PRITARTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-97

KAUNO R. GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: Vasario 16-osios g. 8, Garliava, LT-53216 Kauno r.
1.2. Telefono Nr.:+370 37 300 674
1.3. El. pašto adresas: info@garliavossc.lt
1.4. Interneto svetainės adresas: www.garliavosskc.lt
1.5. Socialinių tinklų platformos/ adresai:
Facebook/ https://www.facebook.com/garliavossc
Youtube/ https://www.youtube.com/channel/UCRUMtQ1lVkbxeg0aAbNYE9g/
1.6. Vidaus struktūra (laisvalaikio salės): - nėra
1.7. Centro savivalda: Centro taryba (7 asmenys)
II. VADOVO ŽODIS
Garliavos sporto ir kultūros centre (toliau – Centras) įvykdytos beveik visos suplanuotos veiklos ir renginiai pagal, numatytą ir patvirtintą,
metinį veiklos bei 2018 – 2020 m. strateginį planą. Vienas pagrindinių tikslų – kokybiškas bendruomenės kultūrinių ir sportinių poreikių tenkinimas.
Centre teikiamos visapusiškos, kokybiškos ir modernios sporto bei kultūros paslaugos. Centro balanse – didžiausia rajone multifunkcinė salė vienu

metu galinti aptarnauti didžiausią, Garliavos ir Kauno rajono, gyventojų skaičių. Centro salėje vyksta ne tik rajoniniai, respublikiniai, bet ir
tarptautiniai sporto renginiai bei varžybos.
2020 m. Centre žaidė viena namų komanda, atstovaujanti Kauno rajoną aukščiausiose šalies nacionalinėse lygose, - Kauno rajono HC
„Garliava SM – CASCADA“ (moterų rankinis). Kauno rajono „Cascada-HC Garliava SM“ laimėjo 2020 m. LRF taurę. Baltijos moterų rankinio
lygoje iškovojo bronzos medalius, taip pat tapo 2020 m. LRF moterų supertaurės laimėtoja. Dvi namų komandos žaidė Lietuvos rankinio
čempionato I lygose – tai Kauno rajono „SM-Garliava” vyrų ir moterų komandos. Nuomos pagrindu 2020 m. Centre žaidė vyrų rankinio
komanda Kauno „Ąžuolas–KTU“ (Lietuvos rankinio lyga) ir vyrų salės futbolo komanda Kauno „Vytis“ (FUTSAL A lyga).
Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – LR vyriausybė) paskelbus karantiną ir uždraudus renginius Centro darbuotojai kūrė virtualų
turinį, kuris buvo publikuojamas viešojoje erdvėje. Bendruomenei buvo teikiamos virtualios (sporto ir kultūros) užimtumo paslaugos: kuriamos
mokomosios edukacinės pamokos bei užsiėmimai, filmukai, užduotys (kryžiažodžiai, laiptažodžiai, galvosūkiai), pateikiamos įvairios sportinės
mankštos. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, inicijuotas ir sėkmingai įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas „Miuziklai
(ne)scenoje su Žvaigžde“, užtikrinantis skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų kūrimą. Atšaukus karantiną, buvo tęsiamas projektinių (sporto
ir kultūros) veiklų įgyvendinimas bei kitų renginių organizavimas.
Pagrindinis iššūkis – Garliavoje esančių parkų (Kaimynystės ir Šimtmečio) pritaikymas ir panaudojimas organizuojant renginius.
Atsižvelgiant į 2020 m. prioritetines veiklų sritis ir siekiant pritaikyti žaliąsias zonas įvairioms veikloms, Kaimynystės parke inicijuotas vasaros
renginių ciklas „Skambantis parkas“, kuriame visą vasarą (birželis, liepa, rugpjūtis), kiekvieną ketvirtadienį bendruomenės nariai buvo kviečiami
į nemokamus koncertus. Šiame parke organizuoti ir kiti tradiciniai renginiai. Šimtmečio parke, tęsiant tradiciją, suorganizuota Valstybės dienos
(Liepos 6-osios) šventė.
Atlikti svarbūs Centro infrastruktūros tobulinimo žingsniai. Įrengtos oro kondicionavimo sistemos 3 salėse (pagrindinėje, II a. bokso ir
III a. parketinėje). Gavus leidimą iš ESO, elektros energijos įvado galios didinimo klausimu, pradėti projektavimo darbai. Pakartotinai, dėl saulės
energijos jėgainės ant Centro pastato stogo, teikta paraiška APVA. Dalis tribūnų kėdžių (sėdynių), esančių pagrindinėje salėje, pakeistos
antivandalinėmis. Turtinant materialinę Centro bazę įsigyta koncertinė garso technika.

