VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYB S
GRIGIŠKI KULT ROS CENTRAS
2016 m. veiklos planas
I.
KULT RIN , EDUKACIN , SOCIALIN VEIKLA
Veiklos pavadinimas
Veiklos data
Veiklos dalyviai

Nr.

1.

Lazdyn senjor klubo „Lazdyn senjoraiį švent ,
skirta pirmininko Petro Žiupsnio 80-ties met jubiliejui
Lazdyn seni nijoje

2016.01.04

2.

Litexpo parod r muose liaudiškos muzikos kapelos
„Gryčiaį Naujametin s koncertin s programos
pristatymas
Grigiški bendruomen s ir moter klubo Naujametinis
vakaras „Pasinerkime Šventini emocij ir vyki
s kur į
Grigiški kult ros centre Lietuvos Laisv s gyn j
dienos min jimas

2016.01.07

Socialin s globos namuose „Tremtini namaiį
Liaudiškos muzikos kapelos „Gryčiaį (vad.R.
Petkevičius) bei Moksleivi ir mokytoj liaudiškos
muzikos instrumentinio ansamblio (vad. G. Šochien )
koncertas skirtas Lietuvos Laisv s gyn j dienai
pamin ti

2016.01.13

3.

4.

5.

2016.01.09

2016.01.13

Veikl
koordinuojantis
asmuo (pareigos,
vardas, pavard )
Grigiški kult ros centro senjor
Kult rini rengini
vokalinis ansamblis
koordinator
(vadovai: Marina Bruzgulien , Vacius Marina Bruzgulien
Jaras)
Grigiški kult ros centro liaudiškos
Kapelos vadovas
muzikos kapela „Gryčiaį (vad. R.
Robertas
Petkevičius)
Petkevičius
Grigiški bendruomen ir Grigiški
Kult rini rengini
kult ros centro moter klubas
organizator Regina
Krylovič
Grigiški kult ros centro folkloro
Kult rini rengini
ansamblis „Šaltin lisį ir vaik dramos koordinator
kolektyvas „Vizijaį
Marina Bruzgulien
Grigiški kult ros centro liaudiškos
Kapelos vadovai
muzikos kapela „Gryčiaį (vad. R.
Robertas
Petkevičius) bei Moksleivi ir
Petkevičius ir
mokytoj liaudiškos muzikos
Giedrut Šochien
instrumentinio ansamblio (vad. G.
Šochien )
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Grigiški pradin je mokykloje ir Grigiški darželyjemokykloje „Pel džiukasį Susitikimai iš rengini ciklo
„Knyg pintin l į. Susitikimas su rašytoja Evelina
Daciut ir jos knygos pristatymas
Karališkoje Kibinin je (Sausi kaimas, Trak raj.)
muzikinis vakaras su Grigiški kult ros centro geros
nuotaikos ansambliu „Duo-Pliusį

2016.01.15

Rašytoja Evelina Daciut

Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas

2016.01.16

Grigiški kult ros centro geros
nuotaikos ansamblis „Duo-Pliusį

8.

Grigiški kult ros centre čigoniško ansamblio „Sare
Romaį koncertas „Laimingi laiko neskaičiuojaį

2016.01.17

Čigoniškas ansamblis „Sare Romaį

9.

Spektaklio „Styksį, pagal Zbigniev Nienack , premjera
Rudaminos daugiafunkciniame kult ros centre
Grigiški kult ros centre tekstil s dekoravimo technikos
mokymai „Menin s batikos pagrindai į

2016.01.22

11.

Koncertas Vilniaus seneli globos namuose

2016.01.27

12.

Karališkoje Kibinin je (Sausi kaimas, Trak raj.)
muzikinis vakaras su Grigiški kult ros centro geros
nuotaikos ansambliu „Duo-Pliusį

2016.01.29

Grigiški kult ros centro lenk
liaudies teatras
Dailinink Natalija Babelčius ir
Grigiški kult ros centro moter
klubas
Grigiški kult ros centro folkloro
ansamblis „Šaltin lisį (vad. Marina
Bruzgulien ) ir ne gali j vokalinis
ansamblis „Gijaį (vad. Vacius Jaras)
Grigiški kult ros centro geros
nuotaikos ansamblis „Duo-Pliusį

Kapelos vadovas
Robertas
Petkevičius ir
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Režisier Lilija
Keizik
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien

13.

Grigiški kult ros centre gydytojos Dalios Butnorien s
seminaras moterims „Žarnynas – m s antrosios
smegenysį

2016.01.31

6.

7.

