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SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS 

CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS, ĮMONĖS VADOVĄ 

 

Nuo 2018 m. birželio 11 d. Griškabūdžio kultūros centro direktoriumi dirba Mindaugas 

Kriaučiūnas. 

2008 m. Marijampolės kolegijoje įgijo kultūrinės veiklos kvalifikacinį bakalauro laipsnį, vadybininko 

kvalifikaciją. 

2014 m. Meno mėgėjų kolektyvų II kategorijos sertifikatas. 

2017 m. Vilniaus universitete Kauno fakultete baigė kultūros vadybą (papildomos studijos). 

2017 m. - šiuo metu Vilniaus universitete Kauno fakultete baigia meno vadybos studijas (magistro 

studijos). 

Kvalifikacijos kėlimas, stažuotės: 

2018 m. spalio 29 d. Reg. Nr.036 Dokumentų rengimas. 

2018 m. lapkričio 28-30 d. Nr.7009 Kultūros centrai šiandienos visuomenės kontekste. 

Paskutinio atestavimo data ir išvada (siūlymas): 2016 m.  labai gerai, suteikta  antra kvalifikacinė 

klasė. 

 

II. ĮSTAIGOS, ĮMONĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Griškabūdžio kultūros centras įsteigtas 2018.01.01 . Tai daugiafunkcinė kultūrinės veiklos 

biudžetinė įstaiga, išlaikoma ir veikianti pagal biudžetinių įstaigų įstatymą. 

 Kultūros centro adresas: J. Jablonskio g.1, Griškabūdis, Šakių r. 

 Griškabūdžio kultūros centras turi tris padalinius – Barzdų laisvalaikio salė, Paluobių 

laisvalaikio salė ir Žvirgždaičių laisvalaikio salė. Griškabūdžio kultūros centras savo veikloje 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos dokumentais, Šakių rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei kultūros centro nuostatais. 

Griškabūdžio kultūros centro tikslas – atsižvelgiant į miestelio ir seniūnijos gyventojų 

kultūrinius poreikius, puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą, mėgėjų meninę veiklą, profesionalųjį 

meną, rūpintis turiningu laisvalaikiu. Vertingiausių kultūros tradicijų išsaugojimu ir tęstinumu, 

kultūros formų įvairumu, rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, 

vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose. Vykdo švietėjišką 

(edukacinę) veiklą, rengia parodas, koncertines mėgėjų meno kolektyvų išvykas, organizuoja 



2 

 

pramoginius, profesionalaus meno ir kitus renginius, rūpinasi vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu, 

kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją, populiarina Griškabūdžio seniūnijos kultūros paveldą. 

Techninė bazė: Griškabūdžio kultūros centre yra koncertų salė, kurioje telpa 320 žiūrovų, 

taip pat yra dar dvi mažesnės salės iš kurių vienoje vyksta dailės parodos, kitoje, didesnėje aktyviai 

vykdoma mėgėjų meno kolektyvų veikla. 

Griškabūdžio kultūros centras renginius vasarą organizuoja ir  Jono Jablonskio tėviškėje – 

muziejuje,  Rygiškių k., Griškabūdžio sen., Šakių r.  

Griškabūdžio kultūros centras kultūrinę veiklą vykdo bendradarbiaudamas su visomis 

Griškabūdžio seniūnijoje esančiomis bendruomenėmis (Paluobių, Griškabūdžio, Bliuviškių, 

Degutinės kaimo), nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis, religine bendruomene.  

 

III. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

2018 metai  Griškabūdžio kultūros centrui  buvo  aktyvūs,  suorganizuota  įvairių švenčių:  

Sekminių papročiai, kurie vyko J. Jablonskio tėviškėje – muziejuje. Gedulo ir Vilties dienos 

minėjimas vykęs birželio 14 d. buvo paminėtas kartu su Barzdų laisvalaikio salės dainininkais.  

Valstybės 100-mečio proga liepos 6 d. bendradarbiaujant kartu su Šakių policijos komisariato 

pareigūnais buvo surengtos automobilių orientacinės varžybos „Pažink Zanavykiją“. Prie Jono 

Jablonskio paminko buvo giedamas valstybės himnas, jam atlikti padėjo Griškabūdžio kultūros centro 

pučiamųjų orkestras. Apdovanoti „Pažink Zanavykiją“ varžybų nugalėtojai. 

Vienas didžiausių renginių - liepos 23 d. Tradicinis Šv. Onos atlaidai, po kurio šventinį 

koncertą organizavo Griškabūdžio kultūros centras. Šventinę nuotaiką dovanojo Griškabūdžio 

kultūros centro pučiamųjų orkestras,  grupės: „Nešpėtni bernai“, „Žemaitukai“, „Man-go“, 

„Thundertale“. 

Rugpjūčio 4 d. Jono Jablonskio tėviškėje vyko teatro šventė „Jablonskynė“, kurioje dalyvavo 

Plokščių mėgėjų teatras, Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centro mėgėjų teatras „Ąžuolynė“. 

Žiūrovus linksmino Griškabūdžio kultūros centro kaimo kapela. 

Rugsėjo 15 d. Jono Jablonskio tėviškėje Rygiškių km., vyko „Arbatos šventė“. Renginys  

sukvietė  ypatingai daug dalyvių ir žiūrovų. Žiūrovai buvo supažindinti su įvairiomis žolelėmis iš 

kurių galima virti arbatą. Dalyvavo 8 kolektyvai su savo žolininkais, kurie išradingai pristatė savo  

surinktas žoleles ir kolektyvus.  Arbatos šventėje vyko edukacija – piešimas arbata.   