Centre patariamojo balso teise veikia centro taryba (septyni nariai). 2020 m. įvyko 3 susirinkimai, kuriuose buvo aptariami svarbiausi
metų renginiai ir centro veikla, svarstyti metinio, strateginio plano įgyvendinimo ir finansų panaudojimo klausimai, ataskaitos, GPM surinkimas
ir panaudojimas.

III. PRIORITETAI
Eil. Nr.
1.

2.

Prioritetinės veiklos sritys
Dalyvavimas Kauno r.
sav. 65 m. jubiliejaus bei
Dainų šventės
renginiuose,
organizuojant tikslines
veiklas

Urbanistinių erdvių
pritaikymas ir
panaudojimas
organizuojant renginius

Veiklos priemonės
1.1 Paruošti programas, skirtas Kauno r.
Dainų šventei ir tinkančias Kauno r.
jubiliejaus minėjimo renginiuose (mėgėjų
meno kolektyvai).
1.2 Dalyvauti Kauno r. Dainų šventėje ir
pristatyti savo paruoštą programą.
baigiamajame renginyje (mėgėjų meno
kolektyvai).
1.3 Organizuoti ir įgyvendinti renginius,
skirtus Kauno r. jubiliejaus paminėjimui:
- Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
minėjimas;
Lietuvos
nepriklausomybės
(30mečio)atkūrimo dienos minėjimas;
- Valstybės dienos (liepos 6 - osios)
Minėjimas.
2.1 Bendradarbiauti su KEKS‘2022
koordinatoriais
ir
pagal
atskirą
planąįgyvendinti
projektus,
siekiant
įtrauktivietos bendruomenę į bendras sporto ir
kultūros veiklas (Šimtmečio ir Kaimynystės
parkai).
2.2 Glaudžiai bendradarbiauti ir palaikyti
ryšius su Garliavoje ir Kauno rajone
veikiančiomis institucijomis (Fluxus Labas –
Garliava, Kauno r. sav, viešoji biblioteka,

Įgyvendinta/neįgyvendinta
Įgyvendinta

Pastabos
Dėl paskelbto karantino Kauno r.
Dainų šventė buvo atšaukta.

Neįgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Pirmą kartą Garliavos Kaimynystės
parke inicijuotas vasaros renginių
ciklas „Skambantis parkas“, kuriame
visą vasarą (birželis, liepa, rugpjūtis),
kiekvieną ketvirtadienį bendruomenės
nariai buvo kviečiami į nemokamus
koncertus. Sulaukta daug teigiamų
bendruomenės
narių
atsiliepimų.
Atsižvelgiant į pandeminę situaciją
visi
vasaros
renginių
ciklo

Garliavos neįgaliųjų draugija, Garliavos
bendruomenės centras „Gaida“) ir kitomis
organizacijomis
(Kaunas‘2022), dalinantis kultūrine
patirtimi.

3.

Kultūros ir sporto sintezė
vietos bendruomenei
skirtuose renginiuose.

3.1 Organizuoti tradicinius ir naujus Centro
renginius, siekiant jų tolimesnio tęstinumo.
3.2 Rengti ir teikti paraiškas įvairiems
fondams: Garliavos miesto VVG, LKT,
Kaunas 2022 ir pan.

Įgyvendinta
Įgyvendinta

„Skambantis parkas“ koncertai buvo
transliuojami tiesiogiai.
Kaimynystės
parke
taip
pat
organizuotos ir kitos veiklos: padėkos
akcija medikams, jaunimo muzikos
festivalis
„Mūz‘on‘as“,
Šeimų
piknikas „Išjunk TV“, folkloro
ansamblio
„Gegutala“
20-metis,
etninės kultūros akcija „Visa Lietuva
šoka“.
Šimtmečio
parke
organizuotas
Valstybės dienos (Liepos 6-osios)
minėjimas.
Šeimų pikniko „Išjunk TV“ metu
organizuotos bendros sporto ir kultūros
edukacinės veiklos.
Organizuota vasaros vaikų užimtumo
programa (sporto ir kultūros veiklos).