10.

2016.01.24

Gydytoja Dalia Butnorien ir
Grigiški kult ros centro moter
klubas

Kapelos vadovas
Robertas
Petkevičius ir
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
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14.

Darželyje-mokykloje „Pel džiukasį profesionalaus
meno sklaidos rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.02.04

Kult ros darbuotojas Juozas
Žitkauskas ir atlik jai

15.

Liaudiškos muzikos kapelos „Gryčiaį koncertin išvyka
Anykšči kult ros centro liaudiškos muzikos festival
„Gaidaį
Grigiški kult ros centre
Cirkas vaikams

2016.02.06

Grigiški kult ros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį (vad. R.
Petkevičius)
Cirkas iš Ukrainos

17.

Užgav n s Šalčininkuose

2016.02.07

18.

Užgav ni linksmyb s ir staigmenos Grigiški švietimo
staigose

2016.02.09

19.

Grigiški „Šviesosį gimnazijoje profesionalaus meno
sklaidos rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.02.11

Kult ros darbuotojas Juozas
Žitkauskas ir atlik jai

20.

Grigiški kult ros centro moter klubo šventinis
vakaras „Saldus meil s vakarasį, skirtas Šv. Valentino
dienai
Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.02.13

Grigiški kult ros centro moter
klubas

2016.02.14

Kult ros darbuotojas Juozas
Žitkauskas ir kviestiniai atlik jai

16.

21.

2016.02.07

Grigiški kult ros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį (vad. R.
Petkevičius)
Grigiški kult ros centro darbuotojai
ir m g j meno kolektyv dalyviai

Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kapelos vadovas
Robertas
Petkevičius
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kapelos vadovas
Robertas
Petkevičius
Kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo,
kapelos vadovas
Robertas
Petkevičius
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
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22.

Teatralizuotas šventinis koncertas skirtas Šv. Valentino
dienai

2016.02.14

23.

Lietuvos valstyb s atk rimo dienai

2016.02.16

13.00 val. Šv. Mišios Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje.
Dalyvaus Grigiški bendruomen ir Grigiški kult ros
centro m g j meno kolektyvai.

Grigiški bendruomen , sveikatos
prieži ros centro darbuotojai
Grigiški fabriko „Grigeoį
darbuotojai ir kult ros centro moter
klubas
Grigiški kult ros centro ir švietimo
staig m g j meno kolektyvai,
Grigiški bendruomen ir Grigiški
seni nija

15.00 val. Šventinis koncertas Grigiški kult ros centre
Dalyvaus Grigiški kult ros centro m g j meno
kolektyvai

24.

Renginys skirtas Tarptautiniai gimtosios kalbos dienai

2016.02.19

Poetas Juozas Žitkauskas ir rašytojai

25.

Grigiški kult ros centre tekstil s dekoravimo technikos
mokymai „Menin s batikos pagrindai į

2016.02.21

26.

Spektaklis „Piešoį, pagal Slavomir Mrožek ,
Balstog je (Lenkija)
Popiet senjorams ir ne galiesiems žmoniems

2016.02.202016.02.21
2016.02.23

Dailinink Natalija Babelčius ir
Grigiški kult ros centro moter
klubas
Grigiški kult ros centro lenk
liaudies teatras
Grigiški kult ros centro pagyvenusi
žmoni klubas „Rudens s kurysį,
folkloro ansamblis „Šaltin lisį (vad.
M. Bruzgulien ) ir ne gali j
vokalinis ansamblis „Gijaį (vad. V.
Jaras)

27.

Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič

Direktorius Jonas
Auriukas,
direktoriaus
pavaduotojas
Robertas
Petkevičius,
kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Režisier Lilija
Keizik
Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien
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28.

Grigiški pradin je mokykloje ir Grigiški darželyjemokykloje „Pel džiukasį susitikimai iš rengini ciklo
„Knyg pintin l į

2016.02.24

Lietuvos leidyklos

29. Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.02.28

Klasikin s muzikos atlik jai

30.

Grigiški bibliotekoje profesionalaus meno sklaidos
rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.03.04

Lietuvos muzikos akademijos
studentai

31.

„Kaziuko mug 2016į Vilniaus miesto senamiestyje

2016.03.05

Grigiški kult ros centro m g j
meno kolektyvai

32.

Grigiški kult ros centro liaudišk muzikos kapel
pagrojimas Kaziuko mug je Gari n verslo parke

2015.03.06

Grigiški kult ros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį ir
moksleivi liaudiškos muzikos
instrumentinis ansamblis

Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Direktorius Jonas
Auriukas,
direktoriaus
pavaduotojas
Robertas
Petkevičius,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kapelos vadovas
Robertas
Petkevičius,
kapelos vadov
Giedrut Šochien
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33.