Rugsėjo 26 d. Griškabūdžio miestelio aikštelėje vyko „Derliaus šventė – piknikas“. Gausiai 

susirinkusius žiūrovus linksmino Griškabūdžio kultūros centro kapela, Kudirkos Naumiesčio 

kultūros centro kapela „Lociai“, dainingas Raimondas Stankaitis. Meno entuziastai nutapė rudeniškus 

paveikslus, kurie vėliau buvo eksponuojami kultūros centre. Aktyviai šventėje dalyvavo Paluobių 
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kaimo bendruomenė, Griškabūdžio kaimo bendruomenė, Janukiškių kaimo bendruomenė bei Barzdų 

laisvalaikio salės darbuotojai. 

Lapkričio 30 d. startavo „Rabaksas“ su liaudiškos armonikos  garsų prieskoniu, tikimės, kad 

šis renginys ir ateityje sulauks daug  norinčių smagiai pašokti ir gerai praleisti laisvalaikį. 

2018 m. Griškabūdžio kultūros centre veikė personalinės Indrės Siaurusevičiūtės, V. 

Kavaliausko L. Rugytės ir I. Lukauskaitės drobės, A. Vorevičienės tapybos ant šilko ir A. Starkausko 

fotografijų darbų parodos. 

Galima išskirti ir tai, kad kultūros centre vyko įvairios edukacijos: žibintų iš moliūgų gamyba, 

kurie buvo daromi renginiui „Tebūnie šviesa“, Kalėdinės dirbtuvių metu entuziastai darė dekoracijas 

projektui „Linksmoji alėja“, piešimas arbata, rudens paveikslų piešimas. 

        Kultūros centre rodomi naujausi lietuviški vaidybiniai filmai, kurie susilaukia nemažo 

žiūrovų dėmesio. 

Gruodžio 14 d. vyko kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Griškabūdyje. Apsilankė Kalėdų 

Senelis ir atliko savo šventinę programą, taip pat koncertavo grupė „Drovuoliai“, o  padangę nušvietė 

šventinis fejerverkas. 2018 metai buvo užbaigiami gruodžio 31 d. naujametiniu  žiburėliu, kuriame 

dalyvius šokti ir dainuoti kartu kvietė Raimondas Stankaitis. 

Norėdami plačiau informuoti gyventojus apie vykstančius renginius, kolektyvų darbą, 2018 

metais buvo sukurtas internetinis puslapis www.griskabudziokc.lt., aktyviai naudojama socialinė 

platforma „Facebook“, kurioje sukurta paskyra Griškabūdžio kultūros centras, todėl galima ne tik 

publikuoti skelbimus, nuotraukas, medžiagą apie kolektyvų pasirodymus, bet ir matyti žmonių 

atsiliepimus apie vykstančius renginius.  

 Taigi apibendrinus galima teigti, kad 2018 metai, kurie yra pirmi Griškabūdžio kultūros 

centrui, kaip biudžetinės įstaigos, šie buvo  kupini gražių ir prasmingų veiklų. 

 

2018 M. ĮVYKĘ RENGINIAI 

 

Eil.

Nr. 
Data Renginio pavadinimas 

  Parodos 

1 2018.01.21 Piešinių paroda „Pieštukas DELNE“ 

2 2018.04.14 Linos ir Dianos Lukošiūnaitės paroda „Ir papuošim namų langus“ 

3 2018.06.12 Vytauto Zasausko tapybos darbų paroda 

4 2018.06.29 Griškabūdžio kultūros centro dailės studijos tapybos darbų paroda 

5 2018.08.08 „Žolinės“ puokščių paroda (Barzdų laisvalaikio salė) 

6 2018.09.20 Indrės Siaurusevičiūtės tapybos darbų parodos „Gijos“ atidarymas 

7 2018.11.19 Vytauto Kavaliausko tapybos paroda 

8 2018.11.23 Tarptautinio dailininkų plenero „Kalbanti žemė“ paroda 

9 2018.12.04 Paroda „Vynuogininkystės sezonas Sakartvele“ 

  Valstybinių švenčių renginiai 

10 2018.01.12 Popietė Laisvės Gynėjų dienai paminėti 

http://www.griskabudziokc.lt/
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11 2018.03.11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 

12 2018.05.06 Motinos Diena 

13 2018.05.06 
Motinos dienai skirta renginys „Motinos meilei ribų nėra“ (Barzdų 

laisvalaikio salė) 

14 2018.06.14 Gedulo ir vilties diena 

15 2018.07.06 
Automobilių orientacinės varžybos „Pažink Zanavykiją“ skirtos valstybės 

dienai paminėti 

Koncertai 

16 2018.06.15 9-asis muzikos festivalis „Beatričės vasaros“ 

17 2018.10.11 Tonis (gr. „Miledi“) – koncertas 

  Spektakliai 

18 2018.05.04 Griškabūdžio jaunimo teatras kviečia į spektaklio „Marionetės“ premjera 

19 2018.11.11 Tarprubežių laisvalaikio salės teatro spektaklis „Martynas Špokas“ 

20 2018.11.18 
Kudirkos Naumiesčio kultūros centro mėgėjų teatro „Savi“ spektaklis 

„Buvo buvo kaip nebuvo“ 

21 2018.11.25 Jungėnų kaimo teatro spektaklis „Provincijos aistros“ 

22 2018.11.21 
Plokščių mokyklos daugiafunkcinio centro mėgėjų teatras „Keista 

šeimynėlė“ ( Barzdų laisvalaikio salė) 

  Edukacijos 

23 2018.10.23 Edukacija „Tebūnie šviesa“ 

24 2018.11.25 Edukacija „Kalėdų dirbtuvės“ 

25 2018.11.26 
Edukacinis užsiėmimas „Adventinio vainiko pynimas“ (Žvirgždaičių 

laisvalaikio salė) 

