SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS
CENTRO 2019 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 universiteto Kauno fakultete baigė kultūros vadybą (papildomos studijos).
2019 m. Vilniaus universiteto Kauno fakultete baigė meno vadybos studijas (magistro studijos).
Kvalifikacijos kėlimas, stažuotės:
2019 m. balandžio 14-20 d. Nr. 19-36 Kultūros įstaigų vaidmuo kuriant regiono kultūrinį savitumą ir
išskirtinumą – šiuolaikinio vartotojo ir tautinių tradicijų santykis.
2019 m. balandžio 24-26 d. Nr.8057 Lietuvos kultūros centrų vadovų ir pavaduotojų seminaras.
2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr.7174 Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais žinių tikrinimo
pažymėjimas.
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 m. sausio 1 d. Tai daugiafunkcė 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 du padalinius – Barzdų laisvalaikio salę ir Paluobių
laisvalaikio salę. 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. Centras rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų
šventėse, vietiniuose, regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose, vykdo švietėjišką (edukacinę)
veiklą, rengia parodas, koncertines mėgėjų meno kolektyvų išvykas, organizuoja pramoginius,
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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 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
2019 metai Griškabūdžio kultūros centrui buvo aktyvūs, suorganizuota įvairių švenčių:
Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos minėjimas nukėlė į 1991 metų sausį. Dainos, posmai, istorinių
įvykių apžvalga nepaliko abejingų. Vasario 16-osios, Valstybės atkūrimo dieną, šventėme kartu su
aktore Virginija Kochanskyte ir pianiste Beata Vingraite ir jų parodyta programa „Pašauktasis“. Kovo
11 –ją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Griškabūdžio kultūros centro ir jų padalinių
(Barzdų ir Paluobių laisvalaikio salės) meno kolektyvai surengė koncertą „Šitą žemę man likimas
dovanojo“. Birželio 14 d. Gedulo ir vilties minėjimas „Lietuva – vėjuose lelija“ įvyko Griškabūdžio
Kristaus atsimainymo bažnyčioje skambant vokalinio ansamblio „Volungės“ atliekamomis tremtinių
dainoms ir dainomis apie Lietuvą. Liepos 6-ąją kartu giedoti Lietuvos himno pakvietė pučiamųjų
instrumentų orkestras kartu su vokaliniu ansambliu „Volungės“.
Griškabūdžio kultūros centras 2019 metais buvo partneris renginiuose :


balandžio 26 d. jaunimas iš Griškabūdžio, Barzdų, Baltrušių, Žvirgždaičių išbandė
naujas grafiti technikas „Bansky technika“ projekte;



gegužės 14 d. poezijos popietėje „Aš trokštu būti čia ir amžinai“;



gegužės 26 d. – liepos 16 d. 9-ajam muzikos festivalyje „Beatričės vasaros“;



birželio 22 d. Tarptautinio folkloro festivalio „Šešupės malūnai“ subatvakaryje J.
Jablonskio tėviškėje;



liepos 15 d. „Kalbos dienoje“, skirtoje poetų, vertėjų A. Bernoto ir A. Galgino
85–osioms gimimo metinėms paminėti.