IV. PERSONALAS
4.1 Personalo kaita dviejų metų laikotarpiu (lyginamuoju principu)
Eil.
Nr.

Fizinių asmenų skaičius
2019 m

Etatų skaičius
2019 m.

Fizinių asmenų skaičius
2020 m

Etatų skaičius
2020 m.

1.

25 asmenys

20 etatų

24 asmenys

20 etatų

Poreikis: renginių organizatorius, vaizdo reklamos, marketingo, grafinio dizaino specialistas, darbininkas.
4.2 Kvalifikacijos kėlimas, mokymai
Eil.
Nr.

Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, mokymų susistemintos temos

Iš viso

kūrybinių
darbuotojų

Direktorius

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žanriniai seminarai/ profesiniai mokymai
(etnokultūra, cheoreografija, teatras, muzika, technologijos, dailė, projektinė
veikla, techniniai mokymai)
Grafinio dizaino seminarai
Marketingo ir rinkodaros seminarai
(Skaitmeninės komunikacijos kanalai, reklama)
Įvairaus pobūdžio seminarai
(skaitmeninis raštingumas, individuali veikla, viešosios paslaugos, suaugusiųjų
švietimas, viešasis kalbėjimas, autorinių teisių apsauga ir kt.).
Vadybos/ raštvedybos seminarai
Sporto seminarai

11

10

2

2

1

1

5

5

7
3

3

1

1

Darbuotojams reikalingi žanriniai – profesiniai, vadybos, lyderystės, personalo valdymo, vidinės komunikacijos, emocinio intelekto ugdymo
seminarai ir mokymai.
V. VEIKLOS REZULTATAI
Eil.
Nr.
1.

Renginiai

2.
3.

Parodos
Akcijos/ iniciatyvos

4.

Kitos veiklos (ekspedicijos,
ir t.t.)
Kultūros centro organizuoti

5.

Veiklos sritis

(renginių sk.)
1.1. valstybinės šventės - 3
1.2. koncertai pramoginės/pop muzikos - 6
1.3. koncertai (klasikinės, džiazo muzikos) - 2
1.4. etnokultūriniai renginiai - 4
1.5. edukaciniai renginiai - 3
1.5. spektakliai - 3
1.7. kiti renginiai - 11
1.8. kultūros renginiai (vykdyti su partneriais) - 6
1.8. sporto renginiai - 88
1.9. sporto renginiai (vykdyti kartu su partneriais, KRSM ir
nuoma) - 150
1
1

4

Įgyvendinti rezultatai (žiūrovų sk.)
300
400 (Facebook - 4976)
210
400 (Facebook - 1474)
25 (Facebook - 345)
200 (Youtube - 114)
1000 (Facebook – 6461)
700
1843
14434
(Facebook - 181)
10

1000

rajono renginiai (deleguoti)