26 2018.12.05 Žvakių liejimo edukacinė programa (Barzdų laisvalaikio salė) 

  Įvairūs renginiai 

27 2018.02.07 Užgavėnių šėlionės 

28 2018.04.06 Romansų vakaras „Prisimink mane“ (Barzdų laisvalaikio salė) 

29 2018.04.08 Vaikų velykėlės „Rid rid rid margi margučiai“ ( Barzdų laisvalaikio salė) 

30 2018.06.24 Barzdų miestelio 330 metų jubiliejaus šventė ( Barzdų laisvalaikio salė) 

31 2018.07.22 Griškabūdžio miestelio šventė „Oninės“ 

32 2018.08.04 Teatrų šventė „Jablonskynė 2018“ 

33 2018.08.01 Popietė senjorams „Vasaros ritmu“ ( Žvirgždaičių laisvalaikio salė) 

34 2018.08.15 Paluobių miestelio šventė „Žolinė“ (Paluobių laisvalaikio salė) 

35 2018.08.31 Šventė vaikams „Lik sveika, vasara“ ( Barzdų laisvalaikio salė) 

36 2018.09.09 Gražiškių kaimo šventė ( Barzdų laisvalaikio salė) 

37 2018.09.15 Arbatos šventė Jablonskynėje 

38 2018.09.19 Popietė „Visko po truputį“ ( Žvirgždaičių laisvalaikio salė) 

39 2018.09.20 Kino filmas „Robertėlis” 

40 2018.10.07 Rudeninio „Derliaus piknikas“ 

41 2018.10.08 
Paminklinio akmens atidengimas genocido aukoms atminti – Baltrušių žydų 

kapinėse ( Barzdų laisvalaikio salė) 

42 2018.10.20 Vakaronė „Rudens darbams pasibaigus“ (Barzdų laisvalaikio salė) 

43 2018.10.26 Bendruomeniškumo akcija „Tebūnie šviesa“ 

44 2018.11.14 Projektas „Linksmoji alėja“ 

45 2018.11.16 Korporacijos „FOHOW“ produktų ir sveikatingumo preparatų pristatymas 

46 2018.11.30 „Rabaksas“ su liaudiškos armonikos prieskoniu 

47 2018.12.11 Popietė su kunigu Vytautu Mazirsku „Kalėdų ilgesiu baltu“ 

48 2018.12.12 „Advento vakaras“ Eglutės įžiebimas  ( Barzdų laisvalaikio salė) 

49 2018.12.14 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė 

50 2018.12.14 Eglutės įžiebimo šventė (Paluobių laisvalaikio salė) 

51 2018.12.16 Kino filmas „Širdys“ 
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52 2018.12.21 Popietė Atkeliauja Kalėda (Paluobių laisvalaikio salė) 

53 2018.12.31 „Naujametinis Žiburėlis“ 

 

Padalinys Barzdų laisvalaikio salė yra aktyvi kultūrinė vietovė. Plati kultūrinė veikla 

atsispindi šventėse, ruošiamose edukacinėse programose, mišraus vokalinio ansamblių „Boružėlės“, 

„ Sodžius“, „ Rasos" koncertuose. Ansamblis „ Sodžius“ dalyvavo rajoninėje vokalinių ansamblių 

ir solistų šventėje „Zanavykų balsai“. Visi kolektyvai daug koncertavo rajono kultūros įstaigų 

organizuojamuose renginiuose. 

Padalinys Paluobių laisvalaikio salėje rengiama didelė šventė rugpjūčio 15 d., miestelio 

šventė „Žolinė“, kuri pritraukia daug dalyvių ir žiūrovų. Taip pat laisvalaikio salė bendradarbiauja su 

Paluobių neįgaliųjų centru skatinama įsitraukti į kultūrinę veiklą žmonėms su negalia. Suburtas 

liaudies šokių kolektyvas. 

Padalinys Žvirgždaičių laisvalaikio salė aktyviai dalyvauja visuose renginiuose noriai 

bendrauja su bendruomene, rengia renginius skatinančius burtis ir bendrauti. 

           Griškabūdžio kultūros centre dirba sportinių renginių organizatorius Algimantas Zymonas. 

Organizuojami šiaurietiško ėjimo žygiai. Žygis 13 km Jankų miškais iki partizanų vado A. Grybino 

bunkerio suvienijo ne mažai šio sporto entuziastų. Kalėdinis žygis po Griškabūdžio miestelį taip pat 

sulaukė daug dėmesio. Taip pat vyksta sveikatingumo mankštos užsėmimai du kartus per savaitę. 

Dar norisi pasidžiaugti kultūros centre veikiančiais kolektyvais, kurie stiprina kultūros centro 

veiklą. 2018 m. kultūros  centre veikė šie  mėgėjų meno kolektyvai: folkloro ansamblis „Nova“ 

(vadovė Nijolė Černevičienė) kuriam šiais 2018 metais suteikta I kategorija, moterų vokalinis 

ansamblis „Volungė“ (vadovė Violeta Briaukienė),  vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Užnovietis“ 

(vadovė Raimonda Černevičiūtė), kaimo kapela (vadovas Valdas Sinkevičius), pučiamųjų orkestras 

(vadovas Valdas Sinkevičius), aktyviai veikia dailės studija (vadovė Rimutė Amonienė). Kuriamas 

ir teatro mėgėjų kolektyvas. Kolektyvuose savo laisvalaikį leido 156 dalyviai. 

Pridedama 2018 m. mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių suvestinė: 

Eil. 

Nr. 