Kovo 11 d. LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYB S ATK RIMO

2016.03.11

Grigiški kult ros centro m g j
meno kolektyvai, Grigiški meno,
vidurin s, pradin s bei „Pel džiuko”
mokykl , „Šviesosį gimnazijos,
lopšeli – darželi „Lokiuko girait ”,
„Rugelis” jaunieji muzikantai bei
dainininkai

13.00 val. Šv. Mišios Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje
15.00 val. Šventinis koncertas Grigiški kult ros centre

34.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.03.13

Klasikin s muzikos atlik jai

35.

Grigiški kult ros centre koncertas „Vis laik
geriausios dainosį. Dainas atliks daininink Onut
Valiukeviči t
Grigiški pradin je mokykloje ir Grigiški darželyjemokykloje „Pel džiukasį susitikimai iš rengini ciklo
„Knyg pintin l į

2016.03.13

Daininink Onut Valiukeviči t

2016.03.17

Rašytojai ir poetai

37.

Grigiški kult ros centre profesionalus cirkas vaikams

2016.03.20

žuolyno meškuči cirkas

38.

Grigiški pradin je mokykloje profesionalaus meno
sklaidos rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.03.21

Lietuvos muzikos akademijos
studentai, poetai ir rašytojai

36.

Direktorius Jonas
Auriukas,
direktoriaus
pavaduotojas
Robertas
Petkevičius,
kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
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Grigiški meno mokyklos moksleivi velykini
piešini paroda
Grigiški darželyje-mokykloje Pel džiukas
profesionalaus meno sklaidos rengini ciklas „Metafor
sl piniaiį
Socialin akcija Grigišk se „Nepamirškime vieniš
seneli į

2016.03.212016.04.22
2016.03.22

42.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.03.27

43.

Grigiški kult ros centre tekstil s dekoravimo technikos
mokymai „Menin s batikos pagrindaiį

2016.03.27

44.

Grigiški kult ros centro moter klubas pristatys
paskait „Šuolis laisvęį

2016.03.27

Grigiški kult ros centro moter
klubas

45.

Grigiški kult ros centre Velykin popiet senjorams ir
ne galiesiems žmoniems

2016.03.29

46.

Koncertas skirtas Grigiški nę gali j draugijos 15 m.
veiklos sukakčiai pamin ti

2016.04.01

Grigiški kult ros centro pagyvenusi
žmoni klubas „Rudens s kurysį,
folkloro ansamblis „Šaltin lisį (vad.
M. Bruzgulien ) ir ne gali j
vokalinis ansamblis „Gijaį (vad. V.
Jaras)
Grigiški kult ros centro pagyvenusi
žmoni klubas „Rudens s kurysį,
folkloro ansamblis „Šaltin lisį (vad.
M. Bruzgulien ) ir ne gali j
vokalinis ansamblis „Gijaį (vad. V.
Jaras)

39.
40.

41.

2016.03.23

Grigiški meno mokykla

Dailinink Nijol
Jodkien
Lietuvos muzikos akademijos
Kult ros projekt
studentai
vadovas Juozas
Žitkauskas
Grigiški kult ros centro ir Grigiški
Kult rini rengini
vaik dienos centro „Grijos vaikaiį
organizatoriai
darbuotojai
Kšištof Šturo ir
Regina Krylovič
Klasikin s muzikos atlik jai
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Grigiški kult ros centro moter
Kult rini rengini
klubas ir dailinink Natalija Babelčius organizator Regina
Krylovič
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien

Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien
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47.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčios šventoriuje
Švent visai šeimai „Kelion po ATVELYKIO šal į

2016.04.03

Grigiški kult ros centro ir švietimo
staig m g j meno kolektyvai,
Grigiški bendruomen ir Grigiški
seni nija

48.

Grigiški meno mokykloje profesionalaus meno
sklaidos rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.04.06

Lietuvos muzikos akademijos
studentai

49.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.04.10

Klasikin s muzikos atlik jai

50.

Dalyvavimas Vilniaus miesto folkloro ansambli
apži roje Vilniaus etnin s kult ros centre

2016.04.13

Grigiški kult ros centro folkloro
ansamblis „Šaltin lisį

51.

Grigiški kult ros centre tekstil s dekoravimo technikos
mokymai „Menin s batikos pagrindai „Batikos
pavasario spalvosįį

2016.04.14

Dailinink Natalija Babelčius ir
Grigiški kult ros centro moter
klubas

52.

