Kauno rajono Garliavos sporto ir kultūros centro direktoriaus Mariaus Norvaišos
2018 metų veiklos

ATASKAITA
I. VADOVO ŽODIS
Centre įvykdytos visos suplanuotos veiklos ir renginiai, pagal numatytą ir patvirtintą
veiklos bei 2018 – 2020 m. strateginį planą. Dėl didelio renginių kiekio – pastebimas žmogiškųjų
išteklių trūkumas. Susiduriama su pasyviu kitų kultūros darbuotojų (dalimi meno vadovų)
požiūriu į Centro organizuojamas veiklas. Iš 8 dirbančių meno vadovų, 6 dirba antraeilėse
pareigose, todėl sunku planuoti bendras veiklas.
Tikslas – tenkinti visuomenės kultūros, sporto ir sveikatingumo poreikius.
Prioritetai 2018 m.:
Pagrindiniai Garliavos sporto ir kultūros centro (toliau - Centras) prioritetai buvo
užtikrinti mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimą 2018 m. Lietuvos Šimtmečio dainų šventėje
„Vardan tos...“, įgyvendinti Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirtus renginius
bei inicijuoti sporto ir kultūros veiklų sintezę vietos bendruomenei organizuojamuose
renginiuose.
2018 m. keitėsi centro personalas. Metų pradžioje, vietoje scenografės Mildos Gailiūtės,
priimta Daiva Sasnauskienė. Vietoje Jolantos Pivorienės į kultūros projektų vadovės pareigas
priimta Aušra Kairaitytė – Užupė. Į sporto instruktoriaus pareigas, vietoje Vilmanto Laurinaičio,
priimtas Elvis Tarasevičius. Koncertmeisterė Goda Palskytė paprašė sumažinti darbo krūvį (0,25
et).
Siekiant užtikrinti įstaigos darbuotojų bendravimą ir darnų komandinį darbą 2018 m.
spalio 14 d. suorganizuota komandos formavimui skirta išvyka į Prienų rajoną, kurioje dalintasi
savo mintimis, idėjomis bei įžvalgomis.
Centre dirbantys darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, pagal įstaigos vadovo
patvirtintą metinį kvalifikacijos kėlimo planą. Per 2018 m. savo įgūdžius bei profesinius
gebėjimus patobulino 13 darbuotojų. Bendras lankytų seminarų, mokymų ir patyriminių išvykų
skaičius – 61.
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II. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
1. Etnokultūros puoselėjimas:
Etnokultūrinės programos 2018 m. sėkmingai integruotos į Centro organizuojamus
tradicinius renginius (koncertai, minėjimai). Garliavoje taip pat suorganizuoti 4 etnokultūriniai
renginiai: koncertas Kauno r. sav. viešojoje bibliotekoje „Aukšti kalneliai, margi dvareliai“, kurio
metu Garliavos bendruomenei pristatyta programa „Šimtametės Pyplių šeimynos dainos“, Gedulo
ir vilties dienos minėjimas, skirtas trėmimams atminti, etninė kultūros akcija „Visa Lietuva šoka
2018“ bei advento vakaras „Vėlus vakarėlis“. Siekiant puoselėti etninės kultūros tradicijas ir
užtikrinti jų tęstinumą, nuo 2018 m. rugsėjo mėn. Centre savo veiklą pradėjo vaikų folkloro grupė
„Gegužiukai“.
2. Mėgėjų meno kolektyvai:
Centre 2018 m. veikė 7 mėgėjų: meno kolektyvai – vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Ąžuolas“ (25 žm. vad. Z. Vaškelienė), vaikų liaudiškų šokių grupė „Tauškutis“ (25 žm. vad. Z.
Vaškelienė), folkloro ansamblis „Gegutala“ (29 žm. vad. N. Grivačiauskienė), suaugusiųjų
mišrus choras „Melodija“ (32 žm. vad. R. Navickienė), mėgėjų teatras „Be pavadinimo“ (10 žm.
rež. Z. Butiškytė), džiazo grupė (5 žm. vad. J. Strupinskas) ir 1 vaikų folkloro grupė
„Gegužiukai“ (19 žm. vad. N. Grivačiauskienė).
2018 m. 4 Centro mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo Šimtmečio dainų šventėje. Mėgėjų
teatrui „Be pavadinimo“, iki tol buvusiam be kategorijos, suteikta III kategorija. Likę trys
kolektyvai išlaikė iki tol turėtas kategorijas: „Ąžuolas“ (I kategorija), „Gegutala“ (I kategorija),
„Melodija“ (III kategorija).
3. Veikiantys klubai, studijos:
2018 m. centre žaidė 2 namų komandos, atstovaujančios Kauno rajoną aukščiausiose
šalies nacionalinėse lygose: Kauno rajono HC „Garliava SM – CASCADA“ (moterų rankinis),
vadovė Rita Urnikienė, vyr. treneris Miglius Astrauskas, trenerė Ernesta Žilienė ir Kauno rajono
„Hoptrans – Sirenos“ (moterų krepšinis, žaidė tik 2018 m. I pusmetį), vad. Rasa Žemantauskaitė Matlašaitienė, vyr. treneris Mantas Šernius, fiz. pareng. treneris Marius Vadeikis.
2018 m. Centre veikė 8 sporto klubai:
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- Meninės gimnastikos būrelis (vad./ tren. Agnė Aganauskienė);
