
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO 2017 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITOS 

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T2-112 

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 Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto 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. T2-112 

 

 

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO  KULTŪROS  CENTRO 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2018 m. balandžio 10 d. 

Viešvilė  

 

I. ĮSTAIGA, JOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras (toliau – Kultūros centras) – biudžetinė 

įstaiga, kurios buveinė Mokyklos g. 1, Viešvilė, skyrius Smalininkuose, Nemuno g. 30.  

Kultūros centro veikla organizuojama tolygiai palaikant Smalininkų ir Viešvilės seniūnijų 

vienodas kultūrines veiklas, atsižvelgiant į turimus resursus, galimybes bei poreikius. Kultūros 

centras nuo 2010 m. yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys. 2011 m. įstaigai suteikta 3 

kategorija. 
 

II. ĮSTAIGOS VADOVAS IR JO VEIKLA 

 

Kultūros centro direktorius Arvydas Griškus vadovauja nuo įstaigos įkūrimo 2010 m. Turi 

2 kvalifikacinę klasę. 2017 m. 3 kartus kėlė kvalifikaciją seminaruose. Kultūros centro direktorius 

yra humanitarinių mokslų etnologijos krypties daktaras. 

Pagrindiniai vadovo veikos prioritetai numatyti kultūros centro vizijoje ir misijoje. Šių 

principinių nuostatų laikomasi ir vykdant įstaigos veiklas.  

Vizija. Modernus, įvairiapusiškas, tolerantiškas visų įsitikinimų žmonėms skirtas Kultūros 

centras, pristatantis Mažosios Lietuvos kultūrą, istoriją, tradicijas, ugdantis ir palaikantis gyventojų 

regioninę savivoką, stiprinantis šalies pilietiškumą, skatintis jaunimo iniciatyvas, dalyvaujantis 

kaimiškų vietovių plėtros programose, tenkinantis vietos bendruomenės, rajono gyventojų ir 

atvykstančių svečių poreikius.  

Misija. Kultūros centras puoselėja ir palaiko regioninį Mažosios Lietuvos tapatumą, 

inicijuoja ir užtikrina regiono ir lietuvių nacionalinės kultūros tapatumą, rūpinasi moderniosios 

kultūros vystymu, vykdo kultūros mainus su užsienio šalimis, siekia sudaryti patogias sąlygas laisvai 

kultūros raiškai, kultūros plėtrai rajone. Tenkina vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros 

bei atvykstančiųjų poreikius. 

Kultūros centro direktorius yra Smalininkų ir Viešvilės bendruomenių narys. A. Griškus 

yra deleguotas į Mažosios Lietuvos etninės globos tarybą bei Mažosios Lietuvos heraldikos 

komisiją. Įstaigos vadovas  pagal poreikius dalyvauja kultūros centrų asociacijos veiklose 

2017 m. kultūros centro direktorius dirbo Jurbarko krašto šventės organizavimo darbo 

grupėje, kur buvo atsakingas už šventės koncepciją. Atstovaudamas Lietuvos kultūros centrų 

asociaciją skaitė pranešimą Latvijos kultūros centrų forume Rygoje. 2017 m. dalyvavo tarptautinėje 

mokslinėje etnologų konferencijoje Daugpilyje. Skaitė 2 mokslo populiarinimo pranešimus 

Jurbarko rajone. Parašė 2 straipsnių ciklus rajono laikraštyje „Šviesa“ apie Aviaciją Jurbarko rajone 

ir moksleivių stovyklą „Sakale, lėk“. Iniciavo kad 2017 m. būtų skirti Mažosios Lietuvos dailininkei 

Lidijai Meškaitytei atminti. Tauragės apskrities kultūros centrų vadovai  direktorių pateikė Kultūros 

centrų apdovanojimui Auksinis Feniksas nominacijai geriausias kultūros centro direktorius. Šių 

apdovanojimų tik meno mėgėjų kategorijos nominacijai Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros 

centras pateikė dvi kultūros centro darbuotojas – Sniežaną Šašienę ir Kristiną Martinaitytę 

Glinskienę.  



