KAUNO RAJONO
GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO
2019 M. VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro
Direktoriaus
2018-12-21 įsakymu Nr. V1-23

VIZIJA
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras – moderni, šiuolaikiška, kokybiškas sporto ir kultūros paslaugas teikianti įstaiga, savo
veikla siekianti telkti ir vienyti bendruomenę.

MISIJA
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras savo veikla siekia užtikrinti valstybės bei savivaldybės deleguotų funkcijų ir valstybinių
sporto bei kultūros prioritetų įgyvendinimą, sudarant vienodas galimybes bendruomenės nariams gauti kokybiškas sporto ir kultūros paslaugas.
PRIORITETAI 2019 m.


Etnokultūros ir vietos tradicijų puoselėjimas bei kultūros paveldo sklaida.



Naujų erdvių pritaikymas ir jų panaudojimas organizuojant renginius.



Sporto ir kultūros sintezė vietos bendruomenei skirtuose renginiuose.
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1 Tikslas
Globoti ir

Uždaviniai
1. Puoselėti

Priemonės

Ištekliai

Atsakingas vykdytojas

1. Organizuoti etnokultūrinius

Biudž.l.

Meno vadovė (folkloro ir

užsiėmimus:

Projekt.l.

etnokultūros specialistė)

Biudž.l.

Pavaduotojas kultūrai

Projekt.l.

Projektų vadovas

puoselėti etninę

etninę regiono

kultūrą, vietos

kultūrą bei

- Romansų programa šokių kolektyvo

tradicijas bei

tradicijas.

„Ąžuolas“ 15 metų jubiliejaus minėjime.

kultūros

- Kryžiaus kelių giedojimas

paveldą,

Gavėnios penktadieniais.

užtikrinant jų

- Etninės kultūros akcija

sklaidą

„Visa Lietuva šoka“.

visuomenėje.

- Etnokultūros koncertas Garliavos

Terminai

Sausio 12 d.

Vasaris-kovas
Rugsėjis

Spalis

bendruomenei.
- Advento vakaras „Vėlus vakarėlis“

Gruodžio 17 d.
Rugsėjis

2. Užtikrinti

1. Suorganizuoti respublikinę

vietos tradicijų

etnokultūros konferenciją, skirtą

ir etnokultūros

specialistams ir vietos bendruomenės

Meno vadovė (folkloro ir

sklaidą.

nariams, užtikrinant tradicijų tęstinumą.

etnokultūros specialistė)

2. Internetinės anketos apie etnokultūrinę
veiklą kūrimas ir pateiktų rezultatų
apibendrinimas, išvadų pateikimas
visuomenei

Sausis gruodis

Biudž.l.

Pavaduotojas kultūrai

Projekt.l.

Kultūros projektų vadovas
Režisierius ir renginių
organizatorius
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2 Tikslas

Uždaviniai

Priemonės

Aktyviai

1. Rengti aukšto

1.

Sudaryti

sąlygas

bendruomenei

organizuoti sporto

meninio lygio,

sportuoti krepšinio ir tinklinio lauko

ir kultūros

šiuolaikinius

aikštelėse, esančiose Centro prieigose.

renginius,

standartus

2.

skatinant

atitinkančius

pusmetis) bei sportinius (2 pusmetis)

bendruomenės

kultūros ir

poreikius

narių

sporto

išvadas

kūrybiškumą,

renginius.

renginius.

Terminai

Ištekliai

Atsakingas vykdytojas

Sausis gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

Pavaduotojas sportui

Žmogiškieji

Režisierius ir renginių

ištekliai

organizatorius,

Tirti bendruomenės kultūrinius (1 Kartą į pusmetį
ir

atsižvelgiant

organizuoti

į

gautas

Pavaduotojai sportui ir kultūrai

tolimesnius

Kultūros projektų vadovas

sudarant

3. Tęsti kūrybinius ir sportinius

Biudž.l.

Režisierius ir renginių

galimybes jų

užsiėmimus, į savanorišką veiklą

Projekt.l.

organizatorius

saviraiškai.

įtraukiant vietos bendruomenę:

Rėm.l.

Pavaduotojai sportui ir kultūrai

Žmogiškieji

Meno vadovai

- VI –osios Garliavos krašto sporto

Gegužė

žaidynės.

ištekliai
Rugpjūtis

- Šeimų piknikas „Išjunk TV - 6“

3 Tikslas

- Sveikatingumo mėnesiai

Balandis/Spalis

Priemonės

Terminai

Ištekliai

Atsakingas vykdytojas

Sausis gruodis

Biudž.l.

