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SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS 
CENTRO 2020 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. 

2020 m. lapkričio 16, 23, 30 d., gruodžio 7 d. Nr.13885 nuotoliniai kultūros centrų vadovų, techninių 

renginių koordinatorių, scenos ir dekoracijų technikų, įgarsinimo ir apšvietimo operatorių mokymai 

(16 valandų paskaitų kursas). 

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. 
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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, 

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 kaime. 

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 
 

2020 metai Griškabūdžio kultūros centrui buvo aktyvūs, kiek leido situacija dėl Covid-19 

pandemijos ir paskelbto visuotinio karantino. Suorganizuota įvairių švenčių: Sausio 13 d. Laisvės 

gynėjų dienos minėjimas nukėlė į 1991 metų sausį. Folkloro ansamblio „Nova“ literatūrinė 

kompozicija ir kino filmas „Mes dar dainuosim“ nepaliko abejingų. Vasario 16-osios, Valstybės 

atkūrimo dieną šventėme klausydami Romualdo Juzukonio patriotinių dainų „Myliu tėvynę ir tave“. 

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Griškabūdžio kultūros centro ir jų 

padalinių (Barzdų ir Paluobių laisvalaikio salės) mėgėjų meno kolektyvai surengė koncertą. Birželio 

14 d. Gedulo ir vilties minėjimas – įvyko prie Griškabūdžio Kristaus atsimainymo bažnyčios 

skambant Barzdų laisvalaikio salės retro grupės „Vaivorykštė“ atliekamomis tremtinių dainoms ir 

dainomis apie Lietuvą. Liepos 6-ąją kartu giedoti Lietuvos himno pakvietė pučiamųjų instrumentų 

orkestras.  

Kryžių lankymo dienos Griškabūdžio apylinkėse įtrauktos į Lietuvos Nematerialaus kultūros 

paveldo vertybių sąvadą. Laikydamiesi visų karantino laikotarpiu renginiams keliamų reikalavimų  

gegužės 20 d. rytą visi dalyviai rinkosi prie pagrindinio kaimo kryžiaus ir kartu su Griškabūdžio 

klebono Vytauto Mazirsko malda ir giesmėmis aplankė 14 kryžių. Ši tradicija išliko nenutrūkusi nuo 

1932 metų. Tikimės, kad ši tradicija bus išsaugota ir ateities kartoms. 
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Gegužės 30 d. startavo Griškabūdžio kultūros centro projektas „Vasara Jono Jablonskio 

tėviškėje“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šakių rajono savivaldybė. Pirmas 

projekto renginys – kūrybinės dirbtuvės kartu su Šakių rajono tautodailininkų bendrija „Dailius“, 

kurio metu sukurti paveikslai, iškarpytos užuolaidėlės langams ir kiti darbai papuošė J. Jablonskio 

muziejų. Antras šio projekto renginys vyko birželio 18-20 d., – kanklininkų sambūris. Kanklių 

muzikos entuziastė Nijolė Černevičienė pakvietė tris dienas vaikus ir jaunimą susipažinti su tradiciniu 

kankliavimu. Su jaunimu savo patirtimi dalinosi ansamblis „Šilko stygos“, folkloro ansamblis 

„Nova“. Vyko edukacijos: audimo edukacija, maišelių dekoravimas žolelėmis, kapela „Ratilai“ vedė 

edukaciją „Etnokultūros regionų pažinimas“. Kanklininkų sambūrio paskutinę dieną vainikavo 

jaunųjų  kanklininkų koncertas. Trečias projekto renginys įvyko liepos 4 d., – romansų popietė 

sukvietė šio vokalinio žanro klausytojus ir atlikėjus. Jautrias dainas ir lyriškas melodijas dovanojo 

kolektyvai iš Vilkaviškio, Marijampolės, Šakių rajono. Ypatingo dėmesio sulaukė Vilniaus mažojo 

teatro aktorės Larisos Kalpokaitės atliekami romansai. Ketvirtas renginys – rugpjūčio 8 d., teatrų 

šventė „Jablonskynė“. Žiūrovai galėjo pamatyti ir palyginti įvairių autorių, skirtingų žanrų, stilių 

spektaklius. Komedija tokia tematika buvo net dviejuose spektakliuose, kuriuos parodė Punsko 

Lietuvių kultūros namų klojimo teatras ir Rietavo savivaldybės kultūros centro teatras. Panevėžio 

rajono Ramygalos kultūros centras „Ąžuolynė“ savo spektaklį „Laiko lašai“ skyrė tragiško likimo 

poetui Pauliui Širviu, ir jo 100-osioms gimimo metinėmis paminėti. „Apie vėles, žemėje klajojančias“ 

siaubo pasaką gana įtikinančiai suvaidino šalyje žinomos aktorės Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa 

Varnelytė bei muzikantai Paulius Kovalenko ir Darius Mockevičius. Pasitelkdamos siaubo pasakas 

Jono Basanavičiaus ir Norberto Vėliaus surinktas ir užrašytas mitologines sakmes, autentiškus kaimo 

žmonių pasakojimus bei lietuvių liaudies romansus, Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė 

žiūrovą nuvedė į magišką ir kartais šiurpinantį anapusinį pasaulį.  

Jono Jablonskio tėviškėje tradiciškai rugsėjo 13 d., įvyko „Arbatos“ šventė. Šventės metu 

buvo degustuojama arbata, kuriai vaistažoles surinko žolininkės. Gera nuotaika, liaudiškais šokiais ir 

dainomis dalinosi etnografiniai ansambliai. Rugsėjo 18 d. J. Jablonskio tėviškėje vyko akcija „Šoka 

visa Lietuva“, dalyvavo folkloro ansamblis „Nova“, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis 

„Užnovietis“, liaudiškų šokių kolektyvas „Paluobietis“. Sušokti visi Lietuvos nacionalinio kultūros 

centro rekomenduoti liaudies šokiai. 

