KAUNO RAJONO
GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO
2021 M. VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro
Direktoriaus 2020-12-28 įsakymu Nr. V1-41

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

MISIJA
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras savo veikla siekia užtikrinti valstybės bei savivaldybės deleguotų funkcijų ir valstybinių
sporto bei kultūros prioritetų įgyvendinimą, sudarant vienodas galimybes bendruomenės nariams gauti kokybiškas sporto ir kultūros paslaugas.
PRIORITETAI 2021 m.
•

Kauno r. savivaldybės numatomų renginių plano įgyvendinimas, organizuojant tikslines minėtinas datas ir veiklas.

•

Viešųjų erdvių panaudojimas organizuojant renginius ir kitas veiklas.

•

Sisteminga sporto ir kultūros sričių integracija vietos bendruomenės renginiuose.
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Uždaviniai

Priemonės

Terminai

Ištekliai

Atsakingas vykdytojas

Aktyviai

1. Pagal poreikį

1. Paruošti programas, tinkančias Kauno

Sausis -

Biudž.l.

Meno vadovai

prisidėti prie

dalyvauti Kauno r. sav. organizuojamiems renginiams ir

1 Tikslas

Kauno r. sav.
organizuojamų

rajono
savivaldybės

gruodis

minėtinoms datoms pagal numatytą
planą;

svarbiausių

organizuojamuo

- Folkloro ansamblis „Gegutala“;

renginių ir

se renginiuose.

- Vaikų liaudies šokių grupė „Tauškutis“;

minėtinų datų,

- Vyresniųjų liaudies šokių grupė

pagal numatytą

„Ąžuolas“;

planą.

- Vokalinis ansamblis „C.re.do“;
- Mėgėjų teatras „Be pavadinimo“

2. Dalyvauti Kauno r. sav.
organizuojamuose renginiuose ir
pristatyti paruoštas programas:
- Folkloro ansamblis „Gegutala“;
- Vaikų liaudies šokių grupė „Tauškutis“;
- Vyresniųjų liaudies šokių grupė
„Ąžuolas“;
- Vokalinis ansamblis „C.re.do“.
-Mėgėjų teatras „Be pavadinimo“
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2 Tikslas

Uždaviniai

Priemonės
Sudaryti

sąlygas

bendruomenės

Nuolat skatinti

1. Organizuoti

1.

bendruomenės

šiuolaikinius

nariams sportuoti krepšinio ir tinklinio

narių užimtumą,

standartus

lauko

organizuojant

atitinkančius,

prieigose.

sporto ir

aukšto meninio

2.

kultūros

lygio, sporto ir

bendruomenės

renginius.

kultūros

sportinius poreikius, išanalizavus gautas

renginius.

išvadas

aikštelėse,

esančiose

Įvairiomis

planuoti

tirti

kultūrinius

tolimesnę

Ištekliai

Atsakingas vykdytojas

Sausis gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

Pavaduotojas (sportui)

Kartą į metus

Žmogiškieji

Režisierius ir renginių

ištekliai

organizatorius

Centro

formomis
narių

Terminai

–

Pavaduotojai (sportui ir kultūrai)

renginių

Kultūros projektų vadovas

veiklą.
3. Organizuoti tęstines projektines
veiklas, skatinant bendruomenės narių

Sausis gruodis

Projekt. l.

Pavaduotojas (sportui)
Kultūros projektų vadovas

užimtumą:
•

„Taiklių rankų projektas“ (Nr.
SRF-FAV-2019-1-0042);

•

„Garliavoje gyvenančių vaikų ir
jaunimo socialinė integracija
teikiant aktyvaus laisvalaikio
užimtumo paslaugas“ (Nr. 08.6.1ESFA-T-927—01-0252)

•

„Garliavos gyventojų socialinė
integracija teikiant aktyvaus
laisvalaikio užimtumo paslaugas“
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(Nr. 08.6.1-ESFA-T-927—010253)
3 Tikslas

Uždaviniai

Priemonės
Bendradarbiauti

su

KEKS‘2022

Bendradarbiauti

1. Gerinti

1.

su įvairiomis

paslaugų ir

(Fluxus Labas!) koordinatoriais ir pagal

organizacijomis

renginių

atskirą

įtraukiant vietos

kokybę, didinant siekiant įtraukti vietos bendruomenę į

bendruomenę ir

jų įvairovę.

planą

bendras

įgyvendinti

sporto

ir

kultūros

kolektyvus į

2. Glaudžiai bendradarbiauti ir palaikyti

organizuojamas

ryšius su Garliavoje ir Kauno rajone
institucijomis

Atsakingas vykdytojas

Sausis gruodis

Biudž.l.