Vasaros laikotarpiu (liepa ir rugpjūtis) Centre pirmą kartą organizuota vaikų vasaros užimtumo programa, kurioje buvo gausu sporto ir
kultūros veiklų. Minėtus užsiėmimus pagal atskirą grafiką vedė Centro darbuotojai (kultūros darbuotojai ir sporto instruktoriai). Nors meninė ir
kultūrinė užsiėmimų pasiūla buvo didelė (muzika, teatras, liaudies šokiai, dailė) daugiausia susidomėjimo iš minėtų žanrų sulaukė organizuojami
dailės (grafikos ir floristikos) užsiėmimai. Dalį kultūrinių užsiėmimų teko atšaukti dėl nepilnai susirinkusių grupių. Sporto užsiėmimai, kuriuos
vedė sporto instruktoriai, vyko pagal grafiką su nedidelėmis išimtimis. 2020 m. liepos 7-11 dienomis Centras pagal projektą „Garliavoje
gyvenančių vaikų ir jaunimo socialinė integracija teikiant aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugas“ organizavo vaikų / jaunimo vasaros sporto
stovyklą.
Be sėkmingai suorganizuotų tradicinių renginių, kurie buvo vykdomi įprastai pagal Centro veiklos planą, įgyvendinti ir nauji. Pirmą
kartą Garliavos Kaimynystės parke inicijuotas vasaros renginių ciklas „Skambantis parkas“, kuriame visą vasarą (birželis, liepa, rugpjūtis),
kiekvieną ketvirtadienį bendruomenės nariai buvo kviečiami į nemokamus koncertus. Į vasaros renginių ciklą integruotas, taip pat pirmą kartą,
Garliavoje inicijuotas ir suorganizuotas Jaunimo muzikos festivalis „Mūz‘on‘as“ (projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono
savivaldybė)
2020 m. etnokultūrinio pobūdžio renginiuose dalyvavo Centro folkloro ansamblis „Gegutala“ bei vyresniųjų liaudies šokių grupė
„Ąžuolas“. Suorganizuoti 4 etnokultūrinio pobūdžio renginiai. Minėti kolektyvai koncertavo vasaros renginių cikle „Skambantis parkas“ (2
renginiai). Garliavos Kaimynystės parke paminėtas folkloro ansamblio „Gegutala“ 20-mečio jubiliejus. Ketvirtąjį kartą organizuota etninės
kultūros akcija „Visa Lietuva šoka‘2020“. Karantino metu folkloro specialistė kūrė ir viešojoje erdvėje dalinosi dainavimo pamokėlėmis,
pratimais, įvairiais žaidimais bei naudingais užsiėmimais siekiant populiarinti etnokultūros žanrą (publikuota 30 atskirų virtualių pamokų).
VI. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA

Eil. Nr.

Mėgėjų meno kolektyvo
pavadinimas ir kategorija

Dalyvių
skaičius

Veikla įstaigoje ir KRS renginiuose
(sk.)

Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose,
kuriuose buvo vertinama/sk.

Pasiekimai

1.

2.

3.

4.
5.

Folkloro ansamblis
„Gegutala“
I kategorija
Vyresniųjų liaudiškų šokių
grupė „Ąžuolas“
I kategorija
Suaugusiųjų mėgėjų teatras
„Be pavadinimo“
III kategorija

25

4

0

28

1

0

12

4

1

Vaikų liaudies šokių
kolektyvas „Tauškutis”
Vokalinis kolektyvas
„C.re.do“

22

0

0

17

4

1

„Atspindžiai“
LNKC komisijos
įvertinimas
„Gerai“
(71,6 balo)

„Sidabriniai
balsai“
I turo komisijos
įvertinimas
„Puikiai“
(93 balai – I
kategorijai)

2020 m. mėgėjų meno kolektyvų skaičius išliko stabilus, naujų kolektyvų įkurta nebuvo. Folkloro ansamblis „Gegutala“, vaikų liaudies
šokių grupė „Tauškutis“ ir vyresniųjų liaudies šokių grupė „Ąžuolas“ festivaliuose ir konkursuose nedalyvavo, kadangi dėl paskelbto karantino
numatyti konkursai buvo atšaukti arba nukelti vėlesniam laikui.
Centre veikė 7 sporto klubai ir būreliai. Palyginus su 2019 m. jų skaičius taip pat išliko stabilus, nes šie sporto klubai ir būreliai tęsia
veiklą daug metų, turi savo ryšį su vietos bendruomene. Pažymėtina, kad Centre 2020 m. bandė veiklą organizuoti keletas naujų klubų ir būrelių,
tačiau veikla nepasiteisino dėl mažo žmonių susidomėjimo.
VII. DALYVAVIMAS VŠĮ „KAUNAS2022“ PROGRAMOJE
2020 m. palaikant KEKS 2022 iniciatyvas intensyviai bendradarbiauta dėl J. Šeduikytės nuotolinio koncerto organizavimo Garliavoje
(balandžio 19 d.). Tęsiant KEKS 2022 komandos idėją (balandžio 30 d.) Garliavoje suorganizuoti du koncertai „GarliaKiemas“.