             Šiais metais dėl Covid-19 viruso plitimo grėsmės buvo rekomendacija nerengti masinių 

renginių, todėl pačios didžiausios Griškabūdžio miestelio šventės „Oninių“ šiais metais bendru 

sutarimu su Griškabūdžio seniūnija, Griškabūdžio krašto bendruomenėmis buvo nutarta nerengti, kad 

išvengtume didelio žmonių susibūrimo. Dėl šios priežasties liepos 26 d. Griškabūdžio Kristaus 

atsimainymo bažnyčioje buvo surengtas tik styginių kvarteto „Bass Arco“ koncertas.  
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Rugsėjo 27 d. Griškabūdžio miestelio aikštelėje vyko „Rudens piknikas“. Susirinkusius 

žiūrovus linksmino Griškabūdžio kultūros centro kapela „Nova“, Šakių kultūros centro Briedžių 

laisvalaikio salės kapela „Linas“, Kudirkos Naumiesčio kultūros centro kapela „Liociai“. Visus 

dainuoti ragino instrumentinė folkloro kapela „Ratilai“, rinkome skaniausią obuolių pyragą, veikė 

rudeninė mugė. 

Paskelbus karantiną lapkričio 7 d., veiklas vykdėme nuotoliniu būdu. Prie kultūros centro 

veikė Kalėdų paštas, kvietėme Griškabūdžio centre sukurti kalėdinių eglučių parkelį iš aplinką ir 

gamtos išteklius tausojančių medžiagų. Buvo sukurtos 7 eglutės, nuotraukos skelbtos centro 

Facebook paskyroje. 

2020 m. Griškabūdžio kultūros centre veikė personalinės parodos: Vido Cikanos skulptūrų 

fotografijų paroda, Emilijos Jonaitytės fosforo fotografijų paroda „20 asmenybių tamsoje“, Birutės 

Jakštienės - Šniaukštienės tapybos paroda. 

Aktyviai naudojama socialinė Facebook platforma, kurioje sukurta Griškabūdžio kultūros 

centro paskyra, todėl nuolat publikuojame skelbimus, nuotraukas, tiesiogiai transliuojame renginius, 

įkeliame medžiagą apie kolektyvų pasirodymus ir matome žmonių atsiliepimus apie vykstančius 

renginius. Plačiau apie įstaigos veiklą galima susipažinti ir interneto puslapyje 

www.griskabudziokc.lt. 

2020 metais Griškabūdžio kultūros centras surengė 69 renginius. Dėl Covid-19 pandemijos 

neįvyko 30 suplanuotų renginių. Palyginus su 2019 metais renginių sumažėjo 19 %, lyginant su 2018 

metais padidėjo 30 %, 2019 metais suorganizuoti – 82 renginiai, 2018 metais – 53 renginiai.  

 

2020 M. ĮVYKĘ RENGINIAI 
 
                  1 lentelė 
Eil.
Nr. 

Data Renginio pavadinimas 

Parodos 
1. 2020-01-12 Vido Cikanos skulptūrų fotografijų paroda 
2. 2020-02-12 Emilijos Jonaitytės fosforo fotografijų paroda „20 asmenybių tamsoje“ 
3. 2020-02-16 Birutės Jakštienės - Šniaukštienės tapybos darbai 
4. 2020-03-10 Karpinių paroda „Sėjinis“ 
5. 2020-05-30 Kūrybinės dirbtuvės J. Jablonskio tėviškėje 
6. 2020-08-11 Projekto "Vasara Jono Jablonskio tėviškėje" tapybos darbai 

Valstybinių švenčių renginiai 
7. 2020-01-12 Sausio 13-osios minėjimas „Prisiminkime, kodėl esame laisvi“ 

8. 2020-01-13 
Laisvės gynėjų diena „Tegul jums dega amžina šviesa“ (Barzdų 
laisvalaikio salė) 

9. 2020-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas (Paluobių laisvalaikio salė) 

10. 2020-02-14 
Lietuvos valstybės atkūrimo diena Žvirgždaičių k. (Barzdų laisvalaikio 
salė) 
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11. 2020-02-15 
Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo – minėjimas. Romualdo 
Juzukonio koncertas „Myliu Tėvynę ir tave“ 

12. 2020-02-16 
Lietuvos valstybės atkūrimo diena „Gražiausi posmai Lietuvai“ (Barzdų 
laisvalaikio salė) 

13. 2020-02-16 Vasario 16-osios minėjimas (Paluobių laisvalaikio salė) 

14. 2020-03-10 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ųjų ir J. Marcinkevičiaus 90-
ųjų gimimo metinių paminėjimo šventė „Šiandieną širdį pasivaikščioti 
išleisiu...“ Žvirgždaičių k. (Barzdų laisvalaikio salė) 

15. 2020-03-11 
Kovo  11-osios minėjimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-
metis 

16. 2020-03-11 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. „Varpo“ apdovanojimų  
įteikimas (Barzdų laisvalaikio salė) 

17. 2020-03-11 Kovo 11-osios minėjimas (Paluobių laisvalaikio salė) 
18. 2020-06-14 Gedulo ir vilties diena 
19. 2020-06-14 Gedulo ir vilties diena Žvirgždaičiuose (Barzdų laisvalaikio salė) 

20. 2020-07-06 
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena 
Žvirgždaičių k. (Barzdų laisvalaikio salė) 

21. 2020-07-06 Valstybės diena „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ 

22. 2020-07-06 
Valstybės diena „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ (Barzdų laisvalaikio 
salė) 

23. 2020-07-06 
Valstybės diena „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ (Paluobių laisvalaikio 
salė) 

24. 2020-09-15 Lietuvos žydų genocido minėjimas (Barzdų laisvalaikio salė) 
Koncertai 

25. 2020-03-08 Edmundo Kučinsko koncertas „Raudonom rožėm sninga“ 
26. 2020-07-26 Styginių kvarteto Bass Arco koncertas 

Edukacijos 

27. 2020-01-24 
Renginys tarptautinei edukacijos dienai „Kuriame Lietuvai“ (Paluobių 
laisvalaikio salė) 

28. 2020-02-11 Užgavėnių kaukės 

29. 2020-03-03 
Kūrybinės dirbtuvėlės „Laisvės vėjas“ Žvirgždaičių k. (Barzdų 
laisvalaikio salė) 

30. 
2020-07-24 
2020-07-31 

Kūrybinės dirbtuvės „Akmenėlių istorijos“ (Paluobių laisvalaikio salė) 

