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KAUNO RAJONO GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS
MARIAUS NORVAIŠOS 2019 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. Dalis jų dirba antraeilėse pareigose.
Tikslas – tenkinti visuomenės kultūros, sporto ir sveikatingumo poreikius.
Prioritetai 2019 m.:
Pagrindiniai Garliavos sporto ir kultūros centro (toliau - Centras) prioritetai buvo
įgyvendinti etnokultūros ir vietos tradicijų puoselėjimo bei kultūros paveldo sklaidą, pritaikyti ir
panaudoti naujas erdves organizuojant renginius bei inicijuoti sporto ir kultūros veiklų sintezę
vietos bendruomenei organizuojamuose renginiuose.
2019 m. keitėsi centro personalas ir žmonių skaičius. Keitėsi meno vadovas ir jo darbo
krūvis. Iš darbo išėjo chormeisteris ir koncertmeisteris. Meno vadovui (džiazo grupė) taip pat
sumažintas darbo krūvis ir pakeistas pareigybės pavadinimas (multiinstrumentalistas). Nuo 2019
m. rugpjūčio mėn. užimta scenos, šviesos ir garso inžinieriaus pareigybė. Vietoje budinčio
ir valytojos į laisvas vietas priimti kiti darbuotojai. 2019 m. rugsėjį iš vaiko priežiūros atostogų
grįžo personalo ir raštvedybos specialistė.
Centre dirbantys specialistai nuolat kelia savo kvalifikaciją, pagal įstaigos vadovo patvirtintą
metinį kvalifikacijos kėlimo planą.
II. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
1. Etnokultūros puoselėjimas:
Etnokultūrinės programos 2019 m. sėkmingai integruotos į Centro organizuojamus
tradicinius renginius (koncertai, minėjimai) – vyresniųjų liaudies šokių grupės „Ąžuolas“
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kolektyvo 15 metų jubiliejaus minėjimas, Gegužinių giesmių vakaras Garliavoje, respublikinis
vyresniųjų liaudies šokių festivalis „Atidarykim vartelius 2019“, Gedulo ir vilties dienos
minėjimas, skirtas trėmimams atminti, etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka 2019“, advento
vakaras „Vėlus vakarėlis“.
Siekiant puoselėti etninės kultūros tradicijas ir jų sklaidą Garliavoje suorganizuotas
teorinis – praktinis seminaras „Etnokultūra šiandienos visuomenėje: sėkmės iniciatyvos ir praktinis
pritaikymas“. Seminaro tikslas buvo paskatinti domėjimąsi etnine kultūra, jos teikiamomis
galimybėmis, plėsti bendrą supratimą apie etninės kultūros reiškinius, vertybes, raiškos įvairovę,
pritaikymo galimybes. Vykusio seminaro metu pasidalinta praktine patirtimi, etninės kultūros
puoselėjimo naujovėmis, sėkmės ir nesėkmės istorijomis.
2. Mėgėjų meno kolektyvai:
Centre 2019 m. veikė 6 mėgėjų: meno kolektyvai – vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Ąžuolas“ (vad. Z. V.), vaikų liaudiškų šokių grupė „Tauškutis“ (vad. Z. V.), folkloro ansamblis
„Gegutala“ (N. G.), suaugusiųjų mišrus choras „Melodija“ (vad. R. N.), mėgėjų teatras „Be
pavadinimo“ (rež. Z. B.), džiazo grupė (vad. J. S.).
2019 m. įvyko pokytis mėgėjų meno kolektyvų veiklose. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. savo
veiklą pradėjo naujas vokalinis kolektyvas „C.re.do“ (vad. D. D.), vietoje mišraus suaugusiųjų
choro „Melodija“ (veiklą vykdė iki 2019 m. birželio 14 d.).

3. Veikiantys klubai, studijos:
2019 m. centre žaidė 1 namų komanda, atstovaujanti Kauno rajoną aukščiausiose šalies
nacionalinėse lygose: Kauno rajono HC „Garliava SM – CASCADA“ (moterų rankinis), vadovė
R. U., vyr. treneris M. A., trenerė E. Ž, gydytoja S. S..
2019 m. Centre veikė 7 sporto klubai:
- Meninės gimnastikos būrelis (vad./ tren. A. A.);
- Kauno karate klubas „Samurajus“ (vad. K. B., instr. G. P.);
- Karate kyokushin būrelis (vad./ instr. R. L.);
- Klubas „Niekada nevėlu“ (aerobika ir pilatesas) (vad./ tren. L. K.);
- Kovos menų asociacija „Kime“ (vad./ instr. V. V.);
- VšĮ Garliavos gimnastikos ir laisvalaikio studija „Siksta“ (vad./ tren. L. K.);
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- Sportinių šokių klubas „Duetas“ (vad./ tren. I. N.).
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.
Palyginus su 2018 m. klubų skaičius sumažėjo 1, nes Garliavos stalo teniso klubas (klubo
pirm. V. S.) nebegalėjo sportuoti, kadangi buvo sulaukta gyventojų skundų dėl keliamo triukšmo
Garliavos kultūros namų patalpose.
Su smiginio čempiono garliaviečio D. L. pagalba Garliavos sporto ir kultūros centre
vyksta nemokami smiginio užsiėmimai bendruomenei. Per 2018 m. susibūręs smiginio entuziastų
būrelis tęsė užsiėmimus ir 2019 metais. Susiformavo garliaviečių smiginio mėgėjų branduolys,
kurį šiandien neformaliai vadiname Garliavos smiginio būreliu.