- Garliavos stalo teniso klubas (klubo pirm. V. Stankus) (2018 m. sausis, vasaris);
- Kauno karate klubas „Samurajus“ (vad. K.Bartkevičius, instr. G. Pačiuipis);
- Karate kyokushin būrelis (vad./ instr. R. Levinas);
- Klubas „Niekada nevėlu“ (aerobika ir pilatesas) (vad./ tren. L. Karalienė);
- Kovos menų asociacija „Kime“ (vad./ instr. V. Vanagas);
- VšĮ Garliavos gimnastikos ir laisvalaikio studija „Siksta“ (vad./ tren. L. Kimantienė);
- Sportinių šokių klubas „Duetas“ (vad./ tren. I. Navickienė).
Centre veikiantys sporto klubai ir būreliai padeda įgyvendinti Centro veiklos vieną iš
uždavinių – teikti sveikatos stiprinimo, sportinių ir kultūrinių renginių organizavimo paslaugas
bei funkcijas – teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas Kauno rajono gyventojams ir
ugdymo įstaigoms, gerinti vaikų ir jaunimo užimtumą per kultūrą ir sportą. Šie sporto klubai ir
būreliai moka Centrui nuomos mokestį už patalpas pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos
nustatytus įkainius.
2018 m. Centre veikė 8 sporto klubai, būreliai ir studijos. Palyginus su 2017 m.
sumažėjo 2, nes Sportinių šokių studija „Gadanza“ (vad./ tren. G. Juknevičienė) veiklos nevykdė,
kadangi nesurinko reikiamo kiekio vaikų, o Gatvės šokių studija „Gamers“ (vad./ tren. R.
Pašvenskas) nutraukė veiklą, kadangi buvo sulaukta gyventojų skundų dėl keliamo triukšmo. Dėl
tos pačios priežasties 2018 m. veiklą turėjo nutraukti Garliavos stalo teniso klubas (klubo pirm.
V. Stankus).
Smiginio čempiono garliaviečio Dariaus Labanausko dėka Garliavos sporto ir kultūros
centre vyksta nemokami smiginio užsiėmimai bendruomenei. Per 2018 m. susibūrė smiginio
entuziastų, mėgėjų branduolys, kurį šiandien neformaliai vadiname Garliavos smiginio būreliu.
4. Vykdyti renginiai:
2018 m. centro darbuotojai suorganizavo 47 renginius. Iš jų 39 kultūros renginiai. Be
tradicinių inicijuoti ir nauji renginiai – „Šimtmečio diena su krepšinio kamuoliu“ integruojant
menines – kultūrines veiklas į sporto užsiėmimus, (SSM) Sveikatą stiprinančių mokyklų banga
per Lietuvą. Pirmą kartą Garliavoje bendradarbiauta su Tarptautiniu Kauno kino festivaliu.
Partnerystės dėka inicijuotos 2 kino filmų peržiūros – „Susitikimas“ bei „Meistras ir Tatjana“.
Siekiant populiarinti kino žanrą inicijuotas „GarliaKINAS“ kartu su partneriais Kaunas Europos
kultūros sostinė 2022. Atsižvelgiant į tai, jog 2018 m. buvo skirti V. Storostai – Vydūnui atminti,
paruošta ir 10 kartų suvaidinta kompozicija „Žvilgis į gyvenimo gelmes“.
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Sėkmingiausi renginiai: Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo koncertas
„Keturių kartų talentų Lietuva“, kurio metu inicijuotos naujos, trispalvių balionų ir 100 duonos
kepaliukų dalinimo, akcijos. Didelio Garliavos bendruomenės susidomėjimo sulaukia į renginius
integruoti kino filmo seansai po atviru dangumi „GarliaKINAS“. Lyginant su kitais
organizuojamais centro renginiais, teatralizuotas eglutės įžiebimo renginys – populiariausias,
kadangi Centro salėje sulaukia apie 1300 žiūrovų.
2018 m. Be tradicinių – masinių renginių, Centro darbuotojai kartu su Kauno r.
administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriumi organizavo Kauno rajone vykstančius
renginius: „Geriausių sportininkų pagerbimo šventė“, „Kauno r. gabių vaikų pagerbimo šventė“,
„Kauno r. Sporto mokyklos antrokų plaukimo šventė“, Kauno r. šventė ,,Rudens sambariai”.
Centre vykdyti 264 sporto renginiai.
5. Kultūros centro valdymas ir savivalda:
Centre patariamojo balso teise veikia centro taryba (septyni nariai). Tarybos pirmininkas
Ričardas Adomavičius. 2018 m. įvyko 4 susirinkimai, kuriuose buvo aptariami svarbiausi metų
renginiai ir centro veikla. Susirinkimų metu svarstyti metinio, strateginio plano įgyvendinimo ir
finansų panaudojimo klausimai, ataskaitos. 2 % GPM surinkimas ir panaudojimas.
6. 2018 m. Finansavimas, jo šaltiniai, įstaigos turtas:
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7. 2018 m. Įsigytas ilgalaikis turtas:
Suma, Eur
Įsigytas ilgalaikis turtas
Vidaus vaizdo stebėjimo kemerų sistema
Išorės vaizdo stebėjimo kemerų sistema
Kardiotreniruoklis (bėgimo takelis) 2 vnt.
Rankų džiovintuvai 5 vnt.
Fotoaparatas Nikon
Viso:

