GRIGIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

2018 m. III ketvirčio
VEIKLOS PLANAS

I.

KULTŪRINĖ, EDUKACINĖ, SOCIALINĖ VEIKLA

Veiklos pavadinimas

Veiklos data

Veiklos dalyviai

Veiklą koordinuojantis
asmuo (pareigos,
vardas, pavardė)

Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ FOLKLORO
DIENOS „DIDŢIŲ ŢMONIŲ ŢEMĖ“ bendri renginiai

2018.07.03

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
folkloro ansamblis „Šaltinėlis“ (vad. M.
Bruzgulienė)

Kultūrinių renginių
koordinatore Marina
Bruzgulienė

Koncertas „Ąţuolas Šimtašakis“ 2018 m. Lietuvos šimtmečio
dainų šventės „Vardan tos...“ FOLKLORO DIENOS
programoje „ŢMOGUS TARP ŢMONIŲ“

2018.07.03

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
folkloro ansamblis „Šaltinėlis“ (vad. M.
Bruzgulienė)

Kultūrinių renginių
koordinatore Marina
Bruzgulienė

1. 2Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ Ansamblių
. vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke

2018.07.04

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
liaudiškos muzikos kapela „Gryčia“
(vad. R. Petkevičius)

Grigiškių kultūros
centro direktoriaus
pavaduotojas Robertas
Petkevičius

Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ Ansamblių
vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke

2018.07.04

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
moksleivių liaudiškos muzikos

Direktorius

Eil.
Nr.:

2.

ansamblis (vad. G. Šochienė)

Jonas Auriukas

3.

Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ Ansamblių
vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke

2018.07.04

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
Vyresniųjų ţmonių tautinių šokių
kolektyvas „Grija“, Merginų tautinių
šokių kolektyvas (vad. V. Abrutytė)

Choreografė Vilma
Abrutytė

4.

Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ Ansamblių
vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke

2018.07.04

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
Jaunučių lietuvių liaudies šokių
kolektyvas (vad. R. Šimkūnienė)

Choreografė Rima
Šimkūnienė

5.

Paţintinė – pramoginė kelionė Baltijos jūros pakrante iš ciklo
„Baltija jungia mus“ .Ventspilis.

2018.07.05 - 08

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
moterų klubas, keliautojų klubas (vad.
R. Krylovič)

Kultūrinių renginių
organizatorė Regina
Krylovič

6.

Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ Šventės
dalyvių eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką.

2018.07.06

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
jaunimo tautinių šokių kolektyvas (vad.
R. Šimkūnienė)

Direktorius
Jonas Auriukas

7.

Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ Šventės
dalyvių eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką.

2018.07.06

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
folkloro ansamblis „Šaltinėlis“ (vad. M.
Bruzgulienė)

Kultūrinių renginių
koordinatore Marina
Bruzgulienė

8.

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos
minėjimas prie Grigiškių koplyčios.

2018.07.06

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
meno mėgėjų kolektyvai, Grigiškių
bendruomenė.

Direktorius

2018.07.24 - 29

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
Vyresniųjų ţmonių tautinių šokių
kolektyvas „Grija“ (vad. V. Abrutytė)

Choreografė Vilma
Abrutytė

2018.08.04 - 05

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
moterų klubas (vad. R. Krylovič)
folkloro ansamblis „Šaltinėlis“ (vad. M.

Kultūrinių renginių
organizatorė Regina
Krylovič

9.

Koncertinis pasirodymas „Europiada 2018“ Portugalijoje

10. Seminaras „Sielos“ Rudaminos daugiafunkciniame kultūros
centre, Šumsko skyrius.

Jonas Auriukas

Bruzgulienė)
11. Paţintinė – pramoginė kelionė į Lenkiją (Gdanskas, Sopotas,
Malborkas).