4. Vykdyti renginiai:
2019 m. centro darbuotojai suorganizavo 67 renginius. Iš jų 23 – sporto, 44 – kultūros. Be
tradicinių inicijuoti ir nauji renginiai – mėgėjų teatrų šventė „GarliaTeatras: Kita erdvė“, kuriame
dalyvavo keturi teatrai (trys iš jų kviestiniai). Režisierės ir renginių organizatorės iniciatyva
pradėtos

organizuoti

daugiabučių

vienišių

ir

senjorų

popietės

(per

2019 m. įvyko 4 popietės). Tokio pobūdžio popietes organizuoti paskatino Kaunas 2022
organizuojami mokymai ir seminarai. Pirmą kartą Garliavoje suorganizuotas teorinis – praktinis
seminaras „Etnokultūra šiandienos visuomenėje: sėkmės iniciatyvos ir praktinis pritaikymas“.
Siekiant aktyvinti gyventojų užimtumą Garliavoje surengtas smiginio turnyras, sulaukęs nemažai
dalyvių dėmesio.
Siekiant išsiaiškinti Centro teikiamų kultūrinių paslaugų įvairovę vietos bendruomenės
nariams, internetiniame portale (apklausa.lt) paskelbta anketa. Apklausos rezultatų apibendrinimą
atliko Centro kultūros projektų vadovė. Tikslui pasiekti suformuluoti trys uždaviniai: 1) suprasti
kokio pobūdžio renginiai labiausiai domina apklaustus Garliavos miesto ir apylinkių gyventojus ir
kuriuose jie lankosi dažniausiai; 2) išsiaiškinti etnokultūrinių veiklų poreikį; 3) nustatyti vietos
gyventojų požiūrį į mėgėjų meno kolektyvų pasirodymus ir šių pasirodymų aktualumą. Tyrimo
tikslui pasitelktas anonimizuotos anketos metodas. Anketą sudarė 14 klausimų. Skelbimai,
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kviečiantys Garliavos miesto ir apylinkių gyventojus, publikuoti penkis kartus 2019 m. kovo balandžio mėnesiais Centro „Facebook“ paskyroje, turinčioje daugiau nei 6 500 sekėjų. Anketa
publikuota ir Centro internetinėje svetainėje. Atlikto tyrimo rezultatai leidžia daryti preliminarias
išvadas, padedančias suprasti tiriamosios grupės - Garliavos miesto ir apylinkių gyventojų, kurie
gyveno arba šiuo metu gyvena Garliavoje ir seka Centro naujienas socialiniuose tinkluose
poreikius.
2019 m. bendradarbiauta su Lietuvos kino centru. Partnerystės dėka inicijuotos 2 kino
filmų peržiūros. Siekiant pakeisti nusistovėjusį renginių formatą, Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dieną (Kovo 11-ąją) bendruomenei buvo rodomas filmas „Riešutų duona“. Tęsiant
bendradarbiavimo tradiciją Garliavoje suorganizuotas dar vienas kino seansas, skirtas Lietuvos
kariuomenės dienai, kurio metu buvo rodomas legendinis kino filmas „Skrydis per Atlantą“.
Sėkmingiausi renginiai: Garliavos miesto šventė „Garliavai 210“ pirmą kartą sėkmingai
organizuota naujai atidarytame Kaimynystės parke. Siekiant išnaudoti mieste esančias erdves ir
sulaukti didesnio žiūrovo dėmesio pirmą kartą į Garliavos miesto šventę integruotas respublikinis
vyresniųjų liaudies šokių kolektyvų festivalis „Atdarykim vartelius 2019“. Prieš tai šis festivalis
būdavo organizuojamas Centro pagrindinėje salėje.
Parko erdvėse sėkmingai surengti ir kiti Centro renginiai – šeimų piknikas (Kaimynystės
parkas), valstybės dienos (liepos 6 - osios) minėjimas (Šimtmečio parkas), edukacinis žygis per
Garliavą (aplankant Kaimynystės ir Šimtmečio parkus), skirtas Partizanų, kariuomenės ir
visuomenės dienai, Lietuvos nepriklausomybės kovoms atminti ir Garliavos miesto 210
gimtadieniui. Specialistų susidomėjimo sulaukė ir pirmą kartą Garliavoje organizuotas teorinis –
praktinis seminaras „Etnokultūra šiandienos visuomenėje: sėkmės iniciatyvos ir praktinis
pritaikymas“.
2019 m. be tradicinių – masinių renginių, Centro darbuotojai kartu su Kauno r.
administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriumi organizavo Kauno rajone vykstančius
renginius: „VII – asis trenerio Antano Stasio Bubnelio atminimo taurės XIX - asis Kauno rajono
atvirasis moksleivių dziudo čempionatas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės kovoms atminti ir
Laisvės gynėjų dienai paminėti“, „KRSM 50-mečio ir Geriausių sportininkų pagerbimo šventė“,
„Kauno r. gabių vaikų pagerbimo šventė“, Kauno r. mokytojų dienos šventė, Kauno r. antrų klasių
moksleivių plaukimo programos uždarymo šventė. Centre (kartu su partneriais) vykdyti 269 sporto
renginiai.
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5. Kultūros centro valdymas ir savivalda:
Centre patariamojo balso teise veikia centro taryba (septyni nariai). Tarybos pirmininkas
R. A. 2019 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. 2019 m. Finansavimas, jo šaltiniai, įstaigos turtas:
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55613