31. 2020-08-14 Žolinės vainiko pynimas (Barzdų laisvalaikio salė) 
32. 2020-10-23 Edukacija šiaudų dirbiniai „Paukščiai“ (Paluobių laisvalaikio salė) 

Kino filmai 
33. 2020-02-04 Tobulas pasimatymas 
34. 2020-03-10 Importinis jaunikis 
35. 2020-06-01 Naki iš monstrų šalies 
36. 2020-09-26 Gnobai sugrįžta 
37. 2020-10-18 Kafarnaumas 
38. 2020-10-25 Suteik man sparnus 

Įvairūs renginiai 
39. 2020-01-22 2020 metų Šakių kalendoriaus pristatymas 

40. 2020-01-22 
Senjorų klubo „Šešupės vingis“ 10-ies metų veiklos paminėjimas 
Žvirgždaičių k. (Barzdų laisvalaikio salė) 

41. 2020-02-16 
Žygis su šiaurietiško ėjimo lazdomis iki Tauro apygardos Žalgirio 
rinktinės Vyčio kuopos memorialo Galinių k. 

42. 2020-02-25 Užgavėnių šėlionės 
43. 2020-02-25 Užgavėnės (Paluobių laisvalaikio salė) 
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44. 2020-02-26 
Janukiškių neįgaliųjų dienos centro 15 metų veiklos paminėjimas 
(Barzdų laisvalaikio salė) 

45. 2020-03-23 
Akcija „Iškelk inkilą – suteik paukščiams naujus namus“ Griškabūdžio 
kultūros centro Facebook paskyra 

46. 2020-05-20 Kryžių lankymas Griškabūdžio apylinkėse 
47. 2020-06-01 Akcija „Ačiū, Lietuva“ 

48. 
2020-06-18 
2020-06-20 

Kanklininkų sambūris J. Jablonskio tėviškėje 

49. 2020-06-20 Paplūdimio tinklinio turnyras 
50. 2020-06-20 Janukiškių kaimo Joninės (Barzdų laisvalaikio salė) 
51. 2020-06-24 Barzdų miestelio šventė (Barzdų laisvalaikio salė) 
52. 2020-07-04 Romansų popietė J. Jablonskio tėviškėje 
53. 2020-07-18 Krepšinio turnyras 3x3 Paluobiai 2020 

54. 2020-07-28 
Popietė senjorams „Būk pasveikinta, Onute“ Žvirgždaičių k. (Barzdų 
laisvalaikio salė) 

55. 2020-08-08 Teatro šventė „Jablonskynė“ 
56. 2020-08-24 Gatvės krepšinio 3x3 turnyras Griškabūdis 2020 

57. 2020-08-26 
Popietė „Vasarą ir gandrus palydint“ Žvirgždaičių k. (Barzdų 
laisvalaikio salė) 

58. 2020-08-28 Popietė vaikams „Paskutinės katino dienos“ (Barzdų laisvalaikio salė) 
59. 2020-09-13 „Arbatos šventė“ J. Jablonskio tėviškėje 

60. 2020-09-13 
Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai, Gražiškių koplytėlės 225 metų 
pastatymo jubiliejus (Barzdų laisvalaikio salė) 

61. 2020-09-18 Respublikinė akcija „Visa Lietuva šoka“ 

62. 2020-09-18 
Popietė „Kas į gyvenimo skrynią sudėta? “ Žvirgždaičių k. (Barzdų 
laisvalaikio salė) 

63. 2020-09-25 
Vokalinio ansamblio „Sodžius“ – 10 metų veiklos jubiliejinis koncertas  
„Šilta rudens šypsena“ (Barzdų laisvalaikio salė) 

64. 2020-09-27 Rudens piknikas 

65. 2020-10-01 
Popietė, skirta tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai - „Širdys niekad 
nesensta“ Žvirgždaičių k. (Barzdų laisvalaikio salė) 

66. 2020-10-29 Bendruomeniškumo akcija  „Tebūnie šviesa“ 
67. 2020-12-15 Kalėdinis paštas 

68. 2020-12-16 
Kalėdinė akcija - konkursas „Prakalbinkime langus“ Barzdų laisvalaikio 
salės Facebook paskyra 

69. 2020-12-18 
Bendruomeniškumo akcija – konkursas „Kalėdinių eglučių parkelis“ 
Griškabūdžio kultūros centro Facebook paskyra 

                                                                                                                    

                                                                                                                                               2 lentelė 

Renginiai, kurie neįvyko dėl COVID -19  
1. 2020-03-16 Edukacija „Spalvų karas“ vaikams 
2. 2020-03-20 Edukacija „Spalvoti pasikalbėjimai“ suaugusiems 
3. 2020-04-03 Popietė „Margučių raštai“ (Paluobių laisvalaikio salė) 
4. 2020-04-05 Kūrybinės dirbtuvės „Karpinių menas“ 
5. 2020-04-06 Edukacija „Margutis tradiciškai ir kitaip“ 
6. 2020-04-07 Romansų vakaras (Barzdų laisvalaikio salė) 

7. 2020-04-09 
Kūrybinės dirbtuvės „Margučių marginimas vašku“ (Barzdų laisvalaikio 
salė) 

8. 2020-04-19 Atvelykio šventė vaikams „Zuikių margučiai“(Barzdų laisvalaikio salė) 
9. 2020-04-23 Popietė „Jurginių papročiai“ Žvirgždaičių k. (Barzdų laisvalaikio salė) 
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10. 2020-04-30 
Šventė motinos dienai „Esi man viena“ Žvirgždaičių k. (Barzdų 
laisvalaikio salė) 

11. 2020-05-05 Šventinis koncertas „Dovana mylimai mamai“ (Barzdų laisvalaikio salė) 
12. 2020-05-15 Šeimos šventė (Paluobių laisvalaikio salė) 

13. 2020-05-21 
Renginys, skirtas E. Šimkūnaitės metams paminėti, – Vaistingieji augalai 
ir sveikata Žvirgždaičių k. (Barzdų laisvalaikio salė) 