2018.08.15 - 19

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
moterų klubas, keliautojų klubas (vad.
R. Krylovič)

Kultūrinių renginių
organizatorė Regina
Krylovič

12. Ţolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė
„KOPŪSTINĖS KERMOŠIUS – ŢOLINĖ TRAKUOSE“

2018.08.15

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
liaudiškos muzikos kapela „Gryčia“
(vad. R. Petkevičius)

Grigiškių kultūros
centro direktoriaus
pavaduotojas Robertas
Petkevičius

13. Ţolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė
„KOPŪSTINĖS KERMOŠIUS – ŢOLINĖ TRAKUOSE“

2018.08.15

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
tautinių šokių kolektyvas (vad. R.
Šimkūnienė)

Choreografė Rima
Šimkūnienė

14. Muzikinis - koncertinis pasirodymas „Grigo viloje“

2018.08.17-18

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
geros nuotaikos ansamblis „Duo Plius“
(vad R. Petkevičius, K. Šturo)

Grigiškių kultūros
centro direktoriaus
pavaduotojas Robertas
Petkevičius

15. Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje tautinių šokių merginų
kolektyvo pasirodymas mokslo ir ţinių dienos proga

2018.09.01

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
tautinių šokių merginų kolektyvas (vad.
V. Abrutytė)

Choreografė Vilma
Abrutytė

16. Grigiškių kultūros centre atvirų durų dienos.

2018.09.03 - 07

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
darbuotojai, Grigiškių miesto
bendruomenė

Direktorius J. Auriukas,
kultūrinių renginių
organizatorė Regina
Krylovič

2018.09.09

Dalyvauja dailininkė Natalija
Babelčius, Grigiškių kultūros centro
moterų klubas (vad. R. Krylovič)

Kultūrinių renginių
organizatorė Regina
Krylovič

2018.09.16

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro

Kultūrinių renginių
organizatorė Regina

17.

Moterų klubo sezono atidarymas Grigiškių kultūros centre.

18. Grigiškių kultūros centre tekstilės dekoravimo technikos

mokymai „Meninės batikos pagrindai“
19. Grigiškių miesto šventė „Grigiškės švenčia“

2018.09.29

moterų klubas (vad. R. Krylovič)

Krylovič

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
darbuotojai, Grigiškių bendruomenė.

Direktorius
Jonas Auriukas

II.

Eil.

TARPTAUTINĖ VEIKLA

Veiklos pavadinimas

Veiklos data

Veiklos dalyviai

Veiklą
koordinuojantis
asmuo (pareigos,
vardas, pavardė)

„Europiada 2018“ Portugalijoje

2018.07.24 - 29

Dalyvauja Grigiškių kultūros centro
Vyresniųjų ţmonių tautinių šokių
kolektyvas „Grija“ (vad. V. Abrutytė)

Choreografė Vilma
Abrutytė

Nr.:

1.

III.

Eil.

MENO KOLEKTYVŲ, LAISVALAIKIO UŢIMTUMO VEIKLA

Veiklos pavadinimas

Dalyvių

Veiklos vadovas

Nr.:
1.

Liaudiškos muzikos kapela „Gryčia“ :

skaičius

(pareigos, vardas, pavardė)

11 ţmonių

Kapelos vadovas Robertas
Petkevičius

18 ţmonių

Choreografė Vilma Abrutytė

18 ţmonių

Choreografė Vilma Abrutytė

10 ţmonių

Choreografė Vilma Abrutytė

20 ţmonių

Folkloro ansamblio vadovas
Aleksandras Melechas

Repeticijos du kartus per savaitę,
dainų šventės repertuaro įtvirtinimas,
dalyvavimas vietos, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose,
koncertinės programos ruošimas kelionei į Sankt - Peterburgą (Rusija).
2.

Tautinių šokių kolektyvas „Grija“:
Pasiruošimas motinos dienos koncertui ir Respublikiniams šokių festivaliams,
koncertinės išvykos, dainų šventės repertuaro įtvirtinimas,
dalyvavimas vietos renginiuose,
respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

3.

Merginų tautinių šokių kolektyvas:
Naujų liaudies šokių ruošimas,
koncertai išvykose bei vietos renginiuose.

4.