Režisierius ir renginių

Žmogiškieji

organizatorius

ištekliai

Pavaduotojai sportui ir kultūrai

Uždaviniai

Bendradarbiaujant 1. Gerinti

1.

Bendradarbiauti

su

KEKS‘2022

paslaugų ir

koordinatoriais ir pagal atskirą planą

atnaujintose

renginių

įgyvendinti projektus, siekiant įtraukti

viešososiose

kokybę,didinant

vietos bendruomenę į bendras sporto ir

jų įvairovę.

kultūros

su KEKS 2022 m.

erdvėse rengti
renginius.

veiklas

(Šimtmečio

ir

Kultūros projektų vadovas
Meno vadovai

Kaimynystės parkuose).
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2. Glaudžiai bendradarbiauti ir palaikyti
ryšius su Garliavoje ir Kauno rajone

Sausis gruodis

Žmogiškieji

Režisierius ir renginių

ištekliai

organizatorius

veikiančiomis institucijomis, įstaigomis,
parapijos
kitomis

bendruomene,

NVO

organizacijomis,

Pavaduotojai sportui ir kultūrai
Kultūros projektų vadovas

ir

dalinantis

Meno vadovai

kultūrine patirtimi.
3. Sudaryti sąlygas kultūros ir sporto
darbuotojams
kvalifikaciją

nuolat
pagal

tobulinti
atskirą

savo

Sausis gruodis

Biudž.l.

Direktorius,
Pavaduotojai sportui ir kultūrai

įstaigos

direktoriaus patvirtintą mokymų planą.
2. Populiarinti ir 1.
reprezentuoti

Organizuoti

meno

kolektyvų

Biudž.l.

dalyvavimą konkursuose, koncertinėse

Asm.l.

Centro mėgėjų

išvykose, festivaliuose:

meno kolektyvų

- Romansų festivalis Šakiuose.

ir sporto klubų

- Jurginės Palangoje.

veiklą.

Meno vadovai

Sausio 19 d.
Balandis

- Sutartinių mokymai A. ir J. Juškų
Balandis

muziejuje.
-

Gegužinių

giesmių

vakaras

Gegužės 21 d.

Ilgakiemyje.
- Respublikiniai ir tarptautinės chorinės
muzikos festivaliai ir konkursai.

Sausis gruodis

- Kauno r. vaikų liaudiškų šokių
festivalis „Jau pavasaris ant nosies“.

Kovas
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- Tarptautinis vyresniųjų šokių grupių

Balandis

festivalis Marijampolėje.
- Joninių (Rasų) šventė Prienų rajone.
- Respublikinis vyresniųjų liaudiškų

Birželis
Lapkritis

šokių grupių festivalis Plungėje.
2. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų

Sausis -

Biudž.l.

veiklą, rengti spektaklius,

gruodis

Asm.l.

kultūrines

Meno vadovai

programas:
-

Romansų

programa

(folkloro

Pagal poreikį

ansamblis „Gegutala“).
-Spektaklis G. Mareckaitės „Penkios
mylimos“

(mėgėjų

teatras

Pagal poreikį

„Be

pavadinimo“).
- Kompozicija ,,Žvilgis į gyvenimo Pagal poreikį
gelmes“

(mėgėjų

teatras

„Be

pavadinimo“).
-

Spektaklis K. Sajos „Burbulas“

Pagal poreikį

(mėgėjų teatras „Be pavadinimo“).
- Džiazo muzikos programa (Džiazo

Pagal poreikį

grupė).
- Sakralinės muzikos programa (Mišrus

Pagal poreikį

choras „Melodija“).
- Liaudies šokių programa (Liaudies

Pagal poreikį
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šokių

kolektyvai

„Ąžuolas“,

„Tauškutis“).
- Parengti premjerą, skirtą pirmojo
lietuviško spektaklio (1899 m. 08 20 d.)

Vasaris Birželis

120 metų jubiliejui paminėti.
3. Kviesti profesionalius atlikėjus į
organizuojamus

sporto

ir

kultūros

Kartą per

Biudž.l.

Režisierius ir renginių

ketvirtį.

Projekt.l.

organizatorius
Pavaduotojai sportui ir kultūrai

renginius.
3. Vykdyti

1. Teikti informaciją apie Centro veiklą

Sausis -

Žmogiškieji

informacijos

(mėgėjų meno kolektyvai, sporto klubai)

gruodis

ištekliai

2. Tobulinti ir nuolat papildyti sukurtą

Sausis -

Biudž.l.