14. 2020-05-24 Liaudiškos muzikos koncertas „Šventė“ (Barzdų laisvalaikio salė) 
15. 2020-07-26 Griškabūdžio miestelio šventė Oninės 

16. 2020-10-16 
Kulinarinio paveldo saugojimas „Gaspadinių šventė“ (Barzdų 
laisvalaikio salė) 

17. 2020-10-23 „Čeverykas grindį skuta“ 
18. 2020-10-24 Koncertas „Dainuoju rudeniui“ (Paluobių laisvalaikio salė) 
19. 2020-11-12 Kalėdinių žaisliukų dirbtuvės 
20. 2020-11-24 Vakaronė „Rudens darbams pasibaigus“ (Barzdų laisvalaikio salė) 
21. 2020-11-28 Liaudiškų šokių šventė (Paluobių laisvalaikio salė) 
22. 2020-11-15 Mėgėjų teatrų šventė „Triskart teatras“ 
23. 2020-11-22 Mėgėjų teatrų šventė „Triskart teatras“ 

24. 2020-11-25 
Kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų belaukiant“ Žvirgždaičių k. (Barzdų 
laisvalaikio salė) 

25. 2020-11-27 Vakaronė prieš adventą Žvirgždaičių k. (Barzdų laisvalaikio salė) 
26. 2020-11-27 Edukacija  „Mano gražiausia snaigė“ 
27. 2020-11-29 Mėgėjų teatrų šventė „Triskart teatras“ 
28. 2020-12-09 Popietė „Skubančio laiko rate“ Žvirgždaičių k. (Barzdų laisvalaikio salė) 
29. 2020-12-09 Advento vakaras (Barzdų laisvalaikio salė) 
30. 2020-12-14 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė 

 

Barzdų laisvalaikio salė yra aktyvi kultūrinė vieta. Plati kultūrinė veikla atsispindi šventėse, 

ruošiamose edukacinėse programose, mėgėjų meno kolektyvų „Boružėlės“, „Sodžius“, „Rasos“, 

„Vaivorykštė“ pasirodymuose. Barzduose birželio 24 d. surengta ypatinga šventė - miestelio šventė, 

kartu vyko ir renovuotos laisvalaikio salės atidarymas.  Rugsėjo 25 d. mišrus vokalinis ansamblis 

„Sodžius“ paminėjo 10-ies metų veiklos jubiliejų. Sudainuota daug dainų, padėkota dalyviams už jų 

atsidavimą dainai, kultūrai, bendrystei. Organizuojami renginiai ir Žvirgždaičių k., ten taip pat savo 

veiklą vykdo senjorų ansamblis „Šešupės vingis“. Savo veiklą viešina Facebook paskyroje Barzdų 

laisvalaikio salė. 

Paluobių laisvalaikio salės liaudiškų šokių kolektyvas „Paluobietis“ aktyviai dalyvauja 

visuose renginiuose, noriai bendrauja su bendruomene. Taip pat rengiamos įvairios edukacijos, 

valstybinių švenčių minėjimai. Savo veiklą viešina bendroje su Paluobių bendruomene Facebook 

paskyroje Paluobiai.lt. 

   Griškabūdžio kultūros centre dirba sportinių renginių organizatorius Algimantas Zymonas. 

Daug dėmesio sulaukė žygis su šiaurietiškomis lazdomis Vasario 16-ajai paminėti iki Tauro 

apygardos Žalgirio rinktinės Vyčio kuopos memorialo Galinių kaime. Šiais metais siūlėme vasarą 

praleisti sportiškai. Vyko vasaros krepšinio turnyras 3x3 Paluobiuose, paplūdimio tinklinio turnyras. 

Rugpjūčio 22 d. Griškabūdyje vyko gatvės krepšinio turnyras 3x3. Džiaugiamės, kad šis turnyras 
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vyko naujoje aikštelėje. Dalyvavo 16 komandų dviejose amžiaus grupėse (iki 19 m. ir nuo 19 m.)  

Aktyviai iki rugsėjo veikė dailės studija (studijos vadovė Rimutė Amonienė). Nuo rugsėjo mėnesio 

dailės studijos vadovė Rimutė Amonienė baigė savo darbą, tačiau, net ir baigusi kultūrinę veiklą, ji 

sukūrė moliūgo žibintą akcijoje „Tebūnie šviesa“ ir tapo nugalėtoja, moliūgas išrinktas gražiausiu.  

Norisi pasidžiaugti kultūros centre veikiančiais mėgėjų meno kolektyvais, kurie stiprina 

kultūros centro veiklą. 2020 m. kultūros  centre veikia šie mėgėjų meno kolektyvai: folkloro 

ansamblis „Nova“ (vadovė Nijolė Černevičienė), 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),  

vokalinis ansamblis (vadovė Aušra Ubartaitė). Mėgėjų meno kolektyvuose savo laisvalaikį leidžia 

131 dalyvis. Šiuo metu yra 11 kolektyvų. 2019 metais buvo 10 kolektyvų. Kolektyvų pasirodymų 

palyginus su 2019 metais sumažėjo 42 %, 2020 metais buvo 81 pasirodymų, 2019 metais – 138 

pasirodymai. Tam turėjo įtakos nuo kovo 16 d. iki birželio 16 d. paskelbtas visuotinis karantinas, taip 

pat nuo lapkričio 7 d. paskelbtas karantinas, kurių metu buvo atšaukti renginiai. Ir tik gegužės 

pabaigoje buvo sušvelnintos sąlygos dėl rengiamų renginių. 

 

Pridedama 2020 m. mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių suvestinė: 

              3 lentelė 

Eil. 
Nr. 

 Kolektyvas  Vadovo vardas, 
pavardė  

Tel. Nr. 
 