Kryžių lankymo dienos Griškabūdžio apylinkėse įtrauktos į Lietuvos Nematerialaus kultūros
paveldo vertybių sąvadą. Ankstyvą gegužės 29 d. rytą visi dalyviai rinkosi prie pagrindinio kaimo
kryžiaus ir kartu su Griškabūdžio klebono Vytauto Mazirsko malda ir giesmėmis aplankė 14 kryžių.
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Ši tradicija išliko nenutrūkusi nuo 1932 metų. Tikimės, kad ši tradicija bus išsaugota ir ateities
kartoms.
Gegužės 25 d. startavo Griškabūdžio kultūros centro projektas „Vasara Jono Jablonskio
tėviškėje“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šakių rajono savivaldybė. Jis prasidėjo
tapybos pleneru, kurio metu sukurti paveikslai, iškarpytos užuolaidėlės langams ir kiti darbai papuošė
J. Jablonskio muziejų. Antras šio projekto renginys vyko birželio 8 d. – „Sekminių papročiai“. Jo
metu šurmuliavo jaunimas ir suaugusieji, pasipuošę tautiniais rūbais. Vaikams labai patiko
pasivažinėti arklio traukiamu vežimu, paglostyti gyvą ožką. Edukaciniuose kiemeliuose vyko įdomūs
užsiėmimai: kiaušinių marginimas, sviesto mušimas, vainikėlių pynimas. Vaikų ir jaunimo
etnografinių ansamblių dainos ir šokiai sulaukė nemažo dėmesio. Trečias projekto renginys įvyko
birželio 19-22 d. – tai kanklininkų sambūris. Vaikai ir jaunimas nuo 6 metų iki 18 metų buvo
kviečiami pažinti tradicinį kankliavimą. Nuo pat pirmos dienos prasidėjo intensyvios kankliavimo
pamokos, kurias vedė patyrę mokytojai. Su zanavykiškomis kanklėmis supažindino tautosakininkas
Jaunius Vylius. Sambūrio metu vyko įvairiausių užsiėmimų: molio edukacija, kupolų rišimas, mūsų
krašto šokių ir dainų pamokos. Į kanklininkų sambūrio dalyvių baigiamąjį koncertą atvyko tėveliai ir
kiti svečiai, darniai nuskambėjo kanklininkų himnas ir išmoktos mūsų krašto melodijos. Ketvirtas
renginys – rugpjūčio 3 d. teatrų šventė „Jablonskynė“. Žiūrovai galėjo pamatyti įvairaus žanro
pasirodymus: nuo komedijų, gyvenimiškos istorijų, iki minčių apie Lietuvos praeitį (Punsko Lietuvių
kultūros namų klojimo teatras). Šis renginys išsiskyrė ir sulaukė didelio susidomėjimo, nes dalyvavo
profesionalės aktorės Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė, kurios su kapela „Ratilai“
suvaidino pašėlusio smagumo spektaklį „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes“. Penktasis ir paskutinis
projekto renginys vyko rugsėjo 14 d. – „Arbatos“ šventė, kurioje savo patirtimi dalinosi Vytauto
Didžiojo universiteto botanikas Kęstutis Obelevičius. Renginio metu vykusi paskaita apie žolelių
rinkimą ir panaudojimą arbatoms sulaukė didelio susidomėjimo. Šventės metu buvo degustuojama
arbata, kurią surinko žolininkės. Edukacijų metu buvo dekoruojami žolelėmis maišeliai, gaminamos
kvapnios pagalvėlės, iš samanų gaminami paukšteliai. Gera nuotaika, liaudiškais šokiais ir dainomis
dalinosi etnografiniai ansambliai.
Vienas didžiausių renginių – liepos 28 d. vykę tradiciniai Šv. Onos atlaidai, po kurių šventinį koncertą
organizavo Griškabūdžio kultūros centras. Šventinę nuotaiką dovanojo Griškabūdžio kultūros centro
pučiamųjų orkestras, grupės „Balius“, „Poliarizuoti stiklai“, „Vega“, „Rebelheart“.
Rugsėjo 26 d. Griškabūdžio miestelio aikštelėje vyko „Rudens piknikas“. Susirinkusius
žiūrovus linksmino Griškabūdžio kultūros centro kapela, Girėnų kaimo kapela, Aliukas Evaldas ir
sesutė Silvija. Veikė rudeninė mugė.
Spalio 25 d. surengtas kapelijų šėlsmas „Čeverykas grindį skuta“. Norinčius smagiai pašokti
ir gerai praleisti laisvalaikį sukvietė Griškabūdžio kultūros centro kapela „Nova“, kuriems talkino
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gausus folkloro ansamblio „Nova“ dalyvių būrys, Kudirkos Naumiesčio kultūros centro kapela
„Liociai, Marijampolės etnografinis ansamblis „Žibinyčia“.
Gruodžio 13 d. pakvietėme į advento popietę „Pėdutės“, keldami klausimą: kokias pėdas
kiekvienas gyvenime paliekame? Griškabūdžio parapijos kunigas Vytautas Mazirskas pasidalino
mintimis apie susikaupimo, laukimo metą. Jam talkino Vilkaviškio vyskupijos parapinės katechezės
centro referatė Lina Mažeikaitė. Dalinomės simbolinėmis pėdutėmis ir linkėjome vieni kitiems gero.
Gruodžio 14 d. – Kalėdų eglutės įžiebimo šventė su Šakių kultūros centro dainavimo studija
„Šmiki Šmaki“. Didelio susidomėjimo sulaukė ir veikiantis Griškabūdžio kultūros centre Kalėdinis
paštas.
2019 m. Griškabūdžio kultūros centre veikė personalinės parodos: Andriaus Bieliuko kūrybos
fotografijų paroda „Medžio darbai", Genutės Bučiūnienės jubiliejinė karpinių paroda, Juozo Žuko
tapybos ir grafikos darbų paroda, Algirdo Senkaus tapybos darbų paroda, Lolitos Rūgytės personalinė
tapybos darbų paroda.
Galima išskirti ir tai, kad kultūros centre vyko įvairios edukacijos: kiaušinių marginimo, žibintų iš
moliūgų gamyba, kurie buvo daromi renginiui „Tebūnie šviesa“. Taip pat buvo kuriamos kalėdinės
dirbtuvės, kurių metu pagamintos įvairios dekoracijos naudojamos Šv. Kalėdų stebuklui sukurti –
kalėdiniai papuošimai, kalėdinio pašto dėžutė.
Aktyviai naudojama socialinė feisbuko platforma, kurioje sukurta Griškabūdžio kultūros
centro paskyra, todėl nuolat publikuojame skelbimus, nuotraukas, tiesiogiai transliuojame renginio
metu, įkeliame medžiagą apie kolektyvų pasirodymus ir matome žmonių atsiliepimus apie
vykstančius renginius. Plačiau apie įstaigos veiklą galima susipažinti ir interneto puslapyje
www.griskabudziokc.lt.
Taigi apibendrinant galima teigti, kad 2019 metai, kurie buvo antri Griškabūdžio kultūros
centrui, kaip biudžetinės įstaigos, buvo kupini gražių ir prasmingų veiklų. Renginių palyginus su
2018 metais padaugėjo 54 procentais. 2018 metais įvyko 53 renginiai, 2019 metais – 82 renginiai.

2019 M. ĮVYKĘ RENGINIAI
1 lentelė

Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6

Data

Renginio pavadinimas

2019-01-12
2019-02-12
2019-03-26
2019-04-17
2019-05-02
2019-05-21

Parodos
Andriaus Bieliuko kūrybos darbų fotografijų paroda „Medžio darbai“
Šakių tautodailininkų bendrijos „Dailius“ tapybos darbų paroda
Genutės Bučiūnienės jubiliejinė karpinių paroda
Vytauto Lazausko tapybos darbų paroda „Žiemos sapnas“
Projekto „Bansky interpretacijos“ darbų paroda
J. Žuko tapybos ir grafikos darbų paroda
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7

2019-06-15

8
9
10

2019-07-15
2019-09-27
2019-10-28

11
12

2019-01-11
2019-01-12

13

2019-02-15

14
15

2019-02-16
2019-02-16

16

2019-03-10

17

2019-03-11

18

2019-05-05

19 2019-05-09
20 2019-06-14
21 2019-07-06
22 2019-07-06
Koncertai
23 2019-02-10
24 2019-03-19
25 2019-03-19
26 2019-04-10
27 2019-05-09
28

2019-05-26

29

2019-06-16

30

2019-12-08

31
32
33

2019-11-10
2019-11-24
2019-12-01

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

2019-02-05
2019-02-22
2019-04-16
2019-04-17
2019-05-15
2019-05-31
2019-06-04
2019-09-20
2019-10-01
2019-10-29