Moterų tautinių šokių kolektyvas
Naujų liaudies šokių ruošimas,
koncertai išvykose bei vietos renginiuose.

5.

Lenkų folkloro ansamblis „Gţegoţanie“ :
Esamo repertuaro įtvirtinimas,

repeticijos 2 kartus per savaitę,
koncertai išvykose bei vietos renginiuose.
6.

Totorių folkloro ansamblis „Alije“

4 ţmonės

Naujo repertuaro ruošimas,

Folkloro ansamblio vadovas
Aleksandras Melechas,
choreografė

koncertai išvykose bei vietos renginiuose.

Rima Šimkūnienė
7.

Folkloro ansamblis „Šaltinėlis“:

23 ţmonių

Kultūrinių renginių
koordinatorė Marina
Bruzgulienė

14 ţmonių

Choreografė Rima Šimkūnienė

Programos ruošimas ir dalyvavimas įvairiuose vietos bei Vilniaus miesto renginiuose,
Aukštaičių, dzūkų dainos, rateliai,
pasakojamoji tautosaka : dzūkų ir aukštaičių pasakos,
darbas su vaikais solistais: dzūkų dainelės, rateliai.
Dalyvavimas Grigiškių bendruomėnės renginiuose,
repertuaro kartojimas ir naujų kūrinių mokymasis.
Romansai: „Atmink , brangioji“ „Skinsiu darţely gėleles“„Aš prieisiu prie atviro lango“
„Prie gintaro jūros“.
Romansai Grigiškių poeto B. Kondrato ţodţiais.
Dainų šventės repertuaro ruošimas
8.

Vaikų tautinių šokių kolektyvas „Smailiki“ :
Naujų rusų šokių pastatymas: „Valenki“,
„Vareniki“ ir senų šokių įtvirtinimas.

9.

8 ţmonės

Choreografė Rima Šimkūnienė

12 ţmonių

Choreografė Rima Šimkūnienė

18 ţmonių

Choreografė Rima Šimkūnienė

3 ţmonės

Naujų, skirtingų šalių, estradinių kūrinių ruošimas,

Kapelos vadovas Robertas
Petkevičius, kultūrinės veiklos
vadybininkas-koordinatorius

dalyvavimas vietos renginiuose, kitų kultūros įstaigų renginiuose, vakaronėse.

Kšištof Šturo

Merginų tautinių šokių grupė „Alara“:
repeticijos du kartus per savaitę,
koncertinės išvykos,
dalyvavimas vietos, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

10. Jaunimo šokių kolektyvas:
Lietuviškų šokių paruošimas,
Baltarusiško šokio „Lavonicha“ pastatymas.
11. Jaunučių lietuvių liaudies šokių kolektyvas:
Dainų šventės repertuaro ruošimas ,
repeticijos du kartus per savaitę,
12. Geros nuotaikos ansamblis „Duo-Plius“:

13. Lenkų liaudies teatras:
Naujų spektaklio „Čia kalba Šveikas“ pastatymas,
Senų spektaklių „Raudonkepuraitės pakartojimas“, „Raudonarmiečio karininko uţrašai“,
„Oţkos nuotykiai“ įtvirtinimas,
spektaklių pristatymai švietimo įstaigose ir teatruose,
pasirodymai Vilniuje ir išvykose.

48 ţmonės

Reţisierė Lilija Keizik

14. Vaikų dramos kolektyvas „Vizija“ :

12 ţmonių

Dramos kolektyvo vadovė
Danutė Umbrasienė

29 ţmonių

Senjorų klubo pirmininkė
Janina Ignatavičienė,

Etiudai,
spektaklių įtvirtinimas,
skaitovų paruošimas koncertams,
koncertų vedėjų ruošimas.
15. Senjorų klubas „Rudens sūkurys“ ir vokalinis ansamblis
Popietes, šventės, susitikimai, lietuvių kompozitorių, įvairių liaudies dainų mokymas,
koncertai.