Dalyvių sk. Pasirodymų per 
2020 m.  skaičius 

Vokaliniai ansambliai 
1. Vokalinis 

ansamblis  
Aušra Ubartaitė +370 61012366 10 0 

2. Barzdų 
laisvalaikio salės 
mergaičių 
ansamblis 
„Boružėlės“ 

Rasa  
Malinauskienė 

+370  67818481 11 5 

3. Retro grupė 
„Vaivorykštė“ 

Vlada 
Klimaitienė 

+370 68668021 6 9 

4. Barzdų 
laisvalaikio salės 
Mišrus ansamblis 
„Sodžius" 

Rasa 
Malinauskienė 

+370 67818481 7 5 
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5. Barzdų 
laisvalaikio salės 
merginų 
ansamblis 
„Rasos" 

Rasa 
Malinauskienė 

+370  67818481 8 5 

Kita 
6. Barzdų 

laisvalaikio salės 
senjorų ansamblis 
„Šešupės vingis“ 

Rimvydė 
Ralickienė 

+370 62728320 7 9 

7. Pučiamųjų 
instrumentų 
orkestras 

Valdas 
Sinkevičius 

+370 686 61458 14 8 

8. Kapela „Nova“ Valdas 
Sinkevičius 

+370 686 61458 6 10 

9. Paluobių 
laisvalaikio salės 
liaudies šokių 
kolektyvas 
„Paluobietis“  

Saulena 
Valatkaitienė 

+370 614 58418 16 7 

Etninė kultūra 
10. Folkloro 

ansamblis  
„Nova” 

Nijolė 
Černevičienė 

+370 61625040 22 10 

11. Vaikų ir jaunimo 
folkloro 
ansamblis 
„Užnovietis”  

Raimonda 
Černevičiūtė 

+370 692 79948 24 13 

 
 IŠ VISO: 131 81 
 

 

1 pav. 2020 m. mėgėjų meno kolektyvų suvestinė 

0 2 4 6 8 10 12 14

Mišrus vokalinis ansamblis „Sodžius“

Mergaičių ansamblis  „Boružėlės“

Merginų ansamblis „Rasos“

Retro grupė „Vaivorykštė“

Senjorų ansamblis  „Šešupės vingis“

Liaudies šokių kolektyvas „Paluobietis“

Vaikų ir jaunimo folkoro ansamblis „Užnovietis“

Pučiamųjų instrumentų ansamblis

Kapela „Nova“

Folkoro  ansamblis  „Nova“

Mėgėjų meno kolektyvo pasirodymai
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Griškabūdžio kultūros centro folkloro ansamblio ,,Nova“ pasirodymai: 
 
                                                                                                                                                  4 lentelė 
Data Renginys Vieta 
2020-01-12 Sausio 13-osios minėjimas „Prisiminkime, 

kodėl esame laisvi“ 
Griškabūdžio kultūros centras 

2020-02-14 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
minėjimas 

Jankų k., Šakių r. 

2020-02-25 Užgavėnių šėlionės Griškabūdžio kultūros centras 
2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-

mečio minėjimas 
Griškabūdžio kultūros centras 

2020-06-18 Kanklininkų sambūris Rygiškių k., Šakių r. 
2020-08-15 Respublikinė sūrių šventė „Nuo Jurginių-lig 

Žolinių“ 
Pakražančio kultūros centras, 
Kelmės r. 

2020-08-15 Folkloro festivalis „Ant vandens“ Jurbarko kultūros centras 
2020-09-13 „Arbatos šventė“ Rygiškių k., Šakių r. 
2020-09-18 Akcija „Visa Lietuva šoka“ Rygiškių k., Šakių r. 
2020-09-26 Kalbininko Jono Jablonskio 160-ųjų gimimo 

metinių paminėjimas 
Lietuvos liaudies buities  
muziejus, Rumšiškės, 
Kaišiadorių r. 

 
Griškabūdžio kultūros centro kapelos ,,Nova“ pasirodymai: 
 

                  5 lentelė 
Data Renginys Vieta 
2020-01-12 Sausio 13 –osios minėjimas „Prisiminkime, 

kodėl esame laisvi“ 
Griškabūdžio kultūros centras 

2020-02-25 Užgavėnių šėlionės Griškabūdžio kultūros centras 
2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-

mečio minėjimas 
Griškabūdžio kultūros centras 

2020-06-19 Kanklininkų sambūris Rygiškių k., Šakių r. 
2020-07-19 Koncertas Liepalotų bendruomenės centras 
2020-08-08 Teatrų šventė „Jablonskynė“ Rygiškių k., Šakių r. 
2020-08-15 Respublikinė sūrių šventė „nuo Jurginių-lig 

Žolinių“ 
Pakranžančio kultūros centras, 
Kelmės r. 

2020-09-13 „Arbatos šventė“ Rygiškių k., Šakių r. 
2020-09-18 Akcija „Šoka visa Lietuva“ Rygiškių k., Šakių r. 
2020-10-04 Rudens fiesta Sintautuose Sintautų kultūros centras 

 
Griškabūdžio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro pasirodymai: 
    

        6 lentelė 
Data Renginys Vieta 
2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 -

mečio minėjimas 
Griškabūdžio kultūros centras 

2020-03-11 Kovo11- osios minėjimas Šakių kultūros centras 

2020-06-01 Akcija „Ačiū, Lietuva“ Griškabūdis, Šakių r. 
2020-06-24 Barzdų miestelio šventė Barzdų k., Šakių r. 
2020-06-04 Valstybės dienos minėjimas Griškabūdis, Šakių r. 
2020-08-14 Atestatų įteikimo ceremonija Griškabūdžio gimnazija 
2020-09-27 Rudens pikninkas Griškabūdžio kultūros centras 
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2020-10-03 „Skambantis skveras“ Lekėčių k., Šakių r. 
 
Griškabūdžio kultūros centro kolektyvų pasirodymai folkloro ansamblio ,,Užnovietis“ 
pasirodymai: 
 

              7 lentelė 
Data Renginys Vieta 
2020-02-06 Šokių vakaronė Kazlų Rūdos Rimvydo žigaičio 

menų mokykla 

2020-02-14 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Plokščių mokykla-daugiafunkcis 
centras, Šakių r. 