44

2019-11-21

45
46

2019-12-06
2019-12-13

Tautodailininkų plenero „Vasara Jono Jablonskio tėviškėje“ darbų
paroda
Dailės studijos tapybos darbų paroda
Algirdo Senkaus tapybos darbų paroda
Lolitos Rūgytės personalinė tapybos darbų paroda
Valstybinių švenčių renginiai
Popietė laisvės gynėjams atminti (Barzdų laisvalaikio salė)
Sausio 13-osios minėjimas skirtas laisvės gynėjų dienai paminėti
Viktorina „Lietuva – tai aš ir tu“. Skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti (Barzdų laisvalaikio salė)
Vasario 16-osios minėjimas programa „Pašauktasis“
Koncertas, skirtas vasario 16 d. paminėti (Paluobių laisvalaikio salė)
„Varpo“ nominacijų įteikimas Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje,
skirtas kovo 11d. paminėti (Barzdų laisvalaikio salė)
Kovo 11 –osios minėjimas ,,Šitą žemę man likimas dovanojo“
Motinos dienos koncertas „Mamos širdies muzika – gerumo žiedais
užrašyta“ (Barzdų laisvalaikio salė)
Renginys motinos dienai „Leisk pasidalinti“
Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Lietuva – vėjuose lelija“
Liepos 6-osios, Valstybės dienos šventė
Liepos 6-osios, Valstybės dienos minėjimas (Barzdų laisvalaikio salė)
Grupė „Nerija“
Alekso Lemono koncertas
Humoro grupės Ambrozijos „Sidabrinės vestuvės“
Muzikinis pasimatymas su Mariumi Jampolskiu
Grupė „Balius“
9-asis muzikos festivalis „Beatričės vasaros“, Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras
9-asis muzikos festivalis „Beatričės vasaros“, vyrų vokalinis ansamblis
„QUORUM“
Kauno BC „Žaliakalnio aušra“ ansamblis „GAIDA“
Spektakliai
Lekėčių mėgėjų teatras „Kaip tu man taip aš tau“
Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrius „Kelionė su kliūtimis“
Kalvarijos mėgėjų teatras „Titnagas“ „Brangusai pabučiavimas“
Edukacijos
Paveikslų tapymo akcija „Spalvoti pasikalbėjimai“
Užgavėnių kaukės gaminimas (Barzdų laisvalaikio salė)
„Margutis tradiciškai ir kitaip“
„Papuoškime Velykų medį“ (Barzdų laisvalaikio salė)
Dekupažo edukacinė pamoka (Barzdų laisvalaikio salė)
Meno akcija „Spalvota vaikystė“
Meno akcija „ Spalvota vaikystė“ Paluobiuose
Edukacija - dailės terapija "Spalvotas smėlis" (Paluobių laisvalaikio salė)
Dailės pamokos A. Senkaus tapybos darbų parodoje
Moliūgų žibintai
„Nupinkim advento vainiką „Janukiškių dienos centre (Barzdų
laisvalaikio salė)
Advento vainiko pynimas (Barzdų laisvalaikio salė)
Kalėdinės dirbtuvės Karpiniai šventiniams langų papuošimams
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

2019-02-01
2019-03-02
2019-03-24
2019-03-31
2019-04-26
2019-05-17
2019-05-24
2019-05-25
2019-05-29
2019-06-04
2019-06-08
2019-06-08

59

2019-06-15

60

2019-06-19-22

61

2019-06-22

62

2019-06-22

63

2019-06-23

64
65
66
67
68
69

2019-07-13
2019-07-28
2019-08-03
2019-08-29
2019-09-08
2019-09-14

70

2019-10-02

71
72
73
74
75

2019-10-04
2019-10-06
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-30

76

2019-11-23

77

2019-12-11

78
79
80
81

2019-12-13
2019-12-14
2019-12-14-21
2019-12-17

82

2019-12-19

Įvairūs renginiai
Kinas „Tarp pilkų debesų“
Užgavėnių linksmybės
Pavasario akcija „Iškelk inkilą padovanok paukščiukams naujus namus“
Rajoninis pasakorių konkursas ,,Žodis žodį gena“
Projektas „Bansky interpretacijos“ jaunimui
Poezijos priešpietė „Aš trokštu būti čia ir amžinai“
Šeimos dūzgės (Barzdų laisvalaikio salė)
Tautodailininkų pleneras
Kryžių lankymas Griškabūdžio apylinkėse
„Vaikystės taku“ (Barzdų laisvalaikio salė)
Sekminių papročiai
Vasaros krepšinio turnyras 3 X 3
47-oji Kalbos diena skirta poetų, vertėjų A. Bernotos ir A. Galgino 85osioms gimimo metinėms
Kanklininkų sambūris
Tarptautinio folkloro festivalio „Šešupės malūnai“ subatvakaris
Jablonskynėje
Joninių šventė Janukiškių k. (Barzdų laisvalaikio salė)
Barzdų miestelio šventė „ Sugužėkim suskambėkim“ (Barzdų
laisvalaikio salė)
Paplūdimio tinklinio turnyras
Griškabūdžio miestelio šventė „Oninės“
Teatrų šventė „Jablonskynė“
Popietė vaikams „Palydėkim vasarą kartu“ (Barzdų laisvalaikio salė)
Marijos vardo atlaidai, Gražiškių koplytėlėje (Barzdų laisvalaikio salė)
„Arbatos šventė“
„Ir vėl mes kartu“ –popietė skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių
dienai. Janukiškių dienos centre (Barzdų laisvalaikio salė)
Žydų genocido aukų atminimo minėjimas (Barzdų laisvalaikio salė)
Rudens pikninkas
Kapelijų šėlsmas ,,Čeverykas grindį skuta“
Mokyklos šimtmečio minėjimas (Paluobių laisvalaikio salė)
Bendruomeniškumo akcija „Tebūnie šviesa“
Liaudiškų šokių kolektyvo vardo suteikimo šventė (Paluobių laisvalaikio
salė)
Advento popietė „Iš širdies į širdis“ Janukiškių dienos centre (Barzdų
laisvalaikio salė)
Advento popietė „Pėdutės“
Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė
Kalėdinis paštas
Advento vakaras „Kalėdų šviesos belaukiant“ (Barzdų laisvalaikio salė)
Kalėdinė muzikinė pasaka „Nauji karaliaus rūbai“ (Paluobių laisvalaikio
salė)