Režisierė ir renginių organizatorė dalyvavo Kauno r. Viešosios bibliotekos projekte „GarliaKvietį Šok“. Po kassavaitinių repeticijų
(birželis - rugpjūtis), kurias vedė profesionalus šokėjas iš Meksikos bei savanoriai - fizinio lavinimo specialistai, sudalyvauta bendrame
pasirodyme Garliavos geležinkelio stotyje KEKS 2022 atvykėliams „Šiuolaikinės seniūnijos“.
Bendradarbiaujant su KEKS 2022 (liepos 19 d.) Garliavos Kaimynystės parke suorganizuotas Naujojo Baltijos šokio spektaklis „Pli“.
7.1. Rezultatai

Garliavos sporto ir kultūros centras

Veiklos k.c.
1.
2.
3.

Projekto pavadinimas
Dalyvių sk.
Žiūrovų sk.

-

4.

Sukurti produktai (renginiai ar meno
objektai)
Dalyvavimas „Kaunas2022“ programose
(renginiuose, konferencijose,
komandiruotės, mokymuose ir pan.)
dalyvių sk.

-

5.

1. Kauno r. Viešosios bibliotekos projektas „GarliaKvietį Šok“ (Kaunas 2022
bendruomenių programa „Fluxus Labas!”)
2. Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis“. Šokio
spektaklis „Pli“ (Bendradarbiavimas su Kaunas 2022)
3. J. Šeduikytės koncertas Garliavoje (Kaunas 2022 projektas „Kultūra į kiemus“)

VIII. BIUDŽETO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
8.1. Finansavimas, jo šaltiniai, įstaigos turtas:
Steigėjo institucijos skirtos lėšos su mokesčiais (Eur.)
Iš viso

Darbo užmokesčiui

Veiklai

Infrastruktūros
išlaikymui

Ilgalaikiam
materialiam
turtui įsigyti

Pajamos už
teikiamas
paslaugas

Neformalaus
ugdymo
krepš. lėšos

Lėšos iš
privačių
rėmėjų

Iš viso

Garliavos
sporto ir
kultūros
centras

Iš jų
kultūros ir
meno darb.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

442780

240524

111084

71731

30217

100308

30347

400

607

8.2. Materialinės bazės stiprinimas
Eil.
Nr.
1.

2.

Įsigytos priemonės/ paslaugos
Tautinio kostiumo detalės (Folkloro ansamblis
„Gegutala“):
Moteriškos liemenės 15 vnt.
Aukštaitiškos prijuostės 7 vnt.
Kepuraitės 13 vnt.
Suvalkietiška prijuostės 1 vnt.
Žemaitiška prijuostė 1 vnt.
Dzūkiška prijuostė 1 vnt.
Žemaitiška skara 1 vnt.
Suvalkietiškas galvos apdangalas 1 vnt.
Nuometas 1 vnt.
Tautinio kostiumo 2 moteriški ir 2 vyriški
komplektai (Vyresniųjų liaudies šokių grupė
„Ąžuolas“):
Vyriški marškiniai 2 vnt.
Kelnės 2 vnt.
Vyriška liemenė 2 vnt.
Sermėga 2 vnt.
Kaklaskarė 2 vnt.
Sijonas 2 vnt.
Prijuostė 2 vnt.

Skirtos iš biudžeto lėšos, Eur

Kitos lėšos, Eur

1500,00 (KRS)

1350,00 (LNKC)

1000,00 (KRS)

900,00 (LNKC)

3.
4.

Moteriški marškiniai 2 vnt.
Moteriška liemenė 2 vnt.
Kepurėlė 2 vnt.
Juosta 4 vnt.
Garso kolonėlės (pasyvios) 4 vnt.
Garso stiprintuvai 2 vnt.

11596,64
11843,48
25940,12

Iš viso

2250,00

8.3. Remontas
Eil.
Nr.
1.

Atlikti darbai

Skirtos lėšos iš biudžeto, Eur

Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai

72339,86

2.
3.
4.
5.