Režisierius ir renginių

Žmogiškieji

organizatorius

ištekliai

Pavaduotojai (sportui ir kultūrai)
Kultūros projektų vadovas

veiklas

(Šimtmečio ir Kaimynystės parkai).

veikiančiomis

Ištekliai

projektus,

mėgėjų meno

veiklas, kurios

Terminai

Meno vadovai

Sausis gruodis

Žmogiškieji

Režisierius ir renginių

ištekliai

organizatorius
Pavaduotojai (sportui ir kultūrai)

(Fluxus

inicijuojamos ne

Labas!Garliava, Kauno r. sav. viešoji

Kultūros projektų vadovas

tik uždarose

biblioteka, Garliavos neįgaliųjų draugija,

Meno vadovai

bendruomenės

centras

patalpose bet ir

Garliavos

atvirose viešose

„Gaida“, Garliavos ugdymo įstaigos) ir

erdvėse.

kt.

organizacijomis

(Kaunas‘2022),

dalinantis kultūrine patirtimi.
2. Populiarinti ir 1. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų

Sausis -

Biudž.l.

tinkamai

dalyvavimą konkursuose, koncertinėse

gruodis

Asm.l.

reprezentuoti

išvykose, vietiniuose bei tarptautiniuose

Centro mėgėjų

Meno vadovai

festivaliuose.
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meno kolektyvų

2. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų

Sausis –

Biudž.l.

ir sporto klubų

veiklą, rengti spektaklius, kultūrines bei

gruodis

Asm.l.

veiklą.

koncertines programas ne tik patalpose,

Sausis gruodis

Biudž.l.

Režisierius ir renginių

Projekt.l.

organizatorius

Meno vadovai

bet ir viešose vietose (Šimtmečio ir
Kaimynystės parkai):
- Folkloro ansamblis „Gegutala“;
- Vaikų liaudies šokių grupė „Tauškutis“;
- Vyresniųjų liaudies šokių grupė
„Ąžuolas“;
- Vokalinis ansamblis „C.re.do“;
- Mėgėjų teatras „Be pavadinimo“.
3. Kviesti profesionalius atlikėjus į
organizuojamus

sporto

ir

kultūros

Pavaduotojai (sportui ir kultūrai)

renginius.
3. Puoselėti

1. Inicijuoti etnokultūros/ liaudies šokių

etninę regiono

užsiėmimus,

kultūrą bei

bendruomenės

tradicijas.

puoselėjimu.

siekiant
narius

sudominti

užsiėmimus

Biudž.l.

Garliavos

Meno vadovai (folkloro ir
etnokultūros specialistas,

tradicijų

2. Organizuoti etnokultūros/ liaudies
šokių

Sausis gruodis

choreografas)

Sausis gruodis

Biudž.l.

Meno vadovai (folkloro ir
etnokultūros specialistas,

bendruomenei.

choreografas)

4. Vykdyti

1. Teikti informaciją apie Centro veiklą

Sausis -

Žmogiškieji

Pavaduotojai (sportui ir kultūrai)

informacijos

(mėgėjų meno kolektyvai, sporto klubai)

gruodis

ištekliai

Režisierius ir renginių
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sklaidą viešojoje bei svarbiausius renginius, informuojant
erdvėje apie

seniūnaičius, Garliavos ir Kauno rajono

Centro veiklą ir

bendruomenę

teikiamas

svetainėje www.garliava.lt, Kauno rajono

paslaugas.

interneto svetainėje www.krs.lt,
Kauno

seniūnijos

rajono

informacijos

turizmo
centro

organizatorius

interneto

ir

verslo

tinklapyje

www.kaunorajonas.lt ir Centro tinklapyje
www.garliavosskc.lt

bei

facebook‘o

profilyje ir youtube kanale „Garliavos
sporto ir kultūros centras“.
2. Tobulinti ir nuolat papildyti sukurtą

Sausis -

Centro paslaugų pardavimo ir viešinimo

gruodis

prezentaciją

bei

viešinti

Biudž.l.

Direktorius
Pavaduotojas (sportui)

parengtą

prezentacijos modelį Centro svetainėje
www.garliavosskc.lt
3. Užtikrinti sistemingą mėgėjų meno
kolektyvų

veiklos

reklamą

erdvėje bei tinkamą jų

viešojoje

Sausis -

Biudž.l.

gruodis

Meno vadovai
Pavaduotojas (kultūrai)

reprezentaciją,

pagal meno vadovų teikiamą informaciją.
4. Rengti informacinius plakatus apie
Centro mėgėjų meno kolektyvus bei
treniruoklių salės veiklą, siekiant kuo

Sausis –
gruodis
(pagal poreikį)

Biudž.l.