 Kolektyvas  Vadovo vardas, 

pavardė  

 Tel. nr., el. paštas  Dalyvių sk. Pasirodymų per 

2018m.  skaičius 

 Vokaliniai ansambliai 

1. Moterų vokalinis 

ansamblis 

„Volungė“ 

Violeta 

Briaukienė 

868748378 7 6 

2 Vokalinis duetas Valdas 

Sinkevičius 

8 686 61458 3 3 

3 Barzdų 

laisvalaikio salės 

mergaičių 

ansamblis 

„Boružėlės“ 

Rasa  

Malinauskienė 

8 67818481 15 9 
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4 Retro grupė 

„Vaivorykštė“ 

Vlada 

Klimaitienė 

8 68668021 5 12 

5 Barzdų 

laisvalaikio salės 

Mišrus 

ansamblis 

"Sodžius" 

Rasa 

Malinauskienė 

8 67818481 7 16 

6 Barzdų 

laisvalaikio salės 

merginų 

ansamblis 

"Rasos" 

Rasa 

Malinauskienė 

8 67818481 4 11 

 Kita 

7 Pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

Valdas 

Sinkevičius 

8 686 61458 18 7 

8 Kaimo kapela Valdas 

Sinkevičius 

8 686 61458 9 23 

9 Mėgėjų teatras 

„Kaimynai“ 

Vlada 

Klimaitienė 

8 68668021 8 4 

10 Griškabūdžio 

kultūros centro 

dailės studija 

Rimutė 

Amonienė 

8 69834231 18  

 Etninė kultūra 

11 Folkloro 

ansamblis  

„Nova” 

Nijolė 

Černevičienė 

8 61625040 25 18 

12 Vaikų ir jaunimo 

folkloro 

ansamblis 

„Užnovietis”  

Raimonda 

Černevičiūtė 

8 692 79948 25 14 

 Paluobių liaudies 

šokių kolektyvas 

Saulena 

Valatkaitienė 

8 614 58418 12 1 

 

 IŠ VISO: 156 124 
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         1 pav. 2018 m. mėgėjų meno kolektyvų suvestinė 

 

Griškabūdžio kultūros centro moterų vokalinio ansamblio ,,Volungė“ pasirodymai: 

 

Šakių r. 

Data Vieta Renginio pavadinimas 

2018-02-16 Griškabūdžio kultūros 

centras 

Vasario 16-sios minėjimas ,,Lietuvai Šimtas“ 

2018-04-06 Slabadai, Vilkaviškio 

r. 

Koncertas Slabadų bendruomenei 

2018-06-23 Šakiai Šakių miesto šventė ,,Zanavykų apkabinimas“ 

2018-09-30 Pajavonys, Kybartų r. Respublikinis vokalinių ansamblių festivalis 

2018-11-30 Šakių kultūros centras Vokalinių ansamblių ir solistų šventė „Zanavykų balsai“. 

 

Lietuvoje 

Data Vieta Renginio pavadinimas 

2018-07-06 Vilnius, Vingio parkas Dainu sventė Vardant tos 

 

Griškabūdžio kultūros centro folkloro ansamblio ,,Nova“ pasirodymai: 

 

Data Renginys Vieta 

2018-02-16 Valstybės atkūrimo diena Lietuvos 

šimtmečiui. 

Knygnešio programa ,,Zanavykija – 

knygnešių kraštas“ 

Griškabūdžio kultūros centras 

2018-02-18 Valstybės atkūrimo diena Lietuvos 

šimtmečiui. 

Knygnešio programa ,,Zanavykija- knygnešių 

kraštas“  

Višakio Rūdos kultūros centras 

2018-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Knygnešio programa ,,Zanavykija- knygnešių 

kraštas“ 

Kudirkos Naumiesčio kultūros 

centras 
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2018-03-17 Knygnešio diena Knygnešio programa. 

,,Zanavykija- knygnešių kraštas“ 

Šakių kultūros centras 

2018-03-18 Knygnešio diena. Knygnešio programa 

,,Zanavykija- knygnešių kraštas“ 

Bagotosios kultūros centras 

2018-04-01 Šventų Velykų rytas Timpanų mušimas Griškabūdžio Kristaus 

Atsimainymo bažnyčia 

2018-05-09 Kryžių lankymas Griškabūdžio apylinkėse Bliuviškių bendruomenės centras  

2018-05-12 Suvalkijos kanklininkų suvažiavimas 

Tautosakos programa 

Marijampolės kultūros centras 

2018-06-02 Vakaras su folkloro ansambliu ,,Diemedis“ Kalvarijos kultūros centras 

2018-06-09 Folkloro šventė „Didžių žmonių žemė“ 

Knygnešio programa ,,Zanavykija- knygnešių 

kraštas“ 

 

Raudondvaris 

2018-06-23 Joninių  Šventė  

Joninių programa 

Šilainė  Lenkija 

2018-06-24 Tradicinė Joninių šventė Sudargo 

piliakalniuose 

Meno mėgėjų kolektyvų palydėtuvės į 2018 

metų Dainų šventę „VARDAN TOS…“ 

Knygnešio programa ,,Zanavykija- knygnešių 

kraštas“ 

Sudargas 

2018-07-02 Dainų šventė „VARDAN TOS…“ Vilnius 

2018-07-03 Dainų šventė Folkloro diena „Didžių žmonių 

žemė“. 

Vilnius 

2018-07-22 Atminimo lentos atidengimas, skirtos 1919–

1920 metų Nepriklausomybės kovų 

Griškabūdžio valsčiaus savanoriams ir Vyties 

kryžiaus kavalieriams. 

Dainos Lietuvai 

Griškabūdis 

2018-08-10 25-oji regioninė Dainavos krašto folkloro 

šventė. 

Knygnešio programa ,,Zanavykija- knygnešių 

kraštas“ 

Druskininkai 

2018-08-11 Dainavos krašto folkloro vakaro koncertas. 