9587,66
7409,39
5601,24
2831,40
800,00
26229,69

8. Vykdyti projektai:
2018 m. teikti 9 projektai, iš kurių finansuoti 6. Bendra suma – 14120,50 Eur. Iš
bendros sumos 11043 Eur projektinės lėšos sėkmingai įsisavintos, o likusi 3077,50 Eur suma
skirta 2019 m. numatytoms projektų tęstinėms veikloms.
Taip pat teiktos 3 paraiškos į programas daliniam tautinių ir baltų genčių kostiumų
finansavimui. 2 iš jų sėkmingai įgyvendintos, skirtas finansavimas – 3,800 eur.

9. Pasiekimai:
Tęsiama parodų organizavimo tradicija. Siekiant užtikrinti maksimalų patalpų
panaudojimą ir ieškant naujų formų, parodos eksponuojamos Centro foje. Per 2018 m.
suorganizuotos 4 parodos.
Organizuojant renginius sėkmingai bendradarbiauta su naujais partneriais (LAFA
sėdmaišiai, Tarptautinis Kauno kino festivalis, Kaunas Europos kultūros sostinė 2022).
Sėkmingai bendradarbiaujant su Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 ir darbuotojams lankant
jų organizuojamus mokymus bei seminarus, Centro režiesierė ir renginių organizatorė buvo
deleguota į 2018 m. Europos kultūros sostinę - Leuvardeną (Leeuwarden) pasisemti kultūrinės
patirties ir idėjų Garliavoje vyksiantiems renginiams.

III. KITA INFORMACIJA
2019 m. planuojama integruoti kultūros ir sporto renginius į naujai formuojamas erdves
– parkus (Garliavos Kaimynystės ir Šimtmečio parkai), siekiant keisti nusistovėjusį renginių
formatą.
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Siekiant užtikrinti nematerialaus kultūros paveldo sklaidą ir etninių tradicijų puoselėjimą
2019 m. Garliavoje planuojama organizuoti respublikinę konferenciją, skirtą ne tik specialistams,
bet ir vietos bendruomenės nariams.
Direktorius

Marius Norvaiša