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“. Organizuoja renginius ir Janukiškių k., ten taip pat įkurtas senjorų
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ansamblis „Šešupės vingis“. Visi kolektyvai daug koncertavo rajono kultūros įstaigų
organizuojamuose renginiuose.
Padalinio Paluobių laisvalaikio salės liaudiškų šokių kolektyvui suteiktas vardas
„Paluobietis“, tai dar neseniai susikūręs kolektyvas, kuris lapkričio 23 d. surengė gražią šventę.
Aktyviai dalyvauja visuose renginiuose noriai bendrauja su bendruomene.
Griškabūdžio kultūros centre dirba sportinių renginių organizatorius Algimantas Zymonas.
Organizuojami šiaurietiško ėjimo žygiai. Daug dėmesio sulaukė žygiai Vasario 16-jai paminėti į J.
Jablonskio tėviškę ir Gelgaudiškio pažintiniu taku. Vyko vasaros krepšinio turnyras 3x3 bei
paplūdimio tinklinio turnyras. Suburta krepšinio komanda „SPURTAS”. Komandą sudaro14 žaidėjų,
ji dalyvauja Šakių krepšinio lygoje. Taip pat vyksta sveikatingumo mankštos užsėmimai du kartus
per savaitę. Aktyviai veikia dailės studija (studijos vadovė Rimutė Amonienė). Dailės studiją lanko
18 narių. Teminės dailės pamokos vyksta du kartus per savaitę. Dailės studijos darbai kiekvienais
metais eksponuojami kultūros centre. Dailės studija daug prisideda prie kultūros centro papuošimo,
paruošia edukacijas renginių metu.
Dar norisi pasidžiaugti kultūros centre veikiančiais mėgėjų meno kolektyvais, kurie stiprina
kultūros centro veiklą. 2019 m. kultūros centre veikė šie mėgėjų meno kolektyvai: folkloro
ansamblis „Nova“ (vadovė Nijolė Černevičienė), moterų vokalinis ansamblis „Volungė“ (vadovė
Violeta Briaukienė), vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Užnovietis“ (vadovė Raimonda
Černevičiūtė), kaimo kapela (vadovas Valdas Sinkevičius), pučiamųjų instrumentų orkestras
(vadovas Valdas Sinkevičius), liaudiškų šokių kolektyvas „Paluobietis“ (vadovė Saulena
Valatkaitienė), mergaičių ansamblis „Boružėlės“, merginų ansamblis „Rasos“, mišrus vokalinis
ansamblis „Sodžius“ (vadovė Rasa Malinauskienė), senjorų ansamblis „Šešupės vingis“ (vadovė
Rimvydė Ralickienė), retro grupė „Vaivorykštė“ (vadovė Vlada Klimaitienė). Mėgėjų meno
kolektyvuose savo laisvalaikį leido 131 dalyviai. Šiuo metu yra 10 kolektyvų. Suburtas Barzdų
laisvalaikio salės senjorų ansamblis „Šešupės vingis“, tačiau nuo spalio mėnesio savo veiklą sustabdė
Griškabūdžio kultūros centro vokalinis ansamblis „Volungė“. 2018 metais buvo 12 kolektyvų.
Veiklos nebetęsia Barzdų laisvalaikio salės teatro kolektyvas „Kaimynai“ ir Griškabūdžio kultūros
centro vokalinis duetas. Kolektyvų pasirodymų palyginus su 2018 metais padaugėjo 11 procentų .
2018 metais 124 pasirodymai, 2019 metais – 138 pasirodymai.

Pridedama 2019m. mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių suvestinė:
2 lentelė

Eil. Kolektyvas
Nr.
Vokaliniai ansambliai

Vadovo vardas,
pavardė

Tel.

Dalyvių sk.

Pasirodymų per
2019 m. skaičius

7

1

2

3
4

5

Moterų vokalinis
ansamblis
„Volungė“
Barzdų
laisvalaikio salės
mergaičių
ansamblis
„Boružėlės“
Retro grupė
„Vaivorykštė“
Barzdų
laisvalaikio salės
Mišrus ansamblis
„Sodžius"

Violeta
Briaukienė

+370 68748378

8

6

Rasa
Malinauskienė

+370 67818481

11

10

Vlada
Klimaitienė
Rasa
Malinauskienė

+370 68668021

6

11

+370 67818481

7

13

Barzdų
Rasa
laisvalaikio salės Malinauskienė
merginų
ansamblis
„Rasos"

+370 67818481

8

7

Rimvydė
Ralickienė

+370 62728320

7

7

Valdas
Sinkevičius

+370 686 61458

14

10

Valdas
Sinkevičius
Saulena
Valatkaitienė

+370 686 61458

7

24

+370 614 58418

16

9

Nijolė
Černevičienė

+370 61625040

22

20

Raimonda
Černevičiūtė

+370 692 79948

25

21

131

138

Kita
6
Barzdų
laisvalaikio salės
senjorų ansamblis
„Šešupės vingis“
7
Pučiamųjų
instrumentų
orkestras
8
Kapela „Nova“
9

Paluobių
laisvalaikio salės
liaudies šokių
kolektyvas
„Paluobietis“
Etninė kultūra
10
Folkloro
ansamblis
„Nova”
11
Vaikų ir jaunimo
folkloro
ansamblis
„Užnovietis”
IŠ VISO:

8

Mėgėjų meno kolektyvo pasirodymai
Vokalinis ansamblis „Volungė“
Folkoro ansamblis „Nova“
Kapela „Nova“
Pučiamųjų instrumentų ansamblis
Vaikų ir jaunimo folkoro ansamblis „Užnovietis“
Liaudies šokių kolektyvas „Paluobietis“
Senjorų ansamblis „Šešupės vingis“
Retro grupė „Vaivorykštė“
Merginų ansamblis „Rasos“
Mergaičių ansamblis „Boružėlės“
Mišrus vokalinis ansamblis „Sodžius“

Pasirodymų skaičius

0
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1 pav. 2019 m. mėgėjų meno kolektyvų suvestinė
Griškabūdžio kultūros centro moterų vokalinio ansamblio ,,Volungė“ pasirodymai:
3 lentelė

Data
2019-01-12
2019-03-11
2019-03-31
2019-05-09
2019-06-14
2019-07-06

Renginio pavadinimas
Sausio 13-osios minėjimas skirtas laisvės
gynėjų dienai paminėti
Kovo 11 –osios minėjimas ,,Šitą žemę man
likimas dovanojo“
Regioninė vokalinių ansamblių šventė
„Pavasario gaida“
Renginys motinos dienai „Leisk pasidalinti“
Gedulo ir viltie dienos minėjimas
„Lietuva – vėjuose lelija“
Liepos 6-osios valstybės dienos šventė

Vieta
Griškabūdžio kultūros centras
Griškabūdžio kultūros centras
Kudirkos Naumiesčio kultūros
centras
Griškabūdžio kultūros centras
Griškabūdžio Kristaus
atsimainymo bažnyčia
Griškabūdis, Šakių r.