 

Druskininkų kultūros centras 

2018-08-25 Folkloro šventė ,,Ant vandens“ 

Ansamblis koncertavo: Miesto parke, 

Jurbarko KC, Prieplaukoje. 

Jurbarko kultūros centras 

2018-09-15 Arbatos šventė Jablonskynėje (organizatoriai) 

 

Rygiškių k. 

2018-09-28 Šokių kruizas Ryga Stokholmas 

Koncertas mažojoje salėje 

Kruizas Ryga-Stokholmas-Ryga 

 

2018-09-29 Šokių kruizas Ryga Stokholmas 

Koncertas didžiojoje salėje 

Kruizas Ryga-Stokholmas-Ryga 

 

2018-09-29 Advento vakaronė su folkloro ansambliu 

,,Gandužis“ 

Griškabūdžio kultūros centras 

 

 

 

 

https://www.dainusvente.lt/lt/birzelio-9-d-16-val-raudondvaryje-kauno-r-vyks-folkloro-svente-didziu-zmoniu-zeme/
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Griškabūdžio kultūros centro kolektyvų pasirodymai kaimo kapela ,,Nova“: 

 

Data Renginys Vieta 

2018-02-11 Užgavėnės Šakių kultūros centras 

2018-02-11 Užgavėnės Paluobių daugiafunkcinis centras 

2018-03-22 Margučių marginimo šventė Zyplių dvaras 

2018-04-06 Kazlų Rūdos senjoru klubo šventė. Kazlų Rūdos biblioteka 

2018-04-22 Tradicinė kapelų šventė. „Pašešupių armonika 

– 2018“ Kudirkos Naumiestyje. 

Kudirkos Naumiesčio kultūros 

centras 

2018-05-20 Sekminės Rygiškių k. Rygiškių k. Šakių raj. 

2018-05-20 Mojinės Veršiuose Veršių Bendruomenės centras 

2018-06-03 ,,Ant tėvelio didžio dvaro...“ Šunskų bendruomenės centras 

2018-06-08 ,,Vasaros penktadieniai“  Kidulių dvaras 

2018-06-23 Joninių  Šventė  Šilainė Lenkija 

2018-06-24 Tradicinė Joninių šventė Sudargo 

piliakalniuose. 

Meno mėgėjų kolektyvų palydėtuvės į 2018 

metų Dainų šventę „VARDAN TOS… 

Kapela griežia šokiams 

Sudargas 

2018-08-04 Teatrų Šventė Jablonskynė ,,Teatrų piknikas 

Jablonskynėje. 

Kapelos koncertas 

Rygiškių k.  

2018-08-11 Dainavos krašto folkloro vakaro koncertas. 

Kapelos koncertas šokiams 

Druskininkai 

2018-08-26 Respublikinė kapelų šventė ,,Prie Višakio 

žaliųjų krantų“  

Višakio Rūdos  kultūros centras 

2018-09-14 Vakaronė Zyplių dvare Zyplių dvaras 

2018-09-15 Arbatos šventė Jablonskynėje 

Koncertas 

Rygiškių k. 

2018-09-29 Šokių kruizas Ryga Stokholmas 

Koncertas didžiojoje salėje 

Kruizas Ryga-Stokholmas-Ryga 

 

2018-10-06 Jaunimo folkloro renginys „Baltų raštai-2018“ 

LK Kauno įgulos karininkų ramovėje festivalio  

didysis koncertas. 

Kauno TKC 

2018-10-06 Rudens piknikas Griškabūdyje Griškabūdžio kultūros centras 

2018-10-09 Derliaus šventė Būdos kultūros centre Būdos kultūros centras 

2018-10-30 Šokių vakaras ,,Rabaksas“ Griškabūdžio kultūros centras 

2018-12-14 Šventinis vakarėlis Šakių autobusų parkas Šakiai 

2018-12-28 Sintautų Kc Naujametinis žiburėlis Sintautų kultūros centras 

 

Griškabūdžio kultūros centro Pučiamųjų orkestras pasirodymai 

 

Data Renginys Vieta 

2018-01-18 2018 metų Sintautų kalendoriaus pristatymas 

 

Sintautų kultūros centras 

2018-04-01 Šventų Velykų rytas 

Orkestro sveikinimo programa 

Griškabūdžio Kristaus 

Atsimainymo bažnyčia 

2018-06-06 Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dieną 

Griškabūdžio kultūros centras 

2018-06-16 Atestatų įteikimas 

Orkestro koncertas 

Griškabūdžio Kristaus 

Atsimainymo bažnyčia 
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2018-06-22 Oninės Griškabūdyje 

Orkestro koncertas 

Griškabūdžio kultūros centras 

2018-08-26 Višakio Rūdos Šv. Baltramiejaus atlaidai 

Koncertas 

Višakio Rūdos Šv. Vyskupo 

Stanislovo bažnyčia. 

2018-09-09 Švč. M. Marijos Vardo atlaidai  

Koncertas 

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia 

Gražiškiai 

 

 

Griškabūdžio kultūros centro Vokalinis duetas: 

 

Data Renginys Vieta 

2018-01-26 Šakių 2018 metų kalendoriaus. Sutiktuvės. Šakių kultūros centras 

2018-05-10 Poezijos skaitymas ,,Šimtas posmų Lietuvai“  Griškabūdžio kultūros centras 

2018-10-28 Duetų vakaras Kriūkų kultūros centre Kriūkų kultūros centras 

 

 

Griškabūdžio kultūros centro kolektyvų pasirodymai folkloro ansamblio ,,Užnovietis“: 

 

Data Renginys Vieta 

2018-01-13 Laisvės gynėjų diena Programa ,,Žymių 

kraštiečių keliu“ 

Višakio Rūdos kultūros centras 

2018-03-16 Folkloro ansamblis „Dailingė“ šventė Kauno tautinės kultūros centras 

2018-03-13 Popietė ,,Mano Lietuva“  

Kanklininkų programa 

Griškabūdžio biblioteka.  