Grigiški pradin je mokykloje ir Grigiški darželyjemokykloje „Pel džiukasį susitikimai iš rengini ciklo
„Knyg pintin l į

2016.04.20

Lietuvos leidyklos

Direktorius Jonas
Auriukas,
direktoriaus
pavaduotojas
Robertas
Petkevičius,
kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
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53.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.04.24

Klasikin s muzikos atlik jai

54.

Tapytojo Vladislovo Lavrinovičiaus tapybos darb
paroda

2016.04.252016.06.15

Tapytojas Vladislovas Lavrinovičius

55.

Respublikinis liaudišk šoki festivalis „Klumpyn
2016į Trakuose

2016.04.16

56.

Respublikinis vyresni j tautini šoki festivalis
„Subatos vakar l į Kaišiadoryse

2016.04.24

57.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje profesionalaus meno
sklaidos rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.04.26

Grigiški kult ros centro vyresni j
žmoni tautini šoki kolektyvas
„Grijaį, vad. V. Abrutyt
Grigiški kult ros centro vyresni j
žmoni tautini šoki kolektyvas
„Grijaį, vad. V. Abrutyt
Lietuvos muzikos akademijos
studentai

58.

Grigiški kult ros centre
Koncertas skirtas Motinos dienai

2016.04.29

Grigiški kult ros centro ir vaik
darželi m g j meno kolektyvai

59.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.05.08

Klasikin s muzikos atlik jai

60.

Grigiški meno mokyklos mokslo met pabaigos
ataskaitinis koncertas
Grigiški kult ros centre darželio-mokyklos
„Pel džiukasį baigiamasis koncertas

2016.05.12

Grigiški meno mokykla

2016.05.17

Grigiški darželis-mokykla
„Pel džiukasį

61.

Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Choreograf Vilma
Abrutyt
Choreograf Vilma
Abrutyt
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo,
dramos kolektyvo
vadov Danut
Umbrasien
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kapelos vadov
Giedrut Šochien
Dramos kolektyvo
vadov Danut
Umbrasien
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Grigiški kult ros centre Tarptautinis poezijos festivalis
„Poezijos pavasarisį. Poezijos popiet skirta poetui
Martinui Vainilaičiui
Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.05.19

Kviestiniai poetai ir rašytojai

2016.05.22

Klasikin s muzikos atlik jai

64.

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasarisį
Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje poezijos skaitymai

2016.05.25

Grigiški kult ros centro vaik
dramos kolektyvas „Vizijaį ir
skaitovai

65.

Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba
kankliaiį

2016.05.29

Grigiški kult ros centro folkloro
ansamblis „Šaltin lisį

66.

Renginys skirtas Tarptautiniai vaik gynimo dienai

2016.06.01

Grigiški kult ros centro m g j
meno kolektyvai ir Lietuvos poetai

67.

Respublikin s žirg sporto ir tradicin s kult ros švent s
„B k b k, žirgeliĄį Anykšči rajone (Ni roni kaime)

2016.06.042016.06.05

68.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.06.05

Grigiški kult ros centro vyresni j
žmoni tautini šoki kolektyvas
„Grijaį ir mergin tautini šoki
kolektyvas
Klasikin s muzikos atlik jai

62.

63.

Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas, dramos
kolektyvo vadov
Danut Umbrasien
Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Choreograf Vilma
Abrutyt

Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
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69.

Grigiški kultr ros centre uždaras šoki vakaras m g j
meno kolektyv dalyviams.
Visus linksmins Grigiški kultr ros centro geros
nuotaikos ansamblis „Duo-Pliusį.

2016.06.10

Grigiški kult ros centro m g j
meno kolektyvai

70.

Pagyvenusi ir ne gali j žmoni popiet skirta Gedulo
ir vilties dienai pamin ti

2016.06.14

71.

Jonini mug ir švent Gari n verslo parke

2016.06.18

72.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.06.19

Grigiški kult ros centro pagyvenusi
žmoni klubas „Rudens s kurysį,
folkloro ansamblis „Šaltin lisį (vad.
M. Bruzgulien ) ir ne gali j
vokalinis ansamblis „Gijaį (vad. V.
Jaras)
Grigiški kult ros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį (vad. R.
Petkevičius) ir moksleivi liaudiškos
muzikos instrumentinis ansamblis
(vad. G. Šochien )
Lietuvos muzikos akademijos
studentai

73.