2020-02-21 Suvalkijos bei Dzūkijos vaikų ir jaunimo 
vakaronė 

Marijampolės kultūros centras 

2020-02-25 Užgavėnių tradicijos šventė Jankų k. Kazlų Rūdos sav. 
2020-02-26 „Vai, myliu aš tave, žalių dirvonų krašte!” Vinco Kudirkos muziejus, 

Kudirkos Naumiestis, Šakių r. 
2020-03-03 Respublikinis konkursas „Jei prakalbėtų, daug 

pasakytų - 2020“ 
Kauno tautinės kultūros centras 

2020-03-06 Naktišokiai Skriaudžiuose Veiverių kultūros centras 
2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 -

mečio minėjimas 
Griškabūdžio kultūros centras 

2020-06-20 Kanklininkų sambūris Rygiškių k., Šakių r. 
2020-07-25 Folkloro festivalis „Aikim, vaikai, žolynaut“ Marijampolės kultūros centro 

Tautkaičių skyrius 
2020-09-13 „Arbatos šventė“ Rygiškių k., Šakių r. 
2020-09-18 Akcija „Visa Lietuva šoka“ Rygiškių k., Šakių r. 
2020-09-26 Kalbininko Jono Jablonskio 160-ųjų gimimo 

metinių paminėjimas 
Lietuvos liaudies buities muziejus, 
Rumšiškės, Kaišiadorių r. 

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

               8 lentelė 
Data Renginys Vieta 
2020-01-31 Liaudiškų šokių edukacija tarptautinio 

Erasmus+ programos projekte 
Zyplių dvaras, Tūbelių k., Šakių r. 

2020-02-16 Vasario 16-osios minėjimas Lukšių kultūros centras 
2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio 

minėjimas 
Griškabūdžio kultūros centras 

2020-03-11 Kovo 11-osios minėjimas Paluobių laisvalaikio salė 
2020-08-01 Šakių rajono bendruomenių suvažiavimo šventė Zyplių dvaras, Tūbelių k. Šakių r. 
2020-08-08 „Atrask Lekėčius“ -  Čekauskų etnografinis 

muziejaus 10-mečio šventė 
Čekauskų etnografinis muziejus, 
Lekėčių k., Šakių r. 

2020-09-18 Akcija „Šoka visa Lietuva“ Rygiškių k., Šakių r. 
 
Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės  senjorų ansamblis „Šešupės vingis“ 
pasirodymai: 
 

                   9 lentelė 
Data Renginys Vieta 
2020-01-22 Senjorų klubo „Šešupės vingis“ 10-mečio šventė Janukiškių bendruomenės centras 
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2020-02-10 Popietė, skirta Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
sąjungos nariams 

Vilkaviškio parapijos salė 

2020-02-26 Janukiškių neįgaliųjų dienos centro 15-mečio 
šventė 

Janukiškių bendruomenės centras 

2020-03-10 „Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu“ Griškabūdžio gimnazijos 
Žvirgždaičių pradinio ugdymo 
skyrius 

2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 - 
mečio minėjimas 

Griškabūdžio kultūros centras 

2020-06-14 Gedulo ir vilties diena Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, 
Žvirgždaičių k., Šakių r. 

2020-07-16 Kaimynadienis signataro Justino Staugaičio 
tėviškėje 

Tupikų k., Šakių r. 

2020-09-13 225 m. Gražiškių koplytėlės pastatymo 
jubiliejaus, Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai 

Gražiškių k., Šakių r. 

2020-10-01 Popietė „Širdys niekada nesensta“ Janukiškių bendruomenės centras 
 

Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės Retro grupės „Vaivorykštė“ 
pasirodymai: 
 

                 10 lentelė 
Data Renginio pavadinimas Vieta 
2020-02-16 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė 

„Gražiausi posmai Lietuvai“ 
Barzdų seniūnijos salė 

2020-02-26 Janukiškių neįgaliųjų dienos centro 15-mečio 
šventė 

Janukiškių dienos centras 

2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio 
minėjimas 

Griškabūdžio kultūros centras 

2020-06-14 Vilties ir gedulo dienos minėjimas Griškabūdis, Šakių r. 
2020-06-24 Barzdų miestelio šventė Barzdų k., Šakių r. 
2020-07-04 Romansų popietė Rygiškių k., Šakių r. 
2020-07-19 ,,Pasimatymas sekmadienį" Sintautų kultūros centras 
2020-09-13 225 m. Gražiškių koplytėlės pastatymo 

jubiliejaus, Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai 
Gražiškių k., Šakių r. 

2020-10-17 Rudens romansas Kudirkos Naumiesčio kultūros 
centras 

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

                  11 lentelė 
Data Renginio pavadinimas Vieta 
2020-02-16 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė 

„Gražiausi posmai Lietuvai“ 
Barzdų seniūnijos salė 

2020-03-11 Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas Kristaus Karaliaus bažnyčia, 
Barzdų k., Šakių r. 

2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio 
minėjimas 

Griškabūdžio kultūros centras 

2020-06-24 Barzdų miestelio šventė Barzdų k., Šakių r. 
2020-09-13 225 m. Gražiškių koplytėlės pastatymo 

jubiliejaus, Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai 
Gražiškių k., Šakių r. 
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Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio salės mergaičių ansamblio „Boružėlės“ 
 pasirodymai: 

                 12 lentelė 
Data Renginio pavadinimas Vieta 

2020-02-16 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė 
„Gražiausi posmai Lietuvai“ 

Barzdų seniūnijos salė 

2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas Kristaus Karaliaus bažnyčia, 
Barzdų k., Šakių r. 

2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio 
minėjimas 

Griškabūdžio kultūros centras 

2020-06-24 Barzdų miestelio šventė Barzdų k., Šakių r. 
2020-09-13 225 m. Gražiškių koplytėlės pastatymo 

jubiliejaus, Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai 
Gražiškių k., Šakių r. 

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

                  13 lentelė 
Data Renginio pavadinimas Vieta 

2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas Kristaus Karaliaus bažnyčia, 
Barzdų k., Šakių r. 

2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio 
minėjimas 

Griškabūdžio kultūros centras 

2020-06-24 Barzdų miestelio šventė Barzdų k., Šakių r. 

2020-09-13 225 m. Gražiškių koplytėlės pastatymo jubiliejaus, 
Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai 

Gražiškių k., Šakių r. 