Griškabūdžio kultūros centro folkloro ansamblio ,,Nova“ pasirodymai:
4 lentelė

Data
2019-01-06
2019-01-12
2019-02-27
2019-01-28
2019-03-02
2019-03-05

Renginys
Vieta
A. Senkaus tapybos darbų parodos uždarymas Višakio Rūdos kultūros namai,
Kazlų Rūdos sav.
Sausio 13-osios minėjimas skirtas laisvės
Griškabūdžio kultūros centras
gynėjų dienai paminėti
„Naktišokiai“. Etnografinių šokių mokė
Višakio Rūdos kultūros namai,
folkloro ansamblis ,,Nova“
Kazlų Rūdos sav.
Pasaulio jaunimo dienos. Vilkaviškio
Marijampolė
Vyskupija. Naktišokių koncertas
Užgavėnių linksmybės, „Rabaksas“
Griškabūdžio kultūros centras
Užgavėnės
Višakio Rūdos kultūros namai,
Kazlų Rūdos sav.
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2019-03-11
2019-03-30
2019-03-31
2019-04-21
2019-05-07

2019-05-18
2019-05-31
2019-06-22
2019-06-23
2019-08-25
2019-09-14
2019-09-27
2019-10-25
2019-11-20

Kovo 11 – osios minėjimas ,,Šitą žemę man
likimas dovanojo“
Ringaudų folkloro ansamblio „Ringauda“ 20mečio paminėjimas
Rajoninis pasakorių konkursas ,,Žodis žodį
gena“
Velykų rytas
„Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena”.
Folkloro ansamblis ,,Nova“ atliko programą
,,Zanavykija - knygnešių kraštas“
Jurbarko folkloro ansamblio ,,Imsrė“
kompaktinės plokštelės pristatymas
XXXIV Tarptautinis folkloro
festivalis ,,Atataria Lamzdžiai- 2019“
Subatvakaris Jablonskynėje. Tarptautinis
folkloro festivalis „Šešupės malūnai“
Tarptautinis folkloro festivalis „Šešupės
malūnai“ Sudargo piliakalniuose
Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidai Višakio
Rūdoje
„Arbatos šventė”
Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos
minėjimas "Žolelės ir vaistas, ir maistas“
Kapelijų šėlsmas,,Čeverykas grindį skuta“
Tradicinių šokių vakaras

Griškabūdžio kultūros centras
ŽUA, Akademijos centriniai
rūmai, Kaunas
Griškabūdžio kultūros centras
Griškabūdžio Kristaus
atsimainymo bažnyčia
Domeikava, Kauno r. Pogrindžio
spaustuvė
Jurbarko kultūros centras
Kauno tautinės kultūros centras
Rygiškių k., Šakių r.
Sudargas, Šakių r.
Višakio Rūdos kultūros namai,
Kazlų Rūdos sav.
Rygiškių k., Šakių r.
Jankų pagrindinė mokykla,
Kazlų rūdos sav.
Griškabūdžio kultūros centras
Marijampolės kultūros centras

Griškabūdžio kultūros centro kapelos ,,Nova“ pasirodymai:
5 lentelė

Data
2019-01-12
2019-02-03
2019-02-09
2019-03-02
2019-03-11
2019-03-29
2019-03-31
2019-04-04
2019-04-28
2019-05-25
2019-06-16
2019-06-20
2019-06-22

Renginys
Sausio 13-osios minėjimas, skirtas Laisvės
gynėjų dienai paminėti
Regioninė vestuvinių muzikantų šventė ,,Jau
žirgeliai pakinkyti“
Vakaras su kapela ,,Nova“
Užgavėnių linksmybės, „Rabaksas“
Kovo 11 – osios minėjimas ,,Šitą žemę man
likimas dovanojo“
Regioninė kapelų šventė-varžytuvės
,,Pašešupių armonika 2019".
Rajoninis pasakorių konkursas ,,Žodis žodį
gena“
,,Margučių margintojų šventė“
Kapelų šventė „Pašešupių armonika“
Mojinės
,,Šv. Antano atlaidai“
Kanklininkų sambūris
Subatvakaris Jablonskynėje. Tarptautinis
folkloro festivalis „Šešupės malūnai“

Vieta
Griškabūdžio kultūros centras
Kudirkos Naumiesčio kultūros
centras
Zypliai, Šakių r.
Griškabūdžio kultūros centras
Griškabūdžio kultūros centras
Šakių kultūros centras
Griškabūdžio kultūros centras
Zanavykų muziejus, Tūbelių k.
Šakių r.
Šakių kultūros centras
Veršių k., Šakių r.
Bagotoji, Kazlų Rūdos sav.
Rygiškių k., Šakių r.
Rygiškių k., Šakių r.
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2019-07-22
2019-08-03
2019-08-28
2019-09-08
2019-09-14
2019-10-06
2019-10-25
2019-11-07
2019-11-23
2019-11-28
2019-11-29

Kapelos ,,Nova“ koncertas
Teatrų šventė,,Jablonskynė“
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai
Gražiškėse
„Arbatos šventė”
Rudens piknikas
Kapelijų šėlsmas ,,Čeverykas grindį skuta“
Šokių vakaras
Liaudiškų šokių kolektyvo vardo suteikimo
šventė
Šokių vakaras
Priešadventinė vakaronė

Degutinės k., Šakių r.
Rygiškių k., Šakių r.
Šakių kultūros centras
Gražiškių k., Šakių r.
Rygiškių k., Šakių r.
Griškabūdžio kultūros centras
Griškabūdžio kultūros centras
Šakių kultūros centras
Paluobių laisvalaikio salė
Šakių kultūros centras
Janukiškių bendruomenės centras

Griškabūdžio kultūros centro Pučiamųjų instrumentų orkestro pasirodymai:
6 lentelė

Data
2019-03-11
2019-04-21
2019-05-25
2019-06-29
2019-06-29
2019-07-06
2019-07-06
2019-07-28
2019-08-15
2019-08-25

Renginys
Kovo 11 – osios minėjimas ,,Šitą žemę man
likimas dovanojo“
Velykų rytas
Mojinės
Kudirkos Naumiesčio miestelio šventė
"Gimtine, tu mano šventove"
Girėnų kaimo šventė
Respublikinis pučiamųjų instrumentų festivalis
„Skamba Šakiai“
Liepos 6-osios valstybės dienos šventė
Griškabūdžio miestelio šventė „Oninės“
Griškabūdžio gimnazijos abiturientų atestatų
įteikimo šventė
Pilviškių miestelio šventė „Lik sveika, vasara“

Vieta
Griškabūdžio kultūros centras
Griškabūdžio Kristaus
atsimainymo bažnyčia
Veršių k., Šakių r.
Kudirkos Naumiestis, Šakių r.
Girėnų k., Šakių r.
Šakiai
Griškabūdis, Šakių r.
Griškabūdis, Šakių r.
Griškabūdžio Kristaus
atsimainymo bažnyčia
Pilviškiai, Vilkaviškio r.