Kondicionavimo sistemos techninis projektas
Einamasis remontas (sienos, grindys, lubos)
ESO elektros įvado galios didinimas 100 kW
Pagrindinės salės A ir C tribūnų kėdžių keitimas
Iš viso

3500,00
6000,00
8089,88
10419,01
100348,75

Kitos lėšos, Eur
15000,00
(Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

15000,00

IX. PROJEKTINĖ VEIKLA
Eil.
Nr.

1.

2.

Projekto pavadinimas ir finansavimo programa
(pavadinimas-visi teikti projektai fondams)

„Taiklių rankų projektas“ (projekto laikotarpis 20192022) (Sut. Nr. SRF-FAV-2019-1-0042), 2019 metų
Sporto rėmimo fondas
„Garliavos gyventojų socialinė integracija teikiant
aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugas“ (projekto
laikotarpis 2020-2021) (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-010253) Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšos,
Spartesnio vietos plėtros strategijų įgyvendinimo
programa

Gautas
finansavimas,
parama, Eur

Savivaldybės
dalis, Eur
(jeigu buvo)

Bendra
lėšų suma

Į projekto veiklas
įtrauktų žmonių
skaičius

24211,00

38750,00

124

11916,00

13502,00

20

3.

4.

5.

„Garliavoje gyvenančių vaikų ir jaunimo socialinė
integracija teikiant aktyvaus laisvalaikio užimtumo
paslaugas“ (projekto laikotarpis 2020-2021) (Nr. 08.6.1ESFA-T-927-01-0252) Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos,
Spartesnio vietos plėtros strategijų įgyvendinimo
programa.
„Jaunimo muzikos festivalis Mūz‘on‘as“ (2020 m.),
Lietuvos kultūros tarybos Tolygios kultūrinės raidos
programa.
„Miuziklai (ne)scenoje su Žvaigžde“ (2020 m.),
Lietuvos kultūros tarybos Tarpsritinių projektų sritis:
kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar)
paslaugų kūrimas 2020-4.
Iš viso

16645,60

3300,00

990,00

11000,00

67072,60

990,00

19183,20

60

11350,94

50

11000,00

50

93786,14

304

2020 m. Centras įgyvendino 5 projektus (2 kultūros, 3 sporto) ir teikė 4 naujas paraiškas kaip pagrindinis projekto vykdytojas (2 –
Lietuvos kultūros tarybai pagal Tolygios kultūrinės raidos ir Tarpsritinių projektų srities: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar)
paslaugų kūrimo 2020-4 programas, 2 – pagal Spartesnio vietos plėtros strategijų įgyvendinimo programą). Iš jų 2020 m. 3 projektai gavo
finansavimą (dėl 1 projekto laukiama atsakymo). Viename projekte Centras dalyvavo kaip partneris. 1 projektas įgyvendinamas 2019-2022 m.
Lyginant su 2019 m., 2020 m. teikta mažiau paraiškų, bet sėkmingai įgyvendinta daugiau projektų, nei 2019 m. Centras 2019 m. teikė 7
paraiškas (1 - „Šiuolaikinių seniūnijų“ bendradarbiavimo projektas kartu su VšĮ „Kaunas 2022“, 3 – Lietuvos kultūros tarybai pagal Tolygios
kultūrinės raidos programą, 1 – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 2019 metų Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui, 2 – pagal
Garliavos miesto vietos veiklos grupės kvietimą). Iš 2019 m. teiktų projektų 2 projektai gavo finansavimą, 2 projektai įvertinti teigiamai ir gautas
leidimas toliau teikti paraiškas pagal Spartesnio vietos plėtros strategijų įgyvendinimo programą 2020 m.
X. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