Centro paslaugų pardavimo ir viešinimo

gruodis

Pavaduotojai sportui ir kultūrai

sklaidą viešojoje bei svarbiausius renginius, informuojant
erdvėje apie

seniūnaičius, Garliavos ir Kauno rajono

Centro veiklą ir

bendruomenę

teikiamas

svetainėje

paslaugas.

rajono interneto svetainėje www.krs.lt ir

seniūnijos
www.garliava.lt,

interneto
Kauno

Centro tinklapyje www.garliavossc.lt
bei facebook‘o profilyje.

prezentaciją

bei

viešinti

Direktorius,
Pavaduotojas sportui

parengtą

prezentacijos modelį Centro svetainėje
www.garliavossc.lt
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kolektyvų

Sausis -

veiklos reklamą viešojoje erdvėje bei

gruodis

3.

Užtikrinti

sistemingą

Biudž.l.

Meno vadovai,
Pavaduotojas kultūrai

tinkamą jų reprezentaciją.
4. Rengti informacinius plakatus apie
Centro mėgėjų meno kolektyvus ir

Sausis gruodis

sporto klubus, siekiant kuo didesnio

Biudž.l.
Projekt.l.

Pavaduotojai sportui ir kultūrai,
Meno vadovai,
Sporto instruktoriai

Spec.l.

populiarumo užtikrinimo:
- Liaudies šokių kolektyvo „Ąžuolas“
plakatai.
-

Suaugusiųjų

mėgėjų

teatro

„Be

pavadinimo“ plakatai.
- Mišraus choro „Melodija“ plakatai.
-

Folkloro

ansamblio

„Gegutala“

plakatai.
- Vaikų šokių grupės „Tauškutis“
plakatai.
5. Vykdyti sporto klubo „HC Garliava SM CASCADA“ (Moterų rankinis) ir

Sausis gruodis

Žmogiškieji

Pavaduotojas sportui

ištekliai

„3x3“ asociacijos reklaminę sklaidą
Centro tinklapyje www.garliavossc.lt,
populiarinant

profesionalųjį

sportą

vietos bendruomenėje.
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6. Vykdyti reklaminę sklaidą Centro
tinklapyje

www.garliavossc.lt

facebook‘o

profilyje

apie

bei

Sausis gruodis

Žmogiškieji

Pavaduotojas sportui

ištekliai

kitų

organizatorių vykdomus renginius.
4. Užtikrinti

1. Organizuoti tradicinius ir naujus

Režisierius ir renginių

tradicinių ir

Centro renginius, siekiant jų tolimesnio

organizatorius

naujų sporto bei

tęstinumo:

kultūros

- 15 – ikos metų vyresniųjų liaudies

renginių

šokių kolektyvo „Ąžuolas“ jubiliejus.

įgyvendinimą.

- Eglės Targanskienės tapybos darbų
paroda

Pavaduotojai sportui ir kultūrai

,,Bandymai,

ieškojimai

Sausio 12 d.

Biudž.l.
Rėm. l.

Sausio 1-25 d.

Biudž.l.
Asm.l.

Vasario 16 d.

Biudž.l.

Vasaris

Biudž.l.
Asm.l.

Kovo 4 d.

Biudž.l.
Asm.l.

Kovo 11 d.

Biudž.l.

Balandžio
6,13,20,27 d.

Biudž.l.

Gegužė

Biudž.l.
Rėm.l.

ir

Meno vadovai
Kultūros projektų vadovas

atradimai“.
- Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos
minėjimas – koncertas.
- Tradicinė Olego Karavajevo dailės
studijos narių darbų paroda.
- Tarptautinė teatro dienos šventė:
GarliaTeatras ,,Kita erdvė“.
- Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
Kovo 11-osios dienos minėjimas.
-

Sveikatingumo

mėnuo

(sportiniai

savaitgalio užsiėmimai)
- VI - osios Garliavos krašto sporto
žaidynės.
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- Partizanų pagerbimo ir visuomenės
vienybės dienai skirtas minėjimas.

Gegužė

Biudž.l.

Gegužė

Biudž.l.
Rėm.l.

Birželio 14 d.

Spec.l.

Liepos 6 d.

Spec.l.

Rugpjūčio 4 d.

Biudž.l.

Rugpjūčio 29
d.

Biudž.l.
Projekt.l.

Rugsėjis

Biudž.l.

Rugsėjis

Biudž.l.

Rugsėjis

Biudž.l.

Spalio
5,12-19-26 d.

Biudž.l.