Rasos švent Kaišiadori rajono Liutoni kaime

2016.06.23

74.

Jonini švent Rudaminoje (Vilniaus rajonas)

2016.06.23

Grigiški kult ros centro folkloro
ansamblis „Šaltin lisį (vad. M.
Bruzgulien )
Grigiški kult ros centro lenk
folkloro ansamblis „Gžegožanieį ir
Lietuvos totori folkloro ansamblis
„Alijeį

Direktoriaus
pavaduotojas
Robertas
Petkevičius,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien

Kapelos vadovas
Robertas
Petkevičius

Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien
Choreograf
Rima Šimk nien ,
folkloro ansamblio
vadovas
Aleksandras
Melechas
11

75.

Liaudiškos muzikos kapelos „Gryčiaį koncertas Rasos
švent je Šalčininkuose

2016.06.23

76.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.07.03

77.

Grigiški kult ros centre tekstil s dekoravimo technikos
mokymai „Menin s batikosį

2016.07.14

78.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.07.17

79.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.08.07

Lietuvos muzikos akademijos
studentai

80.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.08.21

Klasikin s muzikos atlik jai

81.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.09.04

Klasikin s muzikos atlik jai

82.

Grigiški kult ros centras kviečia atvir dur dien .
Kviečiame visus, norinčius dainuoti, groti, vaidinti bei
šokti liaudiškus ir šiuolaikinius šokius
Grigiški kult ros centre senjor ir ne gali j žmoni
popiet

2016.09.01

Grigiški kult ros centro darbuotojai
ir m g j meno kolektyvai

2016.09.06

Grigiški kult ros centro pagyvenusi
žmoni klubas „Rudens s kurysį,
folkloro ansamblis „Šaltin lisį (vad.
M. Bruzgulien ) ir ne gali j
vokalinis ansamblis „Gijaį (vad. V.
Jaras)

83.

Grigiški kult ros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį vad. R.
Petkevičius
Klasikin s muzikos atlik jai

Dailinink Natalija Babelčius ir
Grigiški kult ros centro moter
klubas
Klasikin s muzikos atlik jai

Kapelos vadovas
Robertas
Petkevičius
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Direktorius Jonas
Auriukas
Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien

12

84.

Grigiški „Šviesosį gimnazijoje profesionalaus meno
sklaidos rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.09.13

85.

Grigiški kult ros centre Grigiški meno mokyklos
rudens piešini paroda „Spalvingas Ruduoį
Grigiški kult ros centre m g j meno festivalio „Šalia
kelio vieškel lioį pristatymas Grigiški visuomenei

2016.09.152016.11.05
2016.09.16

87.

Grigiški Šv. Dvasios koplyčioje Klasikin s muzikos
festivalis „Tarp miši į

2016.09.18

88.

Grigiški pradin je mokykloje profesionalaus meno
sklaidos rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.09.19

89.

Tradicinio tautinio šokio pamok l s Grigiški vaikams
ir jaunimui
Grigiški pradin je mokykloje ir Grigiški darželyjemokykloje „Pel džiukasį susitikimai iš rengini ciklo
„Knyg pintin l į

2016.09.192016.09.23
2016.09.20

86.

90.

Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Grigiški meno mokykla
Dailinink Nijol
Jodkien
Grigiški kult ros centro m g j
Direktorius Jonas
meno kolektyvai
Auriukas,
direktoriaus
pavaduotojas
Robertas
Petkevičius,
kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Lietuvos muzikos akademijos atlik jai Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Lietuvos poetai ir muzikos
Kult ros projekt
akademijos atlik jai
vadovas Juozas
Žitkauskas
Grigiški pradin s ir darželio
Choreograf Vilma
mokyklos „Pel džiukasį moksleiviai
Abrutyt
Lietuvos leidyklos
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Lietuvos poetai ir muzikos
akademijos atlik jai

13

91.

Grigiški kult ros centre tekstil s dekoravimo technikos
mokymai „Menin s batikos pagrindai „Batikos rudens
spalvosįį

2016.09.22

Dailinink Natalija Babelčius ir
Grigiški kult ros centro moter
klubas

Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič

92.

Festivalio „Šalia kelio vieškel lioį koncertas-vakaron
„Šoksim trypsim prie kelelioį

2016.09.24

Grigiški kult ros centro vyresni j
žmoni tautini šoki kolektyvas
„Grijaį, Kirtim kult ros centro
tautini šoki ansamblis „Vilniaus
Pynim lisį, Lentvario tautini šoki
kolektyvas „Lendvar į, k rybini
pamok li dalyviai – Grigiški
pradin s ir darželio-mokyklos
moksleiviai, kiti kviestiniai kolektyvai

93.