2020-09-25 Mišraus vokalinio ansamblio „Sodžius“  
veiklos 10-mečio koncertas „Šilta rudens šypsena“ 

Barzdų laisvalaikio salė 

 
 

2020 metais buvo tirta lankytojų nuomonė apie kultūros centro veiklą. Anketą buvo galima 

užpildyti Griškabūdžio kultūros centro Facebook paskyroje. Apklausos tikslas – išsiaiškinti lankytojų 

kultūrinius poreikius ir išanalizuoti viešąją nuomonę. Apklausoje savo nuomonę išsakė 64 

respondentai. Iš jų  moterys – 52 (81 %) ir  vyrai – 12 (19 %) . Amžius iki 18 metų – 2 (3 %),  nuo 

19 m. iki 25 m. – 10 (16 %),  nuo 26 m. iki 40 m. – 21 (33 %) , nuo 41 m. iki 59 m. – 29 (45 % ), 60 

m. ir daugiau -2 (3 %). Respondentų gyvenamoji vieta Griškabūdis – 40 (63 %), Šakių rajonas – 19 

(30 %), kitas  rajonas – 5 (7 %).   

Į užduotą klausimą, iš kur sužinote apie Griškabūdžio kultūros centro renginius, iš atsakymų 

matome, kad reikia, kaip ir anksčiau, informaciją komunikuoti Facebook paskyroje, nes didžioji dalis 

apie renginius sužino sekdami kultūros centro Facebook paskyrą, iš viso tokių žmonių yra 53 iš 64 

apklausoje dalyvavusių žmonių, o tai sudaro 42 %. Taip pat nemažai žmonių sužino apie renginius 

kalbėdami vieni su kitais (21 %), iš skelbimų informacinėse lentose (13 %). Taip pat uždavus 

klausimą apie tai, ar užtenka informacijos apie Griškabūdžio kultūros centro renginius, 61 % 
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respondentų atsakė, kad taip, todėl galime teigti, kad didesnės informacijos sklaidos nereikia, tik 

daugiau dėmesio skirti socialinėms platformoms, iš kurių daugiausia ir sužinoma apie renginius. 

 

 

2 pav., Informacijos gavimas apie renginius 
 

3 paveiksle matome, kaip pasiskirsto respondentų pasiskirstymas pagal tai, kiek jie 

lankosi renginiuose Griškabūdžio kultūros centre. Dažniausiai respondentai lankosi 1-3 kartus per 

metus, tokių respondentų apklausoje buvo 23, o tai sudaro 40 %. Kiek mažiau respondentų pasirinko 

atsakymą, kuris parodė, kad į renginius žmonės eina 1-3 kartus per pusmetį, tokių žmonių buvo 23 

%. Galima pasidžiaugti, kad nesilankančių renginiuose iš visų apklausoje dalyvavusių žmonių buvo 

tik 1.  

 
 

3 pav., Respondentų laikymąsi renginiuose 
 

Veiksniai, dėl kurių žmonės skatinami apsilankyti Griškabūdžio kultūros centro 

renginiuose, matomi 4 paveiksle. Pagrindiniai skatinantys veiksniai yra tai, kad respondentams tai 
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yra laisvalaikio praleidimo forma (24 %), jie domisi kultūra, menu, mėgsta dalyvauti įvairiuose 

renginiuose (23 %) ir asmenys iš artimos aplinkos kviečia palaikyti draugiją (23 %), todėl vis dažniau 

apsilankoma renginiuose. Kiek mažiau žmonių mano, kad veiksnys skatinantis apsilankyti 

renginiuose yra tai, kad turi galimybę pabendrauti su įdomiais žmonėmis (12 %).  

 

 
4 pav. Veiksniai, skatinantys apsilankyti Griškabūdžio kultūros centre 

 
Aptarę veiksnius, kurie skatina apsilankyti Griškabūdžio kultūros centro renginiuose, 

galima pereiti prie veiksnių, kurie paskatintų atvykti į kultūros centro renginius, jie matomi 5 

paveiksle. Pagrindinis ir dažniausiai pasirinktas veiksnys yra, jog respondentai tikisi jaukesnės, 

šiuolaikiškesnės aplinkos, tokių respondentų buvo 20 %, taip pat tokia pati dalis žmonių norėtų, kad 

būtų įvairesnių užsiėmimų suaugusiems ir senjorams, kiek mažiau (15 %) nori daugiau įvairesnių 

renginių vaikams. Atsižvelgdami į šiuos respondentų norus ir komentarus įtrauksime daugiau 

renginių į kitų metų planą.  

 
5 pav. Veiksniai, kurie paskatintų lankytis Griškabūdžio centro kultūros renginiuose 
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6 paveiksle matoma, kiek respondentai gali leisti ir skiria renginiams per mėnesį. 

Pagrindinis atsakymas - skiria įvairią pinigų sumą. Šį atsakymą pasirinko 45 % visų respondentų. O 

lankosi tik nemokamuose renginiuose 13 %, o tuo tarpu iki 10 Eur ir iki 20 Eur gali skirti už renginį 

14 % ir 11 %, atitinkamai.  

 

 
6 pav. Renginių kaina  

 
Analizuojant respondentų atsakymus, į kokius renginius jie dažniausiai eina, galima 

matyti 7 paveiksle. Dažniausiai respondentai lankosi masiniuose renginiuose, tokie, kaip Oninės, 

Rudens piknikas – 20 %, kiek mažiau koncertuose – 19 %, spektakliuose – 12 %. Taip pat dažnai 

lankosi ir kino filmuose – 9 %, tačiau kiti respondentai pažymėjo, kad trūksta kino filmų vaikams, 

todėl atkreipsime dėmesį ir rodysime daugiau filmų vaikams arba filmų, skirtų visai šeimai. 

Populiarūs ir Valstybinių švenčių minėjimai – 10 %, tai tikrai džiugina, kad žmonės nėra abejingi 

Valstybinėms šventėms.  

 

 
 

7 pav.  Lankomiausi renginiai Griškabūdžio kultūros centre 
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 8 paveiksle matoma, kaip respondentai pasiskirstė pagal dalyvavimą mėgėjų meno 

veikloje. Daugiausia,  net 45 % žmonių, nenori dalyvauti jokioje mėgėjų meno veikloje, todėl turime 

atkreipti dėmesį į esamų kolektyvų pasirodymų kokybę, skatinti  dalyvauti veiklose, suteikti daugiau 

informacijos apie įvairias veiklas.  