2018-03-17 Knygnešio diena ,,Žymių kraštiečių keliu“ 

 

Šakių kultūros centras 

2018-04-08 Margučių šventė Punske. 

Kanklininkų programa 

Punsko lietuvių kultūros namai 

2018-05-12 Suvalkijos kanklininkų suvažiavimas 

Kanklininkų programa 

Marijampolės kultūros centras 

2018-05-18 Respublikinis folkloro festivalis ,,Šišon, 

didžiam kiemaity 

Programa , ,,Žymių kraštiečių keliu“ 

Šilutės Raj. Juknaičiai 

2018-05-20 Sekminės Rygiškių k. 

Sekminių programa 

Rygiškių k.   

2018-06-23 Joninių  Šventė  

Apeigų, kanklininkų programos atlikimas. 

Šilainė Lenkija 

2018-06-24 Tradicinė Joninių šventė Sudargo 

piliakalniuose 

Meno mėgėjų kolektyvų palydėtuvės į 2018 

metų Dainų šventę „VARDAN TOS… 

Programa ,,Žymių kraštiečių keliu“ 

Sudargas 

 

2018-07-03 Dainų šventė Folkloro diena „Didžių žmonių 

žemė“. 

Vilnius 

2018-07-22 Atminimo lentos atidengimas, skirtos 1919–

1920 metų Nepriklausomybės kovų 

Griškabūdžio valsčiaus savanoriams ir Vyties 

kryžiaus kavalieriams. 

Kanklininkų programa 

Griškabūdis 
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2018-09-29 Šokių kruizas Ryga Stokholmas 

Koncertas didžiojoje salėje 

Kruizas Ryga-Stokholmas-Ryga 

2018-11-30 Respublikinis moksleivių instrumentinio 

folkloro festivalis ,,ČIRPYNĖ“ 

Kauno tautinės kultūros centras 

 

 

Griškabūdžio kultūros centro dailės studijos pasirodymai: 

 

Data Renginys Vieta 

2018-03-21 Edukacija. Velykų belaukiant. Margučių 

marginimas 

Griškabūdžio kultūros centras 

2018-06-06-

2018-07-06 

Studijos tapybos darbų paroda Šakių viešoji biblioteka 

2018-06-05 Tapybos pleneras gamtoje Sodyba Kazlų Rūda, Sasnavos 

km. 

2018-07-06-

2018-08-10 

Studijos tapybos darbų paroda Griškabūdžio kultūros centras 

2018-08 Grafikos darbai Šakių kalendoriui-

(iliustracijos) 

Šakių viešoji biblioteka 

2018-08-15 Edukacija „Piešimas arbata“ arbatos šventėje J.Jablonskio tėviškė 

2018-10-07 Tapybos akcija ‚Rudens spalvos“ Griškabūdžio aikštė prie kultūros 

centras 

2018-10-12 Šakių viešosios bibliotekos projektas „V. 

Tamulaitis. Svirplys dar svirpia.“  

Virtualiai parodai pristatyti 28 tapybos darbai. 

Apdovanota padėkos raštais ir prizais 

šventiniame renginyje 

Šakių kultūros centras 

2018-10-15-

2018-11-10 

Studijos tapybos darbų paroda Kudirkos Naumiesčio kultūros 

centras 

2018-10-23 

2018-10-26 

Edukacija „Moliūgų žibintai“ 

Akcijai „Tebūnie šviesa“ 

Griškabūdžio kultūros centras 

Griškabūdžio miestelio centras 

2018-11-27-

2018-12-10 

Kalėdų dirbtuvės Griškabūdžio kultūros centras 

2018-12-11 Popietė „Kalėdų ilgesiu baltu“. Griškabūdžio kultūros centras 

2018-12-15 Projektas „Linksmoji alėja“. Papuošta 10 

medžių 

Griškabūdžio miestelio centras 

2018-12-17-

2018-12-18 

Šventinis sambūris „Senus palydint, Naujus 

sutinkant“ 

Griškabūdžio kultūros centras 

 

  Parodos: 

 

Data Pavadinimas Pastabos 

2018-01-30 Algirdo Puplevičiaus fotografijų paroda „Ugnies 

šokis“ 

Profesionalioji 

2018-03-07 Ritos Mockeliūnienės fotografijų ir tekstilės 

darbų paroda „It šilko suknele gėlėta“ 

Tautodailė 

2018-04-10 Dianos Lukošiūnaitės ir Linos Kabelkaitės 

karpinių (užuolaidėlių) paroda 

Tautodailė 

2018-05-09 Linos Endriukaitienės tapybos darbų paroda Profesionalioji 

2018-06-01 Vytauto Lazausko tapybos darbų paroda Tautodailė 
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2018-09-20 Indrės Siaurusevičiūtės tapybos darbų paroda 

„Gijos“ 

Profesionalioji 

2018-10-23 Tarptautinio plenero „Kalbanti žemė“ paroda, 

skirta piliakalnių metams 

Profesionalioji 

2018-11-20 Vytauto Kavaliausko tapybos paroda Tautodailė 

2018-12-04 Paroda „Vynuogių sezonas Sakartsvele“ Profesionalioji 

 

Ekskursijos: 

 

Pravestos 5 ekskursijos Griškabūdžio bažnyčioje. 

2018-12-27 Ekskursija į Vilnių MO muziejų. 

Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės Retro grupė „Vaivorykštė“ 

pasirodymai: 

 

Data Renginio pavadinimas Vieta 

2018-01-12 Sausio 13 –osios minėjimas  Griškabūdžio kultūros centras  

2018-01-12 Sausio 13 –osios minėjimas  Barzdų laisvalaikio salė 

2018-02-16 Vasario 16 –osios Lietuvos 

šimtmetis 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-03-09 Kovo 11 – ojios šventinis 

koncertas. „Varpo“ nominacijų 

teikimas nusipelniusiems žmonėms 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-04-06 Romansų vakaras „Prisimink mane“ Barzdų laisvalaikio salė 

2018-05-04 Motinos dienos koncertas Janukiškių laisvalaikio salė 

2018-05-06 Motinos diena Barzdų Kristaus Karaliaus 

bažnyčioje 

2018-06-14 Gedulo ir Vilties diena   Griškabūdžio bažnyčioje 

2018 -06-24 Šv. Jono atlaidai. Barzdų miestelio 

– 350 m. jubiliejus 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-09-09 Marijos atlaidai. „Gražiškių kaimo 

šventė“ 

Gražiškių koplytėlė 

2018-10-20 Vakaronė. „Rudens darbams 

pasibaigus“ 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-11-20 Kudirkos Naumiesčio Neįgaliųjų 

centro 15 m. jubiliejaus šventė. 

Kudirkos Naumiesčio neįgaliųjų 

centras 

2018-12-12 Eglutės įžiebimas. „Advento 

vakaras 

Barzdų laisvalaikio salė 

 

Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės mėgėjų teatras „Kaimynai“ 

pasirodymai: 

 

Data Renginio pavadinimas Vieta 

2018-02-13 „Užgavėnės“ Barzdų laisvalaikio salė 

2018-04-13 Atvelykio šventė Barzdų laisvalaikio salė 

2018-07-06 Valstybės dienos minėjimas. 

Kompozicija: J. Marcinkevičiaus 

„Mindaugas“ 

Barzdai 

2018-12-07 Būdos bendruomenės Advento 

vakaronė 

Būdos BC 
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Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės merginų ansamblio „Rasos“ 

pasirodymai: 

 

Data Renginio pavadinimas Vieta 

2018-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Barzdų laisvalaikio salė 

2018-02-16 Lietuvos nepriklausomybės dienos 

minėjimas. 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-03-11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai skirtas renginys. 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-04-06 Romansų vakaras "Prisimink mane" Barzdų laisvalaikio salė 

2018-04-08 Vaikų velykėlės "Rid rid rid margi 

margučiai" 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018 -05 - 

06 

Motinos dienai skirta renginys "Motinos 

meilei ribų nėra" 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-06-24 Barzdų miestelio 330 metų jubiliejaus 

šventė 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-09-08 Koncertas bendruomenės šventėje Slabadai 

2018-09-09 Koncertas Gražiškių koplytėlės 

atlaiduose. 

Gražiškiai 

2018-12-12 Advento vakaras "Kad šviestų širdys" Barzdų laisvalaikio salė 

2018-12-16 Advento popietė Baltrušiai 

 

Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės mergaičių ansamblis „Boružėlės“ 

 pasirodymai: 

 

Data Renginio pavadinimas Vieta 

2018-02-13 Lietuvos nepriklausomybės dienos 

minėjimas. 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-02-16 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai skirtas renginys. 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-04-08 Vaikų velykėlės "Rid rid rid margi 

margučiai" 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-05-06 Motinos dienai skirta renginys "Motinos 

meilei ribų nėra" 

Būdos BC 

2018-06-24 Barzdų miestelio 330 metų jubiliejaus 

šventė 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-09-09 Koncertas Gražiškių koplytėlės 

atlaiduose. 

Gražiškiai 

2018-12-12 Advento vakaras "Kad šviestų širdys" Barzdų laisvalaikio salė 

2018-12-16 Advento popietė Baltrušiai 

2018-12-30 Kalėdinis koncertas bendruomenės 

namuose 

Liepalotai 

 

Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės mišraus ansamblio "Sodžius" 

 pasirodymai 

 

Data Renginio pavadinimas Vieta 

2018-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Barzdų laisvalaikio salė 

2018-02-16 Lietuvos nepriklausomybės dienos 

minėjimas. 

Barzdų laisvalaikio salė 
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2018-03-11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai skirtas renginys. 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-04-06 Romansų vakaras „Prisimink mane“ Barzdų laisvalaikio salė 

2018-04-15 Regioninė vokalinių ansamblių šventė 

„Pavasario gaida“ 

Kudirkos Naumiestis 

2018-04-29 Vokalinė ansamblių šventė „Po dainų 

skliautais“ 

Antanavas 

2018-05-06 Motinos dienai skirta renginys „Motinos 

meilei ribų nėra“ 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-06-14 Gedulo ir vilties dienos minėjimas Griškabūdis 

2018-06-24 Barzdų miestelio 330 metų jubiliejaus 

šventė 

Barzdų laisvalaikio salė 

2018-09-08 Koncertas bendruomenės šventėje Slabadai 

2018-09-09 Koncertas Gražiškių koplytėlės 

atlaiduose. 

Gražiškiai 

2018-10-26 Koncertas bendruomenės šventėje Ąžuolų Būda 

2018-11-30 Vokalinių ansamblių festivalis 

„Zanavykų balsai“ 

Šakiai 

2018-12-12 Advento vakaras „Kad šviestų širdys“ Barzdų laisvalaikio salė 

2018-12-16 Advento popietė Baltrušiai 

 

IV. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

 

Griškabūdžio kultūros centro veiklai užtikrinti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2018 m. 

patvirtinta ir papildyta iš savivaldybės biudžeto (finansavimo šaltinis Z), programa 06. Kultūros 

plėtros programa, funkcija 08.02.01.01.  