  

Kultūros centro direktorius kartu su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

specialistais dalyvauja įgyvendinant projektą „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 

pastato Nemuno g. 30, Smalininkų mieste, Jurbarko r. savivaldybėje, pirmo aukšto remontas, 

restauravimas ir pritaikymas“. 

Kaip svarbius 2017 m. direktoriaus iniciatyva atliktus pastatų remonto darbus reikia 

paminėti: koridoriaus remontą ir sutvarkytus lietvamzdžius Viešvilėje,  įvestą šiltą vandenį ir 

suremontuotą kabinetą Smalininkuose. 

 

III. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA IR ŽMOGIŠKIEJI  IŠTEKLIAI  

 

Kultūros centro bendras etatų skaičius               – 6  

Įstaigos organizacinę struktūrą sudaro (etatai):  

 Administracija                           – 1,5  

 Specialistai                – 4  

 Kiti darbuotojai                           – 0,5 

Kultūros centre dirba 9 darbuotojai, iš jų 7 kultūros ir meno specialistai.  

Kultūros ir meno specialistų išsilavinimas: 

 Aukštasis universitetinis               – 4  

 Aukštasis neuniversitetinis               – 1  

 Aukštesnysis                                       – 2  

2017 m. darbuotojų kaitos nebuvo. 4 kultūros centro darbuotojai turi  III kvalifikacinę  

klasę (2 iš jų ją įgijo 2017 m.).  

Įstaigos darbuotojai kvalifikaciją kėlė 9 seminaruose. 

 

IV. ĮSTAIGOS TIKSLŲ IR VEIKLOS PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR  

TOBULINIMO GALIMYBĖS  

 

 Kultūros centro tikslai:  

1. Stiprinti regioninį Mažosios Lietuvos tapatumą. 

2. Stiprinti pilietinę visų amžiaus grupių žmonių savivoką.   

3. Tenkinti bendruomenių kultūrinius poreikius. 

4. Skatinti turizmo infrastruktūros plėtotę ir bendradarbiavimą su kultūros įstaigomis. 

5. Skatinti jaunimo iniciatyvas. 

6. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą. 

7. Rūpintis Dainų švenčių tradicijos tęstinumu, užtikrinti mėgėjų meno kolektyvų 

dalyvavimą pasirengimo procese ir Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose.  

         Tikslų įgyvendinimas 2017 metais: 

1. Regioninio  Mažosios Lietuvos  ir vietos tapatumo stiprinimas.  

Renginiai: 

Įvyko 12 renginių, susijusių su etnografinio regiono ir vietos specifika. Išskirti reikėtų 

Klaipėdos sukilimo paminėjimą, Užgavėnių šiupinio vakarą, Metturgį, L. Meškaitytei skirtus 

koncertą ir jos gimimo dienos minėjimą, Nemuno šventę, Tilžės akto paminėjimą. Kultūros centras 

bendrai veiklai subūrė Smalininkų ir Viešvilės seniūnijas ir  Jurbarko krašto šventėje įrengė 

Mažosios Lietuvos regiono kiemelį. Suorganizuotas respublikinis vokalinių ansamblių festivalis 

„Vėtrungė”, kurio tematika – senasis Mažosios Lietuvos paštas. 

 2017 m. buvo skirti Mažosios Lietuvos dailininkei Lidijai Meškaitytei atminti. 

Suorganizuotos 5 parodos  Šilutėje, Bitėnuose, Rusnėje, Lietuvos Respublikos Seime, atidengtas 

paminklas Smalininkų parkelyje, skaitytas pranešimas konferencijoje; dailininkės sodyboje vyko 

pleneras, poezijos popietė.  