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

Data
2019-01-28
2019-02-28
2019-03-01

2019-03-07

2019-03-11

Renginys
Pasaulio jaunimo dienos. Vilkaviškio
Vyskupija. Naktišokių koncertas
Respublikinės varžytuvės „Tautosakos malūnas
- 2019“, skirtos vietovardžių metams
Lietuvos vaikų ir moksleivių - lietuvių liaudies
kūrybos atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis“,
rajoninis turas
Respublikinis kūrybinis etnografinės
kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei
prakalbėtų, daug pasakytų...”
Kovo 11 – osios minėjimas ,,Šitą žemę man
likimas dovanojo“

Vieta
Marijampolė
Kauno tautinės kultūros centras
Zanavykų muziejus, Tūbelių k.
Šakių r.
Kauno tautinės kultūros centras

Griškabūdžio kultūros centras
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2019-03-22
2019-04-04
2019-04-13
2019-04-23
2019-05-24
2019-05-31
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-19
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-28
2019-08-17
2019-10-17
2019-10-26
2019-11-29

Vaikų tautosakos konkursas ,,Tramtatulis“,
regioninis turas
Girėnų bendruomenės centro veiklių moterų
darbų parodos atidarymas
Vaikų tautosakos konkursas ,,Tramtatulis“
Jurginių šventė
Marijampolės kanklininkų šventė
XXXIV Tarptautinis folkloro
festivalis ,,Atatariai Lamzdžiai- 2019“
Sėkminių papročiai
Sekminių šventė Paberžėje
Kanklininkų sambūrio atidarymo koncertas
Kanklininkų sambūrio baigiamasis koncertas
Tarptautinis folkloro festivalis „Šešupės
malūnai“Sudargo piliakalniuose
Vaikų vasaros stovyklos popietė- koncertas
Edukacija ,,100- paukščių išskrido“ koncertas
Slabadų kaimo šventė
7-asis regioninis vaikų ir jaunimo folkloro
festivalis „Ant Smilgelės krantelio“
Antano Degučio 120-ųjų gimimo metinių
minėjimas „Skamba kanklės“

Prienų kultūros centras
Zanavykų muziejus, Tūbelių k.
Šakių r.
Kauno arkivyskupijos
konferencijų salėje
Plokščių k., Šakių r.
Marijampolės kultūros centras
Kauno tautinės kultūros centras
Rygiškių k., Šakių r.
Paberžės k., Kėdainių r.
Rygiškių k., Šakių r.
Rygiškių k., Šakių r.
Sudargo k., Šakių r.
Višakio Rūdos kultūros namai,
Kazlų Rūdos sav.
Plutiškės, Kazlų Rūdos sav.
Slabadų k., Vilkaviškio r.
Krakių kultūros centras,
Kėdainių r.
Skriaudžių laisvalaikio salė,
Prienų r.

Griškabūdžio kultūros Paluobių laisvalaikio salės liaudiškų šokių kolektyvo ,,Paluobietis“
pasirodymai:
8 lentelė

Data
2019-02-16
2019-03-11

2019-04-27

Renginys
Koncertas, skirtas Vasario 16 d. paminėti
Kovo 11 – osios minėjimas ,,Šitą žemę man
likimas dovanojo“
Respublikinis liaudiškų šokių konkursas
„Sintautų kviestinis“
Jurginių šventė

2019-05-17
2019-06-09
2019-08-25
2019-10-26
2019-11-23

„Šeimos šventė“
Sekminių šventė
Pilviškių miestelio šventė „Lik sveika, vasara“
Mokyklos šimtmečio minėjimas
Kolektyvo vardo suteikimo šventė

2019-03-23

Vieta
Paluobių laisvalaikio salė
Griškabūdžio kultūros centras
Sintautų kultūros centras
Antanavo kultūros namai,
Kazlų Rūdos sav.
Paluobių laisvalaikio salė
Nemirų k., Kazlų Rūdos sav.
Pilviškiai, Vilkaviškio r.
Paluobių laisvalaikio salė
Paluobių laisvalaikio salė

Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės senjorų ansamblis „Šešupės vingis“
pasirodymai:
9 lentelė

Data
2019-01-16
2019-02-15
2019-05-17

Renginys
Popietė senjorams „Skuba metai pro šalį“
Gražiausios dainos- skirtos Tėvynei
Draugystės „Nesudeginti tiltai“ tęsinys:

Vieta
Janukiškių dienos centras
Janukiškių dienos centras
Janukiškių dienos centras
12

2019-06-15
2019-09-21
2019-10-12
2019-11-29

svečiuose Jurbarko ir Tauragės r. senjorų klubai.
Paminklinio akmens, skirto Žvirgždaičių krašto
politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti
Popietė „Ar tai svogūnėlis, ar roputė“.
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirtas
renginys
Priešadventinė vakaronė

Pavingrupių k., Šakių r.
Dapkiškių kultūros namai,
Tauragės r.
Eržvilko kultūros namai,
Jurbarko r.
Janukiškių bendruomenės centras

Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės Retro grupė „Vaivorykštė“
pasirodymai:
10 lentelė

Data
2019-01-11
2019-01-26
2019-02-15
2019-03-08
2019-03-10

2019-03-11
2019-05-05

2019-06-24
2019-07-28

2019-09-08
2019-10-20

Renginio pavadinimas
Popietė laisvės gynėjams atminti
Šakių r. bendruomenių asociacijos 15
m. jubiliejus
Vasario – 16 - osios šventinis
koncertas
Romansų vakaras
„Varpo“ nominacijų įteikimas Barzdų
Kristaus Karaliaus bažnyčioje, skirtas
kovo 11d. paminėti
Kovo 11 – osios minėjimas ,,Šitą žemę
man likimas dovanojo“
Motinos dienos koncertas „Mamos
širdies muzika – gerumo žiedais
užrašyta“
Barzdų miestelio šventė "Sugužėkim,
suskambėkim"
Pilviškių kultūros namų mišraus
ansamblio „Jovaras“ 25 metų
jubiliejus.
Šv. Mergelės Marijos vardo atlaidai
Gražiškių koplytėlėje
Literatūrinės poezijos popietė "Ruduo ir
muzika".