Kultūros centro  metinė sąmata – 394 082,00 Eur.  

Gauti asignavimai – 150821,00  Eur, iš jų: 

 Darbo užmokesčiui – 92815,00 Eur 

 Socialinio draudimo įmokos. – 30248,00 Eur 

     Ryšių paslaugoms –  80,00 Eur 

 Transporto išlaikymui – 1300,00 Eur 

 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 11180,00 Eur 

 Komunalinėms paslaugos   – 7459,00 Eur 

 Kitoms paslaugoms – 7598,00 Eur. 

 

Gauti asignavimai iš savivaldybės biudžeto panaudoti pagal patvirtintą sąmatą. 2018 metams 

specialiosioms programoms vykdyti patvirtinta metinė programos sąmata su papildymu – 7208,00 

Eur, kurios yra surinktos už kultūros centro  teikiamas ir mokamas paslaugas. 
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V. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 

 

Griškabūdžio kultūros centras ateityje sieks organizuoti daugiau profesionalių  muzikos 

koncertų,  teatro spektaklių, tačiau Griškabūdžio kultūros centras susiduria su patalpų apšildymo 

problema ir kultūros centras nėra renovuotas, todėl yra būtinas patalpų atnaujimas. Koncertų salės ir 

parodų salės grindys ir sienos yra prastos kokybės, trūksta pagalbinėse patalpose lentynų turimam 

inventoriui laikyti: muzikos instrumentams, tautiniams kostiumams, dekoracijoms.  

Artimiausiu metu bus sprendžiamas katilinės atnaujinimo klausimas, jau perdažytos sienos 

fojė. Pakeistos koncertinėje salėje scenos užuolaidos, planuojamos pakeisti ir mažesnėje salėje kur 

vyksta taip pat daug renginių.  

Griškabūdžio kultūros centre vyksta  įvairaus žanro renginių, tačiau kultūros centras neturi 

apšvietimo įrangos, kuri reikalinga renginių kokybei (kultūros centras iš uždirbtų lėšų neturi 

galimybės įsigyti, nes uždirbti pinigai skirti kitoms veikloms). Sieksime pritraukti daugiau projektinių 

lėšų. Pateikėme Lietuvos kultūros tarybai projektą „Vasara Jono Jablonskio tėviškėje“. Tai ciklas 

renginių, kurie vyks Jono Jablonskio tėviškėje, Rygiškių k. Renginių ciklą apima: dailės pleneras, 

Sekminių papročių šventė, teatro šventė, folkloro šventė, kanklininkų sambūris, planuojamos 

organizuoti ekskursijos į Jono Jablonskio tėviškę-muziejų. 

 Mūsų tikslas - padaryti kultūros centrą patraukliu židiniu poilsiui ir laisvalaikio praleidimui.  

VI. KITA INFORMACIJA 

 

Griškabūdžio kultūros centro partneriai: 

 Griškabūdžio seniūnija; 

 Griškabūdžio bendruomenės centras. 

Tik visi kartu veikdami kryptingai, galime augti ir tobulėti. Ir toliau bus siekiama puoselėti bei plėsti 

bendradarbiavimą su įstaigomis, įtraukiant daugiau visuomeninių organizacijų, verslo įmonių.  

 

ĮSTAIGOS ETATAI IR DARBUOTOJŲ IŠSILAVINIMAS 
 

 

Eil.Nr. 
Patvirtintas pareigybės 

pavadinimas 

Patvirtintas 

darbo 

krūvis 

Šioje pareigybėje 

dirbančio 

darbuotojo 

išsilavinimas 

Suteikta 

kvalifikacinė 

klasė 

 

Suteikta 

kategorija 

už 

kolektyvą 

 

1 Direktorius 1 
aukštasis 

universitetinis 
II - 

2 Buhalteris 0,5 aukštesnysis - - 
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3 
Kultūrinių renginių 

organizatorė 
0,5 aukštesnysis  - 

4 
Kultūrinių renginių 

organizatorė 
0,5 

aukštasis 

universitetinis 
I I 

5 
Kultūrinių renginių 

organizatorė 
0,5 

aukštasis 

universitetinis 
II II 

6 Kolektyvo vadovė 0,5 
aukštasis 

universitetinis 
III - 

7 

Kolektyvo vadovas  

 

Orkestro vadovas 

1 

 

0,25 

aukštesnysis - II 

8 Kolektyvo vadovė 0,5 
aukštasis 

universitetinis 
- - 

9 Kolektyvo vadovė 0,5 aukštesnysis - - 

10 Dailės studijos vadovė 0,75 
aukštasis 

universitetinis 
III - 

11. 
Sportinių renginių 

organizatorius 
0,5 

aukštasis 

universitetinis 
- - 

12 
Sportinių renginių 

organizatorius 
0,5 

aukštasis 

universitetinis 
-  

13 Valytoja 1 vidurinis -  

14 
Kultūrinių renginių 

organizatorė 
1 

aukštasis 

universitetinis 
III  

15 
Kultūrinių renginių 

organizatorė 
1 

aukštasis 

universitetinis 
III  

16 
Kultūrinių renginių 

organizatorė 
0,75 aukštesnysis III  

17 Valytoja 0,5 vidurinis - - 

18 Valytoja 0,5 vidurinis - - 

19 Darbininkas 1 aukštesnysis - - 

20 Kūrikas 1 aukštesnysis - - 

Iš viso: 12,75  
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2 pav. Griškabūdžio kultūros centro darbuotojų išsilavinimas 

 

 

 

 

Direktorius                 Mindaugas Kriaučiūnas 

 

  

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Aukštasis universitetinis aukštesnysis Vidurinis

Sk
ai

či
u

s
Griškabūdžio kultūros centro darbuotojų 

išsilavinimas