 



  

Kolektyvai:  

Tautinių šokių kolektyvas „Skalva“ dėvi Mažosios Lietuvos tautinį kostiumą, pasiūtą pagal 

Smalininkų  istorinę specifiką. Vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ koncertuoja su stilizuotu Mažosios 

Lietuvos tautinį kostiumu. Kapela „Smalinė“ turi  du Mažosios Lietuvos kostiumus (kitų Lietuvos 

etnografinių regionų). Studija „Diskutuotina“ savo programose dėvi stilizuotus istorinį laikotarpį ir 

vietovę pristatančius rūbus. 

Turizmo ir edukacijos studija „Diskutuotina“  atliko 29 reprezentacines priėmimo edukacijas 

programas „Smalininkai – amžinasis pasienis“ atvykstantiems ir bendruomenės nariams,  

reprezentavo regiono kultūrinę specifiką ir rajoną 3 išvykose. Sukurtas reprezentacinis filmukas. 

Pagaminti reprezentaciniai lankstinukai ir atvirukai. 

Rankdarbių būrelis „Adatėlė“ ruošė parodas ir suvenyrus, susijusius vietos ir regiono 

specifika.  

Mažosios  Lietuvos simbolika: 

Mažosios Lietuvos vėliava naudojama kartu su valstybine vėliava šventėse, išvykose; ji 

pakabinta ir ant Kultūros centro pastato. Kultūros centro direktorius atstovauja savivaldybei 

Mažosios Lietuvos regiono Heraldikos darbo grupėje. 

         2. Pilietinės visų amžiaus grupių žmonių savivokos stiprinimas.   

Suorganizuota 11 valstybinių švenčių, paminėtos valstybei reikšmingos datos: Sausio 13-oji, 

Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Liepos 6-oji, Tilžės akto minėjimas. 

Stiprinant pilietiškumą kartu su Lidijos Meškaitytės pagrindine mokykla ir Karinių oro pajėgų 

Sraigtasparnių eskadrile organizuotos nepamokinės dienos bei Lietuvos kariuomenės dienos 

minėjimas. Su jaunimo klubu „Aukštyn kojom“ organizuojamas renginys „Pilietiškumas 

Smalininkuose praktiškai“, skirtas išrinkti pilietiškiausią jaunąjį smalininkietį  

Lapkričio 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos didžiojo kunigaikščio 

Kęstučio mechanizuotuoju pėstininkų batalionu. Tęsiamas bendradarbiavimas su Karinėmis oro 

pajėgomis. 

          3. Bendruomenių kultūrinių poreikių tenkinimas. 

Kultūros centras, organizuodamas renginius ir rengdamas projektus, bendradarbiauja su: 

 1. Viešvilės pagrindine mokykla, Viešvilės bendruomenės centru „Skalvija“, „Skalvijos“ 

vaikų globos namais, Viešvilės seniūnija, Viešvilės ir Kalvelių girininkijomis.  

2. Lidijos Meškaitytės pagrindine mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, 

Smalininkų seniūnija, Smalininkų bendruomenės centru, Jaunimo klubu „Aukštyn kojom“, 

Smalininkų senovinės technikos muziejumi, UAB „Jurlota“. 

Tradiciniai ir bendruomeniniai renginiai: 

Organizuotos  tradicinės miestelių, kalendorinės – Užgavėnių, Joninių, Eglutės įžiebimo, 

Kalėdų – šventės.  

Iš viso Smalininkuose ir Viešvilėje suorganizuoti 36 renginiai, dalyvavo apie 4000 žmonių. 

Kultūros centro patalpose įsikūręs Viešvilės bendruomenės centro „Skalvija“ senjorų klubas 

„Dar ne sutema“. Smalininkų pastato patalpas nuomoja tautinio kulinarinio paveldo bendruomenė 

„Smalininkų gaspadinės“.  

Kultūros centras bendradarbiavo kitų įstaigų kultūrinėse veiklose – talkino organizuojant, 

įgarsinant ir vedant dešimt įvairių organizacijų renginių Jurbarke (Neįgaliųjų sporto varžybos, 

Joninės, Žiobrinės, Miesto stadiono atidarymo šventė, Lietuvos pėsčiųjų asociacijos žygeivių 

festivalis, Pasienio dienos minėjimas, Jurbarko jaunimo reikalų komiteto renginys „Diena su 

dviračiu“, įgarsinta Kalėdų eglutė Jurbarko turizmo ir verslo centre). 