- Garliavos mieto šventė: Kaimynystės
parko

atidarymas,

respublikinis

liaudiškų šokių festivalis ,,Atdarykim
vartelius 2019“.
- Gedulo ir vilties dienai bei Lietuvos
Nepriklausomybės

kovoms

atminti

skirtas minėjimas – koncertas – paroda.
- Valstybės dienos minėjimas: dainų ir
poezijos vakaras. Tautiška giesmė.
- Tradicinis Šeimų piknikas „Išjunk
televizorių! - 6“.
-

Tradicinis

koncertas

-

vasaros

palydėtuvių

performansas

„Sezono

džiazas“.
- Partizano Juozo Lukšos - Daumanto
žuvimo dienai atminti skirtas minėjimas.
- Tradicinis 3x3 krepšinio ir tinklinio
turnyras.
-

Respublikinė

etnokultūrinė

konferencija.
-

Sveikatingumo

mėnuo

(sportiniai
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savaitgalio užsiėmimai).
- Kolektyvų prisistatymo koncertas

Spalis

Biudž.l.

Lapkritis

Biudž.l.

Gruodžio 3 d.

Biudž.l.

„Samtis kultūros 3“.
- Padėkos vakaras Garliavos krašto
verslininkams.
- Kalėdų eglutės įžiebimo šventė prie
seniūnijos.

KRS lėšos

2. Organizuoti Kauno rajono tradicinius
metų renginius:
- Tarptautinis dziudo turnyras, skirtas

Režisierius ir renginių
organizatorius

Sausio 13 d.

Pavaduotojai sportui ir kultūrai

Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos
nepriklausomybės kovoms atminti.
- Kauno rajono geriausių sportininkų

Sausio 26 d.

pagerbimo šventė ir Kauno r. Sporto
mokyklos 50 metų jubiliejus.
- Kauno rajono gabių moksleivių

Gegužė

pagerbimo šventė.
- Kauno rajono seniūnijų sporto

Gegužė/
birželis

žaidynės.
- A. Makūnienės labdaros ir paramos
fondo knygos pristatymas pirmokams.

Rugsėjis

11

5. Kūrybiškai

1. Rengti ir teikti paraiškas įvairiems

organizuoti

fondams:

kultūros ir

Garliavos

sporto

rėmimo fondui ir pan.

renginius,

2.

ieškant naujų

įgyvendinti numatytą projektinę (sportas

galimybių

/ kultūra) veiklą.

miesto

Gavus

VVG,

Kultūros

finansavimą

tinkamai

Pagal
skelbiamo
konkurso datą

Projekt.l.

Kultūros projektų vadovas

Sausis gruodis

Projekt.l.

Kultūros projektų vadovas
Pavaduotojai sportui ir kultūrai
Režisierius ir renginių

projektinėje

organizatorius

veikloje.

Meno vadovai
3. Aktyviai ieškoti rėmėjų projektų
įgyvendinimui, nuolat domėtis paraiškų

Sausis gruodis

Projekt.l.

Kultūros projektų vadovas

Rėm.l.

(sportas / kultūra) teikimo galimybėmis
ir

paskelbtais

konkursais,

bendradarbiauti su NVO.
4 Tikslas

Uždaviniai

Priemonės

Terminai

Ištekliai

Atsakingas vykdytojas

Tobulinti Centro

1. Gerinti

1. Apšvietimo sistemos rekonstrukcija

Sausis -

Biudž .l.

Direktorius

materialinę bazę,

materialinę

pagrindinėje salėje.

gruodis

tikslingai

Centro bazę.

ir generuojant naujų
lėšų įsisavinimą.

Sausis -

Biudž.l.

Direktorius

įrenginius.

gruodis

Spec.l.

Pavaduotojas ūkiui

1. Proporcingai paskirstyti lėšas sporto

Sausis -

Biudž.l.

Direktorius

ir kultūros sričių poreikių tenkinimui.

gruodis

Projekt.l.

2.

paskirstant biudžetą
2. Tikslingai
naudoti turimas
lėšas.

Atnaujinti

treniruoklių

salės

Pavaduotojas ūkiui

Rėm.l.
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2. Rinkti 2 % GPM paramą ir efektyviai

Sausis -

ją naudoti, atsižvelgiant į Centro tarybos

gruodis

Biudž.l.

Direktorius

Biudž.l.

Direktorius,

rekomendacijas.
3. Užtikrinti nuolatinį patalpų nuomos

Sausis -

procesą, siekiant gauti papildomų lėšų.

gruodis

Pavaduotojas sportui
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