 

 
8 pav. Dalyvavimas mėgėjų meno veiklose 

 
Apibendrinę visą apklausą, uždavėme respondentams klausimus apie Griškabūdžio kultūros 

centro personalą, renginius, patalpas, susisiekimą. Personalo darbą respondentai vertina gerai, tokių 

žmonių buvo 56 %, puikiai įvertino 23 %. Renginių kokybę apklausoje dalyvavusieji įvertino 

daugiausia gerai ir puikiai, 61 % ir 27 % atitinkamai. Patalpų kokybę vertina gerai 58 % respondentų, 

o susisiekimo patogumą vertiną  39 % gerai ir 48 % puikiai, tad galima teigti, kad šie kriterijai visi 

yra įvertinti tik gerai. 

 

IV. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 
 

Griškabūdžio kultūros centro veiklai užtikrinti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2020 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 - 185930,00 Eur. Gauti asignavimai – 185930,00 Eur, iš jų: 

 Darbo užmokesčio sąnaudos – 144742,00 Eur; 

 Socialinio draudimo įmokos – 2482,00 Eur; 

     Ryšių  įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 85,00 Eur; 

 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 1063,00 Eur; 

 Aprangos įsigijimo išlaidos – 1000,00 Eur; 
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 Komandiruočių išlaidos – 89,00 Eur; 

 Materialiojo turto paprastojo remonto, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 12288,00 

Eur; 

 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 115,00 Eur; 

 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 12892,00 Eur; 

 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 7366,00 Eur; 

 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1400,00 Eur; 

 Reprezentacinės išlaidos – 311,00 Eur; 

 Ligos išmokų išlaidos – 2097,00 Eur; 

 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 0,00 Eur. 

 Iš rėmėjų gautos ir panaudotos lėšos – 300,00 Eur. Iš Lietuvos kultūros tarybos gautos 

projekto lėšos – 8000,00 Eur. Iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro –1490,00 Eur. 

2020 metams specialiosioms programoms vykdyti patvirtinta metinė programos sąmata 2000,00 Eur. 

Lėšos yra surinktos už kultūros centro teikiamas mokamas paslaugas.  

 Covid -19 (koronaviruso) pandemijos laikotarpiu buvo sutaupytos darbo užmokesčio lėšos, 

kurios grąžintos į Šakių rajono savivaldybės biudžetą ir buvo panaudotos mobilios scenos įsigijimui. 

 

V. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 
 

Griškabūdžio kultūros centre kitais metais numatoma pakeisti mažojoje salėje langus, taip 

siekiama efektyviai naudoti šildymui skirtas lėšas.  

 Nuo rugsėjo mėnesio iš darbo išėjus dailės studijos vadovei, ieškomas meno kolektyvo 

vadovas. Taip pat didesnį dėmesį skirsime mėgėjų meno kolektyvų programų kūrimui, jų pasirodymų 

kokybei. Karantino metu pastebėjome, kad reikia atkreipti dėmesį į šiuolaikines technologijas. 

Dalyvavome nuotoliniame seminare 2020-11-11 - 2020-11-12 „Nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių sąvadas: kūrimas ir plėtra“, nuotoliniuose 2020-11-16, 23, 30 d., - 2020-12-07 kultūros 

centrų vadovų, techninių renginių koordinatorių, scenos ir dekoracijų technikų, įgarsinimo ir 

apšvietimo operatorių mokymuose (16 valandų paskaitų kursas). Planuojame ir patys rengti 

darbuotojų susirinkimus per ZOOM platformą, išnaudoti karantino laikotarpį darbuotojų tobulėjimui, 

skatinsime naudotis nuotoliniais mokymais. 

 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, 

folkloro šventė, romansų popietė, teatro šventė, planuojamos organizuoti ekskursijos į Jono 
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Jablonskio tėviškę-muziejų, Griškabūdžio Kristaus atsimainymo bažnyčią. Taip pat 

bendradarbiaudami su Zanavykų muziejumi planuojame atnaujinti ekspozicijas Jono Jablonskio 

tėviškėje-muziejuje.  

Mūsų tikslas – didinti kultūros prieinamumą; kokybiškos kultūrinės ir meninės vertės renginių 

organizavimas; padaryti kultūros centrą patrauklų, saugiu židiniu poilsiui ir laisvalaikio praleidimui 

įvairaus amžiaus žmonėms.  

VI. KITA INFORMACIJA 
 

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 

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 - - 

3. Projektų vadovas 0,5 aukštesnysis - - 

4. Kolektyvo vadovas 0,5 
aukštasis 

universitetinis 
I I 

5. Kolektyvo vadovas 0,5 
aukštasis 

universitetinis 
II II 

6. Kolektyvo vadovas 0,5 aukštesnysis - II 
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7. Kolektyvo vadovas 1,25 aukštesnysis - II 

8. Kolektyvo vadovas 0,5 
aukštasis 

universitetinis 
- - 

9. Kolektyvo vadovas 1 
aukštasis 

universitetinis 
III - 

10. 
Kultūrinių renginių 

organizatorius 
0,5 aukštesnysis - - 

11. 
Kultūrinių renginių 

organizatorius 
0,75 aukštesnysis III - 

12. 
Kultūrinių renginių 

organizatorius 
1 

aukštasis 
universitetinis 

III - 

13. Dailės studijos vadovė 0,75 
aukštasis 

universitetinis 
III - 

14. 
Sportinių renginių 

organizatorius 
0,5 

aukštasis 
universitetinis 

- - 

15. Administratorius 1 
aukštasis 

universitetinis 
- - 

16. Valytoja 1 vidurinis -  
17. Valytoja 0,5 vidurinis - - 
18. Valytoja 0,5 vidurinis - - 
19. Ūkvedys 1 aukštesnysis - - 

20. 
Kultūrinių renginių 

koordinatorius 
1 - - - 

Iš viso: 14,75  
 
 

 
9 pav. Griškabūdžio kultūros centro darbuotojų išsilavinimas 

 

 

 

Direktorius     Mindaugas Kriaučiūnas 
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