragės kultūros centro folkloro

ansambliais „Jūrupė“ ir „Saulėkalnis“ prie Užvenčio dvaro malūno vyko M. Valančiaus

apysakos „Palangos Juzė“ skaitymai. Dalyvauta respublikiniame projekte vietovardžių metams

paminėti. Surengta ekspedicija „Kas slypi į šiaurę ir į rytus nuo Užvenčio“. Birželio mėnesį vyko

edukacinės kūrybinės laboratorijos „Įkvėpti gamtos“ (baltiškųjų amatų puoselėjimas) kartu su

Telšių miesto bei Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos technologijų mokytojais ir mokiniais.

Šiaulių dailininkų organizacija pristatė parodą „ Meno aviliai“. Taip pat surengtos Vitos

Zabarauskaitės, Dianos Stelmakovaitės tapybos darbų parodos bei Vaidos Kučinskienės

fotografijos paroda „Europos šalys.“ Organizuoti susitikimai su literatais: Daiva Vaitkevičiūte –

Rekašiene,  Eugenijumi Šalčiu.
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Kultūros centras bendradarbiauja su seniūnija, gimnazija, vaikų darželiu, biblioteka,

bendruomenėmis, muziejumi, Užvenčio parapijos bažnyčia, kraštiečiais. Vokaliniai ansambliai,

šokėjai, kapela nuolat kviečiami į bendruomenių renginius. Kultūros centras savo ruožtu kviečia

amatininkus, tautodailininkus į įvairias šventes. Biblioteka, gimnazija ir vaikų darželis nuolat

bendradarbiauja kaip kultūros centro partneriai – dalyvauja atvykstančių profesionalių atlikėjų

spektakliuose, vaikų edukacinėse popietėse. Maltiečių moksleivių grupei surengti teatras teatre

mokymai. Kultūros centras vietos bendruomenėms, partneriams įgarsina renginius, esant

poreikiui skolina tautinius rūbus.

2019 metais Liolių senelių namų Užvenčio padalinyje, kultūros centro meno mėgėjų

kolektyvai surengė nemokamus koncertus šių namų gyventojams. Kultūros centro darbuotojai

dalyvavo ir giedojo Šv. Mišiose Užvenčio parapijos bažnyčioje.

Kultūros centras įgarsino Užventyje rengiamą futbolo turnyrą, plenero atidarymą ir užda-

rymą, kitus seniūnijos renginius. Mėgėjų meno kolektyvai koncertavo Kolainių, Beržėnų,

Luokės, Vaiguvos, Upynos bendruomenėms. Vykdydami kultūrinius mainus kolektyvai paruošė

menines programas ir dalyvavo Mažeikių, Skuodo, Telšių, Šilalės, Šiaulių, Kelmės rajonų

kultūros centrų organizuojamuose renginiuose.

Vaiguvos skyrius aktyviai bendradarbiauja rengiant šventes su seniūnija, Vlado Šimkaus

pagrindine mokykla (6 renginiai), miestelio biblioteka (2 renginiai), kaimo bendruomene

(6 renginiai), jaunimo bendruomene „Lyderiai“ (3 renginiai). Vaiguvos skyriaus mišrus vokalinis

kvartetas su koncertinėmis programomis vyko į Kelmės, Raseinių rajonų kultūros įstaigas,

paruošė menines programas  Lykšilio  ir Pakėvio kaimo bendruomenėms.

Įstaigos biudžetas

2019 m. kultūros centras už teikiamas paslaugas surinko 1613, 06 eurų spec. lėšų, kurios

panaudotos sąskaitų apmokėjimui. Iš rėmėjų gauta 550,00 eurų. Kultūros centras parengė ir

pateikė du projektus, tačiau finansavimo negavo.
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2019 metų išlaidų paskirstymas

Darbo užmokestis 117726,00Eur

Socialinio draudimo įmokos 4158,00 Eur

Ryšių paslaugos 450,00 Eur

Transporto išlaidos 515,45 Eur

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 174,00 Eur

Komunalinių paslaugų išlaidos 5200,00 Eur

Kitos prekės 2650,84 Eur

Kitos paslaugos 591,22 Eur

Iš viso: 131465,51Eur

Informacija apie įstaigos turtą ir jo būklę

Užvenčio kultūros centro materialinė bazė yra patenkinama. Darbui naudojami 3

kompiuteriai ir planšetė. Kultūros centre yra 14 muzikos instrumentų, 121 tautinis kostiumas. Iš

NVŠ vaikų švietimo programos lėšų nupirktas nešiojamas kompiuteris, garso kolonėlė, scenos

apšvietimo prožektoriai, apranga dramos būreliui.

.

Informacija apie įstaigoje atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų vykdymo

planus, rekomendacijų vykdymą

Patikrinta Užvenčio kultūros centro pastato būklė. Rekomenduota sutvarkyti pastato išorės

apdailos sugadinimus bei lietvamzdžių defektus. Apdailos ir lietvamzdžių defektai sutvarkyti.

Vadovaujantis Priešgaisrinės saugos įstatymu, patikrinti ir naujai užpildyti gesintuvai,

atlikti varžų matavimai.  Kultūros centre ir skyriuje komisija patikrino įstaigos inventorių.

Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir siūlomi problemų sprendimo būdai

1. Būtina atlikti drenažą, nes Ventos vanduo suteka į kultūros centro kanalizacijos šulinį.

2. Reikalingas šokių salės remontas.

______________________________