kultūrinių renginių koordinatorė
Marina Bruzgulienė

Dainos: „Jazminai“ iš kapelos „Smilga“, „Tik tau vienai“, „Laiko smiltys“,
„Krokų lankos“ muz.ir ţ. L.Vainučio,
„Brangioji“ muz. ir ţ. Juzukonio,
Romansai: „Ir buvo ţodţiai tie“ „Ateik, prašau ateik“,
„Kalėdų naktis“ muz. S. Sinkevičienės, ţ. K. Kazijevaitės.
16. Moterų klubas:
Diskusijos,

8 ţmonės

Kultūrinių renginių
organizatorė Regina Krylovič

sekmadienio popietės,
susitikimai,
paţintinės išvykos į parodas, koncertus.
17. Moksleivių liaudiškos muzikos instrumentinis ansamblis:

10 ţmonių

Kapelos vadovė Giedrutė
Šochienė

15 ţmonių

Akompaniatorius Vacius Jaras

18 ţmonių

Vokalo mokytoja Natalija
Miščenko

8 ţmonės

Vadovas Jonas Korenka

8 ţmonės

Vadovė Nijolė Jodkienė

6 ţmonės

Vadovė Danutė Umbrasienė

Naujų instrumentinių kūrinių ruošimas,
koncertai vietos renginiuose ir išvykose.
18. Neįgaliųjų vokalinis ansamblis „Gija“:
Repeticijos vieną kartą per savaitę,
naujų dainų ruošimas,
pasirodymai kultūros centruose,
popietės.
19. Vokalinio meistriškumo studija:
Vokaliniai pratimai, estradinių ir klasikinių kūrinių ruošimas.
20. Suaugusiųjų dramos teatras:
Vieno veiksmo komedija pagal A. Čechovą „PIRŠLYBOS“ spektaklio statymas
21. Jaunųjų scenografų būrelis:
Scenografijos eskizų kūrimas,
menines scenos apipavidalinimas įvairių švenčių proga
22. Skaitovų būrelis:

Naujų pjesių repertuaro kūrimas

III.

Eil.

ORGANIZACINĖ VEIKLA

Veiklos pavadinimas

Nr.:
1.

Darbuotojų susirinkimai:
renginių organizavimas, projektų vykdymas, mėgėjų meno kolektyvų veikla,
koncertinės išvykos, organizaciniai klausimai, kultūrinės veiklos aktualijos.

2.

Informacijos, apie tradicinius renginius, sklaida.

Veiklos vykdymo data

Veiklos vadovas

(arba terminai)

(pareigos, vardas, pavardė)

2018 m. kas antrą
penktadienį

Direktorius Jonas Auriukas

2018 m., nuolat

Kultūros projektų vadovas
Juozas Ţitkauskas, kultūrinės
veiklos vadybininkaskoordinatorius
Rokas Aleksandravičius

3.

Projektų rengimas, paraiškų rašymas, jų

2018 m., nuolat

įgyvendinimas
4.

Pasiruošimas motinos dienos koncertui „Su mama per pasaulį“, scenografijos
sukūrimas, koncertinės programos sudarymas, dalyvių paieška

Kultūros projektų vadovas
Juozas Ţitkauskas

Balandis

Dramos kolektyvo vadovė
Danutė Umbrasienė,

kultūrinės veiklos
vadybininkas-koordinatorius
Rokas Aleksandravičius
5.

Projekto „Literatūrinių renginių ciklas „Knygų pintinėlė““ vykdymas

2018 m., nuolat

Kultūros projektų vadovas
Juozas Ţitkauskas,
kultūrinės veiklos
vadybininkas-koordinatorius
Rokas Aleksandravičius

6.

Grigiškių kultūros centro internetinės svetainės administravimas

2018 m., nuolat

Kultūrinės veiklos
vadybininkas-koordinatorius
Rokas Aleksandravičius

7.

Personalo valdymo ir darbo uţmokesčio sistemos „PASKATA“ tvarkymas

2018 m., nuolat

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

8.

Rėmėjų paieška

2018 m., nuolat

Direktorius Jonas Auriukas,
direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius, renginių
organizatorė Regina Krylovič

9.