4. Turizmo infrastruktūros plėtotės skatinimas. 

          Kultūros centre veikia turizmo ir edukacijos studija „Diskutuotina“, kuri yra parengusi 

programą „Smalininkai – amžinasis pasienis ir visuomet žalia Viešvilė“.  Su šia programa pravesta 

27 ekskursijos ir reprezentacinės programos, kuriose dalyvavo 569 dalyviai. Smalininkuose ir 

Viešvilėje  studijos nariai dalyvavo 11 renginių, 4 reprezentaciniuose renginiuose už rajono ribų.  

          



  

         5. Jaunimo iniciatyvų skatinimas. 

Jaunimo ir vaikų kolektyvai.  

Viešvilės rankdarbių būrelyje „Adatėlė“ (3 grupės) – 35 vaikai. Jie dalyvauja ne tik parodose, 

bet ir prisideda prie Kultūros centro renginių. Kultūros centre Smalininkuose veikia jaunimo studija 

„Mažosios Lietuvos zuikiai“. Studijos nariai dalyvavo 9 renginiuose.   

Renginiai ir kitos veiklos. 

Jaunimui ir vaikams suorganizuota 10 renginių, iš jų 8 – rankdarbių būrelio parodos. 

6. Mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklos organizavimas. Dainų švenčių 

tradicijų tęstinumo rūpinimasis. Mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimo dainų šventėse, 

vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose užtikrinimas.  

1 lentelė. Kultūros centro kolektyvai, klubai 

 Kolektyvas Vadovas Narių 

skaičius 

Koncertų 

(programų) skaičius 

Pastabos 

1. Mėgėjų teatras 

„Ąžuolynė“,  

II kategorija. 

Smalininkai 

Režisierė 

Danutė 

Samienė 

 

13 2  Teatras veikia nuo 2017 m. 

vasario 1 d. 

Režisierė su teatru dirba 

neatlyginamai 

2. Tradicinė liaudies 

kapela „Smalinė“, 

 II kategorija. 
Smalininkai 

Vadovas  

Valdas 

Žemaitis 

5 11 (Kultūros centre) 

2 (rajone) 

1 (šalyje) 
 

 

3. Suaugusių 

tautinių šokių 

kolektyvas 
„Skalva“, 

II kategorija. 

Smalininkai 

Vadovas 

Donatas Liktas 

16 4 (rajone)  

3 (šalyje) 

 

Dalyvavo respublikiniame 

šokių konkurse „Pora už 

poros“ ir laimėjo II vietą. 

2017 m. rudenį kolektyvui 

suteikta antra kvalifikacinė 

kategorija 

4. Vokalinis 

ansamblis 

„Vėtrungė“,  
II kategorija. 

Viešvilė 

 Vadovė  

Kristina 

Martinaitytė -
Glinskienė 

13 6 (Kultūros centre) 

3 (rajone)  

6 (šalyje) 
1 (užsienyje) 

Atstovavo Mažąją Lietuvą ir 

Viešvilės mstl.  bendruomenę 

ir koncertavo Slovakijoje, 

suorganizavo respublikinį 

vokalinių ansamblių festivalį 

„Vėtrungė 2017“ (dalyvavo 

9 kolektyvai) 

5. Bendruomenės 

kūrybinės 
dirbtuvės 

„Guzikas“. 

Viešvilė 

Vadovė 

Sniežana 
Šašienė 

17 5 (Kultūros centre) Pagal poreikius savo darbu 

prisideda prie miestelio 
renginių,  bendruomenės 

išvykų 

6. Jaunimo studija 

„Mažosios 

Lietuvos 

zuikiai“., 
Smalininkai 

Vadovė Gina 

Meškauskienė 

15 9 (Kultūros centre) 

1 (šalyje) 

 

 

7. Vaikų rankdarbių 

būrelis „Adatėlė“ 
(3 grupės)  

Viešvilė 

Vadovė 

Sniežana 
Šašienė 

35 8  (Kultūros centre) 

 

 

8. Turizmo  ir 

edukacijos studija  
„Diskutuotina“. 