Grigiški bibliotekoje profesionalaus meno sklaidos
rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.09.27

Lietuvos rašytojai ir muzikos
akademijos atlik jai

94.

Grigiški kult ros centre šventinis koncertas
mokytojams skirtas Tarptautiniai mokytoj dienai

2016.10.03

Grigiški kult ros centro ir švietimo
staig m g j meno kolektyvai

95.

Grigiški vaik dienos centre „Grijos namaiį
profesionalaus meno sklaidos rengini ciklas „Metafor
sl piniaiį

2016.10.06

Lietuvos poetai ir muzikos
akademijos atlik jai

Choreograf Vilma
Abrutyt ,
direktoriaus
pavaduotojas
Robertas
Petkevičius,
kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Dramos kolektyvo
vadov Danut
Umbrasien ,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas

14

96.

Romans koncertas „Jau ruduo at joį. Klasikiniai,
instrumentiniai, vokaliniai, liaudiški romansai

2016.10.07

Grigiški kult ros centro folkloro
Kult rini rengini
ansamblis „Šaltin lis ir „Gžegožanieį, organizatorius
kviestiniai kolektyvai
Kšištof Šturo,
kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien
Grigiški kult ros centro m g j
Kult rini rengini
meno kolektyvai
organizatorius
Kšištof Šturo

97.

Šoki vakaras Grigiški kult ros centro m g j meno
kolektyvams

2016.10.14

98.

Tarptautinis rus kult ros ir meno festivalis Kaune

2016.10.15

99.

Grigiški pradin je mokykloje ir Grigiški darželyjemokykloje „Pel džiukasį susitikimai iš rengini ciklo
„Knyg pintin l į

2016.10.18

Grigiški kult ros centro vaik rus
kolektyvas „Smailikiį ir jaunimo
šoki kolektyvas
Vaikišk knyg rašytojai

100. Grigiški „Šviesosį gimnazijoje profesionalaus meno
sklaidos rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.10.20

Kviestiniai rašytojai ir atlik jai

101. Grigiški kult ros centre popiet pagyvenusiems ir
ne galiesiems žmoniems

2016.10.25

Grigiški kult ros centro pagyvenusi
žmoni klubas „Rudens s kurysį,
folkloro ansamblis „Šaltin lisį (vad.
M. Bruzgulien ) ir ne gali j
vokalinis ansamblis „Gijaį (vad. V.
Jaras)

Choreograf Rima
Šimk nien
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien

15

102. Poezijos popiet „Man tas gyvenimas vis rožinis ir
šventasį skirta Grigišk se gyvenančio šimtamečio
poetui Broniui Kondratui

2016.10.27

Grigiški kult ros centro pagyvenusi
žmoni klubas „Rudens s kurysį,
folkloro ansamblis „Šaltin lisį (vad.
M. Bruzgulien ) ir ne gali j
vokalinis ansamblis „Gijaį (vad. V.
Jaras)
Grigiški pradin s ir darželio –
mokyklos „Pel džiukasį moksleiviai

Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien

103. Grigiški kult ros centre, Grigiški pradin je
mokykloje ir darželyje – mokykloje „Pel džiukasį
m g j meno festivalio „Šalia kelio vieškel lioį
folkloro pamok l s vaikams
104. Grigiški meno mokykloje profesionalaus meno
sklaidos rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.11.072016.11.11

2016.11.09

Lietuvos muzikos akademijos
studentai

105. Grigiški kult ros centre tekstil s dekoravimo technikos
mokymai „Menin s batikos pagrindaiį

2016.11.10

106. Grigiški kult ros centre M g j meno festivalio „Šalia
kelio vieškel lioį pabaigos vakaras – koncertas „Ir
suvažiavom visais kelaliaisį

2016.11.12

Dailinink Natalija Babelčius ir
Grigiški kult ros centro moter
klubas
Grigiški kult ros centro folkloro
ansamblis „Šaltin lisį, k rybini
pamok li dalyviai – Grigiški
darželio-mokyklos moksleiviai ir kiti
kviestiniai kolektyvai

107. Grigiški pradin je mokykloje profesionalaus meno
sklaidos rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.11.15

Lietuvos poetai ir muzikos atlik jai

108. Profesionalus cirkas vaikams

2016.11.15

Cirkas iš Ukrainos

109. Grigiški kult ros centre profesionalaus meno sklaidos
rengini ciklas „Metafor sl piniaiį

2016.11.18

Lietuvos muzikos akademijos
studentai, poetai, rašytojai

Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kult rini rengini
koordinator Marina
Bruzgulien ,
kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas

Kult rini rengini
koordinator Marina
Bruzgulien
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110. Grigiški kult ros centre, Grigiški pradin je
mokykloje ir darželyje – mokykloje „Pel džiukasį
m g j meno festivalio „Šalia kelio vieškel lioį
minimalistini liaudišk instrument gamybos ir
grojimo jais k rybin s pamok l s vaikams

2016.11.212016.11.25

Grigiški pradin s ir darželio –
mokyklos „Pel džiukasį moksleiviai

111. Grigiški pradin je mokykloje ir Grigiški darželyjemokykloje „Pel džiukasį Susitikimai iš rengini ciklo
„Knyg pintin l į

2016.11.22

Lietuvos leidyklos

112. Grigiški kult ros centre M g j meno festivalio „Šalia
kelio vieškel lioį liaudiškos instrumentin s muzikos
koncertas – vakaron

2016.11.26

Grigiški kult ros centro liaudiškos
muzikos ansamblis „Gryčiaį,
Anykšči kult ros centro liaudiškos
muzikos ansamblis „Anykštaį,
Veisiej kult ros nam liaudiškos
muzikos kapela „Veisiejaį, bei
k rybini pamok li dalyviai

113. Grigiški meno mokyklos Kal dini piešini ir
rankdarbi paroda „Spalvingos Kal dosį
114. Grigiški pradin je mokykloje ir Grigiški darželyjemokykloje „Pel džiukasį Susitikimai iš rengini ciklo
„Knyg pintin l į

2016.12.012016.12.31
2016.12.07

Grigiški meno mokyklos ir vidurin s
mokyklos moksleiviai
Vaikišk knyg rašytojai

115. Socialin akcija Grigišk se „Nepamirškime vieniš
seneli į

2016.12.16

Grigiški kult ros centro ir Grigiški
vaik dienos centro „Grijos vaikaiį
darbuotojai

Kapelos vadovas
Robertas
Petkevičius,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kapelos vadovas
Robertas
Petkevičius,
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Dailinink
Nijol Jodkien
Kult ros projekt
vadovas Juozas
Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
17

116. Grigiški kult ros centre Kal dinis vakaras skirtas AB
„Grigeoį darbuotoj šeimoms

2016.12.16

Grigiški fabrikas „Grigeoį

117. Grigiški meno mokyklos ataskaitinis koncertas

2016.12.18

Grigiški meno mokykla

118. Grigiški kult ros centre Grigiški bendruomen s
kal din vakaron

2016.12.26

Grigiški kult ros centro m g j
meno kolektyvai, Grigiški
bendruomen ir Grigiški seni nija

119. Grigiški
vakaras

2016.12.29

Grigiški
klubas

2016.12.30

Grigiški kult ros centro pagyvenusi
žmoni klubas „Rudens s kurysį,
folkloro ansamblis „Šaltin lisį (vad.
Marina Bruzgulien ) ir ne gali j
vokalinis ansamblis „Gijaį (vad.
Vacius Jaras)

kult ros centre centro moter klubo kal dinis

120. Grigiški kult ros centre Kal din - Naujametin
Švent pagyvenusiems ir ne galiems žmoniems

II.
Eil.
Nr.:

1.

Veiklos pavadinimas

Mergin tautini šoki kolektyvo koncertin kelion
(Lenkija)

TARPTAUTIN VEIKLA
Veiklos data

Krokuv

kult ros centro moter

Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kapelos vadov
Giedru Šochien
Direktoriaus
pavaduotojas
Robertas
Petkevičius
Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič
Kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien

2016.03.312016.04.03

Veiklos dalyviai

Grigiški kult ros centro mergin
tautini šoki kolektyvas (vad. V.
Abrutyt )

Veikl
koordinuojantis
asmuo (pareigos,
vardas, pavard )
Choreograf Vilma
Abrutyt
18

2.

Vyresni j žmoni tautini šoki kolektyvo „Grijaį koncertin
išvyka Tarptautin folkloro festival Albanijoje

2016.06.122016.06.19

3.