Dekoracijų ruošimas

2018 m., nuolat, esant
poreikiui

Dailininkė Nijolė Jodkienė

10.

Darbo saugos dokumentų tvarkymas, darbuotojų instruktavimas

2018 m. vieną katrą per
12 mėnesių, esant
poreikiui – daţniau
(papildomi
instruktavimai)

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

11.

Mėgėjų meno kolektyvų veiklos planų sudarymas

2018 m., nuolat

Mėgėjų meno kolektyvų
vadovai

12.

Mėgėjų meno kolektyvų veiklos planų koordinavimas

2018 m., nuolat

Kultūrinės veiklos
vadybininkas-koordinatorius
Rokas Aleksandravičius

13.

Naujų partnerių paieška

2018 m., nuolat

Direktorius Jonas Auriukas ir
direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

14.

Viešujų pirkimų organizavimas ir vykdymas

Pagal viešųjų pirkimų
planą

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

16.

Įstaigos finansinės apskaitos koordinavimas

2018 m.

Direktorius Jonas Auriukas

17.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas: kūrybinių darbuotojų dalyvavimas tobulinimosi
kursuose, seminaruose, pasitarimuose, mokymuose.

Pagal atskirus planus

Direktorius Jonas Auriukas

IV.

Eil.

ŪKINĖ VEIKLA

Veiklos pavadinimas

Veiklos vykdymo data
(arba terminai)

Veiklos vadovas

Nr.

(pareigos, vardas, pavardė)

1.

Kultūrinei ir administracinei veiklai reikalingo inventoriaus įsigijimas

2018 m., nuolat, pagal
poreikį

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

2.

Gaisrinės saugos koordinavimas (gaisrinių ţarnų perkantavimas, hidrantų vandens
nuleidimas, gesintuvų patikra)

Ne rečiau kaip vieną
kartą per 12 mėnesių

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

3.

Kultūros centrui priklausančios teritorijos prieţiūra

2018 m., nuolat

Direktorius Jonas Auriukas ir
direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

4.

Kultūros centro pastato techninė prieţiūra

2018 m., nuolat

Ūkio dalies vedėjas
Dainius Uţdavinys

5.

Grigiškių kultūros centro elektros sistemos prieţiūra ir būtinieji remonto darbai (el.
instaliacijos varţų matavimai vieną kartą per tris metus)

2018 m., nuolat

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius, ūkio
dalies vedėjas
Dainius Uţdavinys

6.

Sunaudotos elektros energijos, šilumos ir vandens parodymų

2018 m., nuolat

pateikimas

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius, kultūrinės
veiklos vadybininkaskoordinatorius
Rokas Aleksandravičius

7. 3Kultūros centro smulkaus inventoriaus remontas:
.
 Kėdţių, stalų, durų remontas

8.

2018 m., nuolat

Instrumentų bei kito inventoriaus taisymas

Grigiškių kultūros centro elektros sistemos prieţiūra ir būtinieji remonto darbai (el.
instaliacijos varţų matavimai vieną kartą per tris metus)

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius, ūkio
dalies vedėjas
Dainius Uţdavinys

2018 m., nuolat

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius, ūkio
dalies vedėjas
Dainius Uţdavinys

9.

Sanitarinis įstaigos patalpų tvarkymas.

2018 m., nuolat

Švaros savaitė

2018.04.10 – 04.14

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

10. Atliekų tvarkymo ir išveţimo prieţiūra

2018 m., nuolat

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

11. Garso bei kompiuterinės įrangos techninė prieţiūra

2018 m., nuolat

Kultūrinės veiklos
vadybininkas-koordinatorius
Rokas Aleksandravičius

12. Kiti smulkūs kosmetiniai patalpų remonto bei ūkio darbai

2018 m., nuolat

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

13. Automobilių eksploatavimas, techninė ir eksploatacinė prieţiūra

2018 m., nuolat

Ūkio dalies vedėjas
Dainius Uţdavinys

Direktorius

Jonas Auriukas