Režisierius ir renginių

Projekt.l.

organizatorius

Spec.l.

Pavaduotojai (sportui ir kultūrai)
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didesnio populiarumo užtikrinimo.

Meno vadovai
Sporto instruktoriai

5. Vykdyti sporto klubo „HC Garliava SM

CASCADA“

reklaminę

sklaidą

(Moterų

rankinis)

Centro

tinklapyje

www.garliavosskc.lt,
profesionalųjį

Sausis gruodis

Žmogiškieji

Sausis gruodis

Žmogiškieji

Pagal metinį
įstaigos
renginių planą

Biudž.l.

Pavaduotojas (sportui)

ištekliai

populiarinant
sportą

vietos

bendruomenėje.
6. Vykdyti reklaminę sklaidą Centro
tinklapyje

www.garliavosskc.lt

bei

Pavaduotojas (sportui ir kultūrai)

ištekliai

facebook‘o „Garliavos sporto ir kultūros
centro“ profilyje apie kitų organizatorių
vykdomus renginius.
5. Užtikrinti

1. Organizuoti tradicinius ir inicijuoti

tradicinių ir

naujus Centro renginius, siekiant jų

naujų sporto bei

tolimesnio tęstinumo.

Režisierius ir renginių
organizatorius
Pavaduotojai (sportui ir kultūrai)

kultūros

Meno vadovai

renginių

2. Organizuoti ir vykdyti Kauno rajono

įgyvendinimą.

tradicinius metų renginius:
- Tarptautinis dziudo turnyras, skirtas

Pagal KRS
datas

KRS lėšos

Režisierius ir renginių
organizatorius
Pavaduotojai (sportui ir kultūrai)
Meno vadovai

Laisvės gynėjų dienai;
- Kauno rajono geriausių sportininkų
pagerbimo šventė;
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- Kauno rajono gabių moksleivių
pagerbimo šventė.;
- Kauno rajono Mokytojų dienos šventė.
6. Organizuoti

1. Rengti ir teikti paraiškas įvairiems

kultūros ir

fondams: Garliavos miesto VVG, LKT,

sporto renginius, Kaunas 2022 ir kt.

Pagal

Projekt. l.

Kultūros projektų vadovas

Projekt.l.

Režisierius ir renginių
organizatorius
Kultūros projektų vadovas
Pavaduotojai (sportui ir kultūrai)

Projekt.l.

Kultūros projektų vadovas

Biudž.l.

Direktorius

skelbiamo
konkurso datą

ieškant naujų

2. Gavus finansavimą tinkamai

Sausis -

galimybių

įgyvendinti numatytas projektines

gruodis

projektinėje

(sportas/kultūra) veiklas.

veikloje.

3. Nuolat domėtis paraiškų (sportas /

Sausis -

kultūra) teikimo galimybėmis ir

gruodis

paskelbtais konkursais.
7. Siekti

1. Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams

Sausis -

kokybiško ir

nuolat tobulinti savo kvalifikaciją pagal

gruodis

profesionalaus

atskirą įstaigos direktoriaus patvirtintą

įstaigos

mokymų planą, siekiant užtikrinti, jog

darbuotojų

bendruomenės nariams būtų suteiktos

darbo.

profesionalios paslaugos.
Priemonės

Terminai

Ištekliai

Atsakingas vykdytojas

1. Gerinti

1. Įrengti lauko informacinę skelbimų

Sausis -

Biudž .l.

Direktorius

Centro

materialinę

lentą.

gruodis

materialinę bazę,

Centro bazę.

2. Vykdyti

4 Tikslas
Nuolat tobulinti

tikslingai

Uždaviniai

darbus.

centro patalpų remonto

Sausis gruodis

Pavaduotojas (ūkiui)
Biudž.l.

Direktorius
Pavaduotojas (ūkiui)
9

3. Įsigyti ilgalaikį inventorių.

paskirstant
biudžetą bei

Sausis -

Biudž.l.

gruodis

Direktorius
Pavaduotojas (ūkiui)

generuojant naujų

2. Tikslingai

1. Proporcingai paskirstyti lėšas sporto ir

Sausis -

Biudž.l.

lėšų įsisavinimą.

naudoti turimas

kultūros sričių poreikių tenkinimui.

gruodis

Projekt.l.

Direktorius

Rėm.l.

lėšas.
2. Rinkti 2 % GPM paramą ir efektyviai

Sausis -

ją naudoti, atsižvelgiant į Centro tarybos

gruodis

Rėm.l.

Direktorius

Biudž.l.

Direktorius,

rekomendacijas.
3. Užtikrinti nuolatinį patalpų nuomos

Sausis -

procesą, siekiant gauti papildomų lėšų.

gruodis

Pavaduotojas (sportui)
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