Smalininkai, 

Viešvilė 

Vadovė Gina 

Meškauskienė 

6 27(Kultūros centre) 

3 (rajone)  
4 (šalyje) 

 

 



  

 

V. ĮSTAIGOS MATERIALINĖ BAZĖ, FINANSAVIMAS IR 

KORUPCIJOS PREVENCIJA  

 

2. lentelė. Materialinė bazė ir finansavimas: 

Gautų lėšų šaltiniai 
Gauta lėšų suma (Eur) 

Skirtumas (Eur) 
2016 m. 2017 m. 

Steigėjo tiksliniai asignavimai, iš jų: 76180 78006 + 1826 

Darbo užmokesčiui, prekėms, paslaugoms 72900 77406  + 4506 

Ilgalaikio turto remontui 1780 600 - 1180 

Ilgalaikio turto įsigijimui 1500  - 1500 

Finansų ministerija kultūros darbuotojų 

darbo užmokesčiui 
3298 838 - 2460 

Viešiesiems darbams 1264 2954 + 1690 

Kultūrinėms programoms ir renginiams 2500 800 - 1700 

Etninės kultūros plėtros programoms    

Administracijos direktoriaus fondas 540  - 540 

Transporto išlaidų kompensavimui  500 + 500 

Specialiųjų programų lėšos, iš jų: 1503 1302 - 201 

Gautos lėšos už parduotus bilietus    

Gautos lėšos už patalpų nuomą 198 49 - 149 

Edukacinės programos 1095 648 - 447 

Keramikos dirbiniai    

Dailės studijos būrelių mokestis 210 605 + 395 

Gautos lėšos iš kitų šaltinių kultūrinei 

veiklai, iš jų: 
800 1262  + 462 

Kultūros ministerija    

Kiti rėmėjai 549 1095  +546 

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 251 167 - 84 

 

 3. lentelė. Projektinė veikla (teikti projektai): 

Fondas Projektų pavadinimas 

Prašyta 

pinigų 

(Eur) 

Finansavimas 

(Eur) 
Pastabos 

Lietuvos 

kultūros taryba 

„Tradicinis vokalinių 

ansamblių festivalis 
VĖTRUNGĖ 2017" 

2840 Negauta Pateikė Kultūros centras 

Lietuvos 
kultūros taryba 

„Tradicinės Smalininkų 

ir Viešvilės miestelių 

šventės" 

4840 Negauta Pateikė Kultūros centras 

Lietuvos 

kultūros taryba 

„2017–ieji miniatiūros 

meistrės Lidos (Lidijos) 

Meškaitytės jubiliejiniai 
gimimo metai 

4660 Negauta Pateikė Kultūros centras 

Savivaldybės 

kultūrinių veiklų 

finansavimo 
programa 

„Lidos (Lidijos) 
Meškaitytės 90-mečio 

minėjimas“ 

400 100 Pateikė Kultūros centras 

Savivaldybės 

kultūrinių veiklų 

finansavimo 
programa 

„Tradicinis vokalinių 
ansamblių festivalis 

„Vėtrungė“ 2017“ 

400 200 Pateikė Kultūros centras 



  
Savivaldybės 
kultūrinių veiklų 

finansavimo 

programa 

„Tradicinės šventės 

Mažojoje Lietuvoje“ 
950 200 Pateikė Kultūros centras 

Lietuvos 
kultūros taryba 

„100 metų valstybei prie 
Nemuno"  