Centras 2020 m. pasirašė projektų bendradarbiavimo sutartis su 7 partneriais. Lietuvos kultūros tarybos projekte „Jaunimo muzikos
festivalis Mūz‘on‘as“ bendradarbiavimo sutartis sudaryta su Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, o „Miuziklai (ne)scenoje su Žvaigžde“ projekte
Centras bendradarbiavo su VšĮ Raudondvario dvaru ir Kauno r. Garliavos meno mokykla. Taip pat užmegzti draugiški ryšiai su Juozo Lukšos
mokymo centru, LŠS šauliais savanoriais, Kauno marių regioninio parko direkcija ir Taurakiemio seniūnija.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamame projekte „Garliavos gyventojų
socialinė integracija teikiant aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0253), Centras bendradarbiauja su
Bendruomene „Garliavos ąžuolas“, Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos seniūnija ir Garliavos neįgaliųjų draugija, o projekte
„Garliavoje gyvenančių vaikų ir jaunimo socialinė integracija teikiant aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-010252) Centras bendradarbiavimo sutartis pasirašė su dviem partneriais: Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija ir Bendruomenė „Garliavos
ąžuolas“.
Centras kartu su Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos seniūnija yra partneriai Bendruomenės „Garliavos ąžuolas“ 2020
m. teiktame projekte „Bendruomenės sutelktumo skatinimas Garliavos m. seniūnijoje 2020 m.“, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
XI. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI
Eil.
Nr.
1.

Problema
Žanrinių specialistų
neatsakingas požiūris į
darbą (virtualaus turinio
nekūrimas, pavedimų
nevykdymas)

Priemonės, kokių buvo imtasi
jai spręsti
Pokalbiai
Priminimai
(telefonu, el. paštu)
Paaiškinimo raštas

Pasiekti teigiami pokyčiai
dėl priemonių įgyvendinimo
Virtualaus turinio kūrimas
viešai erdvei

Jeigu neišspręsta, kokių toliau
veiksmų bus imamasi
Prašymas pateikti raštišką
paaiškinimą

XII. TIKSLAI UŽDAVINIAI 2021 METAMS
Eil.
Nr.
1.

Prioritetiniai tikslai
Kauno

r.

Numatomi uždaviniai

Siektini rodikliai

savivaldybės 1.1 Pagal poreikį dalyvauti Kauno 1.1.1. Paruošti programas, tinkančias Kauno r. sav. organizuojamiems renginiams

2.

3.

numatomų renginių plano
įgyvendinimas,
organizuojant
tikslines
minėtinas datas ir veiklas.
Viešųjų erdvių panaudojimas
organizuojant renginius ir
kitas veiklas.

rajono savivaldybės organizuojamuose ir minėtinoms datoms pagal numatytą planą;
renginiuose.
1.1.2. Dalyvauti Kauno r. sav. organizuojamuose renginiuose ir pristatyti paruoštas
programas.

2.1 Gerinti paslaugų ir renginių 2.1.1. Bendradarbiauti su KEKS‘2022 (Fluxus Labas!) koordinatoriais ir pagal
kokybę, didinant jų įvairovę.
atskirą planą įgyvendinti projektus, siekiant įtraukti vietos bendruomenę į bendras
sporto ir kultūros veiklas (Šimtmečio ir Kaimynystės parkai);
2.1.2. Glaudžiai bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su Garliavoje ir Kauno rajone
veikiančiomis institucijomis (Fluxus Labas!Garliava, Kauno r. sav. viešoji
biblioteka, Garliavos neįgaliųjų draugija, Garliavos bendruomenės centras
„Gaida“, Garliavos ugdymo įstaigos) ir kt. organizacijomis (Kaunas‘2022),
dalinantis kultūrine patirtimi;
2.1.3. Bendradarbiauti su partneriais VšĮ „Lietuvos idėjų forumas“, KEKS 2022
organizuojant maisto kultūros festivalį Skanaus: Europos virtuvės.
2.2
Populiarinti
ir
tinkamai 2.2.1. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rengti spektaklius, kultūrines
reprezentuoti Centro mėgėjų meno bei koncertines programas ne tik patalpose, bet ir viešose vietose (Šimtmečio ir
kolektyvų ir sporto klubų veiklą.
Kaimynystės parkai).
Sisteminga sporto ir kultūros 3.1
Organizuoti
šiuolaikinius 3.1.1. Įvairiomis formomis tirti bendruomenės narių kultūrinius – sportinius
sričių integracija vietos standartus
atitinkančius,
aukšto poreikius, išanalizavus gautas išvadas planuoti tolimesnę renginių veiklą;
bendruomenės renginiuose.
meninio lygio, sporto ir kultūros 3.1.2. Organizuoti tęstines projektines veiklas, skatinant bendruomenės narių
renginius.
užimtumą.

_____________________________