lėšos, gautos projektams
įgyvendinti

357898 214893 91190
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7. 2019 m. Įsigytas ilgalaikis turtas:
Įsigytas ilgalaikis turtas
Garso kolonėlė KV2 AudioEX10
Garso kolonėlė KV2 AudioEX10
Garso kolonėlė KV2 AudioEX10
Garso kolonėlė KV2 AudioEX10
Žemo dažnio garso kolonėlė KV2
Žemo dažnio garso kolonėlė KV2
Garso valdymo pultas „Behringer X32 Compact“
Kompiuteris vaizdo stebėjimo valdymui ir kontrolei „Dell
Precision 3630 Workstation“
Iš viso:

Suma, Eur
2183,00
2183,00
2183,00
2183,00
1772,23
1771,23
2057,00
2118,71
16451,17

8. Vykdyti projektai:
2019 m. teikti 8 projektai, iš kurių finansuoti 3. Bendra finansuotų projektų suma –31.162.00
Eur. Iš dviejų, projektus finansuojančių, agentūrų dar laukiama atsakymo.
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2019 m. teikta paraiška daliniam tautinių ir baltų genčių kostiumų finansavimui. Tautinio
kostiumų dalių įsigijimui skirtas 1900 Eur. finansavimas.

9. Pasiekimai:
Tęsiama parodų organizavimo tradicija. Siekiant užtikrinti maksimalų patalpų
panaudojimą parodos eksponuojamos Centro foje. Per 2019 m. suorganizuotos net 5 parodos.
Siekiant populiarinti teatro žanrą, režisierės ir renginių organizatorės iniciatyva
suorganizuota mėgėjų teatrų šventė „GarliaTeatras: Kita erdvė“, kurioje dalyvavo 4 teatrai (3 iš jų
kviestiniai). Šventėje spektakliai buvo diferencijuoti skirtingoms amžiaus grupėms (vaikai,
jaunimas, suaugusieji), iš anksto numatant auditorijos poreikius.
2019-2022 metų veikloms įgyvendinti skirtas 24.211,00 eur finansavimas projektui,
pavadinimu „Taiklių rankų projektas“. Finansuojanti agentūra – Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija (2019 m. Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursas). Nuo 2019 m. rugsėjo
prasidėjusios šio projekto veiklos, skirtos smiginio žaidimo populiarinimui. Užsiėmimus veda
pasaulio profesionalų smiginio čempionato dalyvis D. L.
2019 m. modernizuota pagrindinės salės apšvietimo sistema. Tam skirta 45.000 eurų (iš
biudžeto lėšų).

III. KITA INFORMACIJA
2020 m. siekiant keisti nusistovėjusį renginių formatą, planuojama toliau tęsti tradiciją ir
integruoti kultūros bei sporto renginius į urbanistines erdves – Garliavos parkus (Kaimynystės ir
Šimtmečio parkai).
Didelio Garliavos bendruomenės susidomėjimo sulaukia kino filmo seansai po atviru
dangumi „GarliaKINAS“. Siekiant tęsti kino filmų rodymo tradiciją ir aktyvinti jaunų šeimų bei
jaunimo užimtumą, planuojama organizuoti daugiau kino filmų peržiūrių (lauke, patalpose) bei
kitokių laisvalaikio užimtumo formų (koncertai, festivaliai ir pan.).
2020 m. antrą kartą planuojama organizuoti teatrų mėgėjų šventę „GarliaTeatras: Kita
erdvė “, siekiant užtikrinti bendrystę ne tik tarp Kauno rajono, bet ir regiono.
___________________________________________