6965 Negauta Pateikė Kultūros centras 

Savivaldybės 

kultūrinių veiklų 

finansavimo 
programa 

„Pilietiškumas 

Smalininkuose 

praktiškai 2017“ 

300 300 Pateikė Kultūros centras 

Lietuvos 

kultūros taryba 

„Mažosios Lietuvos 

dailininkės Lidijos 
Meškaitytės pavėsyje“ 

5750 Negauta Pateikė Kultūros centras 

Lietuvos 

kultūros taryba 

„Vokalinių ansamblių 

festivalis „Vėtrungė“ 
3150 Negauta Pateikė Kultūros centras 

Žemės ūkio 

ministerija 

Tradicinė Viešvilės 

miestelio šventė“ 
1500 1500 

Viešvilės bendruomenės 
centras "Skalvija", 

partneriai Viešvilės 

pagrindinė mokykla, 

VSAT Pagėgių rinktinės 
Viešvilės užkarda, LDK 

Kęstučio MPB, Mažosios 

Lietuvos Jurbarko 
krašto   kultūros centras 

Jurbarko r. 

savivaldybės 

administracija  

„Smalininkų įvaizdžio 

formavimas“ 
1010 1010 

Smalininkų 

bendruomenės centras, 

partneriai Smalininkų 

TVM,  Kultūros centras 

Jurbarko r. 

savivaldybės 

administracija  

„Nemuno šventė“ 500 500 

Smalininkų 

bendruomenės centras, 

partneriai Smalininkų 

TVM,  Kultūros centras, 

L. Meškaitytės 

pagrindinė mokykla, 

Smalininkų seniūnija 

            Kultūros centras  kiekvienais metais pasitvirtina korupcijos prevencijos programą, su kuria 

supažindinami darbuotojai. Ši programa skelbiama įstaigos internetiniame puslapyje 

http://www.mazosioslietuvoskc.eu/. 

 

VI. KITA INFORMACIJA 

 

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras, bendradarbiaudamas su vietos 

bendruomenėmis, mokyklomis, seniūnijomis ir kitomis organizacijomis, sėkmingai sprendė 

renginių ir kultūrinės veiklos problemas. Visada sulaukta pagalbos, sprendžiant ūkinės veiklos, 

patalpų remonto problemas (pvz., bendruomenės žmonės ir kultūros centro darbuotojai talkos būdu 

suremontavo Viešvilės pastato pirmo aukšto koridorių).   

Reikia tęsti įstaigos materialinės bazės tvarkymą. Viešvilėje situaciją galima vertinti kaip 

gerą, bet šilumos problema lieka dėl nesandarių senų langų pakeitimo. Smalininkuose pastato vidaus 

būklė yra patenkinama. Didžiausia problema – pastato šildymas. 2017 m. prasideda dalinis pastato 

remontas. Tikimasi, kad bent iš dalies bus išspręstos problemos. Visgi, planuojant veiklas ir 

įgyvendinat centro planus, būtinas viso pastato remontas, kuris neabejotinai duotų naudą 

Smalininkų, savivaldybės gyventojams ir atvykstantiems žmonėms. 

http://www.mazosioslietuvoskc.eu/


  

Kultūros centro darbuotojai ir kolektyvai įvykdė jiems pateiktas užduotimis. Kryptingai 

dirbta, garsinant Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto savitumą ir kuriant vietos bendruomenės 

tapatumą.  

Informacija apie Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centrą teikiama: 

1. Įstaigos svetainėje – http://www.mazosioslietuvoskc.eu/. 

2. Socialiniuose tinklapiuose –  https://www.facebook.com/Ma%C5%BEosios-Lietuvos-

Jurbarko-kra%C5%A1to-kult%C5%ABros-centras-207031655974301/  ir tinklapyje „Naujienų 

siaurukas“ – https://www.facebook.com/Naujien%C5%B3-siaurukas-485429271662655/. 

3. Informaciniame laikraštyje „Naujienų siaurukas“, skirtame Smalininkų ir Viešvilės  

seniūnijų gyventojams (laikraštį 2017 m. pradėjo leisti Kultūros centro kultūrinės veiklos 

koordinatorė Gina Meškauskienė).  

 

 

 

Kultūros centro direktorius                                                                                       Arvydas Griškus 
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