Vieta
Barzdų seniūnijos salė
Zyplių dvaras, Šakių r.
Keturnaujienos laisvalaikio salė
Baltrušių bendruomenės centras
Barzdų Kristaus Karaliaus
bažnyčia
Griškabūdžio kultūros centras
Barzdų Kristaus Karaliaus
bažnyčia, Barzdų seniūnijos salė
Barzdai, Šakių r.
Pilviškių kultūros namai,
Vilkaviškio r.
Gražiškių k., Šakių r.
Briedžių bendruomenės centras

Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės merginų ansamblio „Rasos“
pasirodymai:
11 lentelė

Data
Renginio pavadinimas
2019-01-11 Popietė laisvės gynėjams atminti.
2019-03-10 „Varpo“ nominacijų įteikimas Barzdų Kristaus
Karaliaus bažnyčioje, skirtas kovo 11d. paminėti.
2019-03-11 Kovo 11 – osios minėjimas ,,Šitą žemę man
likimas dovanojo“
2019-05-05 Motinos dienos koncertas „Mamos širdies
muzika – gerumo žiedais užrašyta“

Vieta
Barzdų seniūnijos salė
Barzdų Kristaus Karaliaus
bažnyčia
Griškabūdžio kultūros centras
Barzdų Kristaus Karaliaus
bažnyčia, Barzdų seniūnijos salė
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2019-06-24 Barzdų miestelio šventė „Sugužėkim,
suskambėkim“.
2019-12-17 Advento vakaras „Kalėdų šviesos belaukiant"
2019-12-22 Advento vakaras Baltrušiuose

Barzdai, Šakių r.
Barzdų seniūnijos salė
Baltrušių bendruomenės centras

Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės mergaičių ansamblis „Boružėlės“
pasirodymai:
12 lentelė

Data
2019-01-11
2019-02-15
2019-03-10
2019-03-11
2019-04-28
2019-05-05
2019-05-24
2019-06-24
2019-12-17
2019-12-22

Renginio pavadinimas
Popietė laisvės gynėjams atminti.
Viktorina „Lietuva – tai aš ir tu“. Skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti
„Varpo“ nominacijų įteikimas Barzdų Kristaus
Karaliaus bažnyčioje, skirtas Kovo 11d. paminėti.
Kovo 11 – osios minėjimas ,,Šitą žemę man
likimas dovanojo“
Vaikų velykėlės
Motinos dienos koncertas „Mamos širdies
muzika – gerumo žiedais užrašyta“
Renginys skirtas šeimos dienai paminėti „Šeimos
dūzgės“
Barzdų miestelio šventė „Sugužėkim,
suskambėkim“
Advento vakaras „Kalėdų šviesos belaukiant“
Advento vakaras Baltrušiuose

Vieta
Barzdų seniūnijos salė
Barzdų seniūnijos salė
Barzdų Kristaus Karaliaus
bažnyčia
Griškabūdžio kultūros centras
Barzdų Kristaus Karaliaus
bažnyčia, Barzdų seniūnijos salė
Barzdų Kristaus Karaliaus
bažnyčia, Barzdų seniūnijos salė
Barzdų seniūnijos salė
Barzdai, Šakių r.
Barzdų seniūnijos salė
Baltrušių bendruomenės centras

Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės mišraus vokalinio ansamblio „Sodžius"
pasirodymai:
13 lentelė

Data

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-01-11 Popietė laisvės gynėjams atminti.

Barzdų seniūnijos salė

2019-03-08 Romansų vakaras

Baltrušių bendruomenės centras

2019-03-11 Kovo 11 – osios minėjimas ,,Šitą žemę man
likimas dovanojo“
2019-04-25 „...Nuo poezijos iki muzikos“, Barzdų biblioteka

Griškabūdžio kultūros centras

2019-05-03 Motinos dienos koncertas Antanave

Antanavos kultūros namai, Kazlų
Rūdos sav.
Vinco Kudirkos muziejus,
Kudirkos Naumiestis, Šakių r.
Barzdai, Šakių r.

2019-05-18 Literatūrinis vakaras „Tėviškės žemės aidai“
2019-06-24 Barzdų miestelio šventė „Sugužėkim,
suskambėkim“.
2019-07-28 Pilviškių kultūros namų mišraus ansamblio
„Jovaras“ 25 metų jubiliejus
2019-08-25 Pilviškių miestelio šventė „Lik sveika vasara“

Barzdų seniūnijos salė

Pilviškių kultūros namai,
Vilkaviškio r.
Pilviškiai, Vilkaviškio r.
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2019-09-08 Šv. Mergelės Marijos vardo atlaidai Gražiškių
koplytėlėje
2019-10-18 Baltosios lazdelės diena Šakių viešojoje
bibliotekoje.
2019-11-29 Vokalinių ansamblių festivalis - konkursas
„Zanavykų balsai“
2019-12-17 Advento vakaras „Kalėdų šviesos belaukiant".

IV.

Gražiškių k., Šakių r.
Šakių viešoji biblioteka
Šakių kultūros centras
Barzdų seniūnijos salė

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Griškabūdžio kultūros centro veiklai užtikrinti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2019 m.
patvirtinta ir papildyta iš savivaldybės biudžeto (finansavimo šaltinis Z), programa 06.
Kultūros plėtros programa, funkcija 08.02.01.01.01. Kultūros centro metinė biudžeto programos
sąmata -195332 Eur. Gauti asignavimai -195332 Eur iš jų:


Darbo užmokesčio sąnaudos -131893 Eur.



Socialinio draudimo įmokos - 3842 Eur.



Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos- 84 Eur.



Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos - 871 Eur.



Komandiruočių išlaidos-489 Eur.



Materialiojo turto paprastojo remonto, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos-6034 Eur.



Kvalifikacijos kėlimo išlaidos -195 Eur.



Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 20338 Eur.



Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos -12883 Eur.



Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 2271 Eur.



Ligos išmokų išlaidos - 699 Eur.



Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos -15733 Eur.

Iš rėmėjų gautos ir panaudotos lėšos - 4150 Eur. Iš Lietuvos kultūros tarybos gautos projekto lėšos
-5000 Eur.
2019 metams specialiosioms programoms vykdyti patvirtinta metinė programos sąmata
2000 Eur. Lėšos yra surinktos už kultūros centro teikiamas mokamas paslaugas, jos bus naudojamos
ir 2020 metais.

V. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS
Griškabūdžio kultūros centre atlikus auditą atnaujinti centro nuostatai, tvarkos ir taisyklės,
interneto puslapis www.griskabudziokc.lt. Taip pat peržiūrėta ir pakeista įstaigos struktūra,
atsižvelgiant į tai, kad darbuotojų pareigybės buvo atkeltos iš kitų padalinių, įkuriant biudžetinę
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įstaigą – Griškabūdžio kultūros centrą. Darbuotojai, kurie vadovavo meno mėgėjų kolektyvams,
tačiau buvo kultūrinių renginių organizatoriai, gavus darbuotojų raštiškus sutikimus, nuo gruodžio 2
d. dirba meno kolektyvų vadovais. Tikimės, kad tai padės skirti daugiau dėmesio kolektyvų
pasiruošimui ir aktyvesniems pasirodymams. Peržiūrėjus struktūrą pastebėta, kad kultūrinių renginių
organizatoriai yra tik padaliniuose: Barzdų laisvalaikio salėje 1,75 etato (Barzdų laisvalaikio salė 1
etatas ir aptarnaujantis Janukiškių k. 0,75 etato) ir Paluobių laisvalaikio salės 0,5 etato. Todėl yra
numatytas kultūrinių renginių koordinatoriaus etatas Griškabūdžio kultūros centre. Koordinatorius
reikalingas organizuoti renginius ne tik Griškabūdžio kultūros centre, bet ir koordinuoti padaliniuose
vykstančių renginių organizatorių darbą. Vietoje aptarnaujančio personalo etatų įsteigtas
administratoriaus etatas, kurio pareigybės paskirtis yra bendrųjų funkcijų, įskaitant raštvedybos,
korespondencijos, informacijos srautui užtikrinti. Taip pat prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų
procedūroms organizuoti ir atlikti, duomenų apsaugai užtikrinti. Nuo spalio mėnesio iš darbo išėjus
vokalinio ansamblio vadovei, ieškomas meno kolektyvo vadovas.
Kultūros centrui įsigijus vaizdo projektorių planuojame rodyti kino filmus. Taip pat įsigijome
6 prožektorius scenos apšvietimui. Sutvarkius scenos apšvietimą kviesime profesionalius ir
populiarius atlikėjus, nes norinčių lankytis renginiuose daugėja, todėl norime pasiūlyti lankytojams
ne tik mėgėjų meno kolektyvų pasirodymus, bet ir profesionalų teatrą.
Didžioje salėje dar reikėtų sutvarkyti grindis, pakeisti duris prie įėjimo į didžiąją salę, nes esamos jau
susidėvėjusios, jose dideli plyšiai, todėl šaltis patenka į didžiąją salę. Kultūros centre keičiami
radiatoriai tikimės, kad tai padės sutaupyti pinigų šildymui ir bus užtikrinta pakankama šiluma
patalpose.
Barzdų laisvalaikio salėje atliekama salės rekonstrukcija pagal ES finansuojamą projektą „Barzdų
atnaujinimas ir plėtra“, todėl 2019 metais Barzdų laisvalaikio salės renginiai vyko Barzdų seniūnijos
salėje. Rekonstravus salę tikimės didesnio salės lankytojų srauto.
Ypatingą dėmesį skirsime padalinių (Barzdų ir Paluobių laisvalaikio salių) veiklai. Norime, kad ir
mažesnėse vietovėse vyktų kuo daugiau kokybiškų renginių.
Pateikėme Lietuvos kultūros tarybai projektą „Vasara Jono Jablonskio tėviškėje“. Tai ciklas renginių,
kurie vyks Jono Jablonskio tėviškėje, Rygiškių k.. Renginių ciklą apima kūrybinės dirbtuvės,
kanklininkų sambūris, romansų popietė, teatro šventė, planuojamos organizuoti ekskursijos į Jono
Jablonskio tėviškę-muziejų, Griškabūdžio Kristaus atsimainymo bažnyčią. Iš Lietuvos kultūros
tarybos pagal šį projektą bus finansuojama 8000 Eur.
Mūsų tikslas – padaryti kultūros centrą patrauklų, saugiu židiniu poilsiui ir laisvalaikio praleidimui
įvairaus amžiaus žmonėms.
VI. KITA INFORMACIJA
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Griškabūdžio kultūros centro partneriai:


Griškabūdžio seniūnija;



Barzdų seniūnija;



Griškabūdžio bendruomenės centras;



Griškabūdžio gimnazija;



Paluobių bendruomenės centras „Pagirys“;



Barzdų bendruomenės centras;



Janukiškių 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
14 lentelė

Šioje pareigybėje
Suteikta
dirbančio
kvalifikacinė
darbuotojo
klasė
išsilavinimas

Eil. Nr.

Patvirtintas pareigybės
pavadinimas

Patvirtintas
darbo
krūvis

1

Direktorius

1

2

Buhalteris

0,5

aukštasis
universitetinis
aukštesnysis

3

Projektų vadovas

0,5

aukštesnysis

4

Kolektyvo vadovas

0,5

5

Kolektyvo vadovas

0,5

6

Kolektyvo vadovas

0,5

7

Kolektyvo vadovas

1,25

8

Kolektyvo vadovas

0,5

9

Kolektyvo vadovas

1

10
11
12

Kultūrinių renginių
organizatorius
Kultūrinių renginių
organizatorius
Kultūrinių renginių
organizatorius

aukštasis
universitetinis
aukštasis
universitetinis
aukštasis
universitetinis
Aukštesnysis
aukštasis
universitetinis
Aukštasis
universitetinis

Suteikta
kategorija
už
kolektyvą

II

-

-

-

-

-

I

I

II

II

III

-

-

II

-

-

III

-

0,5

aukštesnysis

-

-

0,75

aukštesnysis

III

-

1

aukštasis
universitetinis

III

17

13

Dailės studijos vadovė

0,75

14

Sportinių renginių
organizatorius

0,5

15

Administratorius

1

16
17
18
19

Valytoja
Valytoja
Valytoja
Ūkvedys
Kultūrinių renginių
koordinatorius
Iš viso:

1
0,5
0,5
1

aukštasis
universitetinis
aukštasis
universitetinis
aukštasis
universitetinis
vidurinis
vidurinis
vidurinis
aukštesnysis

1

-

20

III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,75

Griškabūdžio kultūros centro darbuotojų išsilavinimas
12
10

Skaičius

8
6
4
2
0

Aukštasis universitetinis

Aukštesnysis

Vidurinis

2 pav. Griškabūdžio kultūros centro darbuotojų išsilavinimas

Direktorius

Mindaugas Kriaučiūnas
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