Liaudiškos muzikos kapelos „Gryčiaį gastrol s Vroclav
(Europos kult ros sostin 2016 m.). Kapela „Gryčiaį dalyvaus
renginiuose skirtuose „Vroclav- Europos kult ros sostin į

2016.06.212016.06.24

Grigiški kult ros centro vyresni j
žmoni tautini šoki kolektyvas
„Grijaį (vad. V. Abrutyt )
Grigiški kult ros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį (vad. R.
Petkevičius)

Choreograf Vilma
Abrutyt
Kapelos vadovas
Robertas Petkevičius

III. MENO KOLEKTYV , LAISVALAIKIO UŽIMTUMO VEIKLA
Eil.
Nr.:
1.

2.

3.

Veiklos pavadinimas
Liaudiškos muzikos kapela „Gryčia“ :
Repeticijos du kartus per savaitę,
nauj liaudišk k rini paruošimas,
retro repertuaro tvirtinimas,
pasiruošimas Respublikiniams festivaliams ir koncertin ms kelion ms užsien ,
dalyvavimas vietos, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
Tautini šoki kolektyvas „Grija“:
Pasiruošimas Respublikiniams šoki festivaliams,
koncertin s išvykos,
dalyvavimas vietos renginiuose,
respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
Vaik šoki kolektyvas:
Naujos programos ruošimas,
dalyvavimas švietimo staig renginiuose.

Dalyvi
skaičius
11 žmoni

Veiklos vadovas
(pareigos, vardas, pavard )
Kapelos Robertas
Petkevičius

18 žmoni

Choreograf Vilma Abrutyt

20 žmoni

Choreograf Vilma Abrutyt

19

4.

5.

6.

7.

Mergin tautini šoki kolektyvas:
Nauj liaudies šoki ruošimas,
koncertai išvykose bei vietos renginiuose.
Lenk folkloro ansamblis „Gžegožanie“ :
Esamo repertuaro tvirtinimas,
repeticijos 2 kartus per savaitę,
koncertai išvykose bei vietos renginiuose.
Totori folkloro ansamblis „Alije“
Naujo repertuaro ruošimas,
koncertai išvykose bei vietos renginiuose.

18 žmoni

Choreograf Vilma Abrutyt

20 žmoni

Folkloro ansamblio vadovas
Aleksandras Melechas

4 žmon s

Folkloro ansamblis „Šaltin lis“:
Programos ruošimas ir dalyvavimas vairiuose vietos bei Vilniaus miesto
renginiuose,
Vilniaus miesto folkloro ansambli perži roje.

23 žmoni

Folkloro ansamblio vadovas
Aleksandras Melechas,
choreograf
Rima Šimk nien
Kult rini rengini
koordinator Marina
Bruzgulien

Aukštaiči , dz k dainos, rateliai
pasakojamoji tautosaka : dz k ir aukštaiči pasakos
darbas su vaikais solistais: dz k dainel s, rateliai.
Dalyvavimas Grigiški bendruom n s renginiuose,
Repertuaro kartojimas ir nauj k rini mokymasis.
Romansai: „Atmink , brangiojiį „Skinsiu daržely g lelesį„Aš prieisiu prie atviro
langoį „Prie gintaro j rosį
Romansai Grigiški poeto B. Kondrato žodžiais
Daina „Už giri giri į ir kt.
Advento programa-Kal d
8.

giesm s, papročiai

Vaik tautini šoki kolektyvas „Smailiki“ :
Nauj rus šoki pastatymas: „Valenkiį, „Varenkiį ir sen šoki

14 žmoni
tvirtinimas.

Choreograf Rima
Šimk nien
20

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Mergin tautini šoki grup „Alara“:
Naujo Airiško šokio pastatymas,
repeticijos du kartus per savaitę,
koncertin s išvykos,
dalyvavimas vietos, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
Jaunimo šoki kolektyvas:
Lietuvišk šoki paruošimas,
Baltarusiško šokio „Lavonichaį pastatymas.
Geros nuotaikos ansamblis „Duo-Plius“:
Nauj estradini k rini ruošimas,
dalyvavimas vietos renginiuose, kit kult ros staig renginiuose, vakaron se.
Lenk liaudies teatras:
Nauj spektakli pastatymai,
spektakli pristatymai švietimo staigose ir teatruose,
pasirodymai Vilniuje ir išvykose.
Vaik dramos kolektyvas „Vizija“ :
Etiudai,
spektakli tvirtinimas,
skaitov paruošimas koncertams,
koncert ved j ruošimas.
Senjor klubas „Rudens s kurys“ ir vokalinis ansamblis
Popietes, švent s, susitikimai, lietuvi kompozitori , vairi liaudies dain mokymas,
koncertai
Dainos: „Jazminaiį iš kapelos „Smilgaį „Tik tau vienaiį „Laiko smiltysį
„Krok lankosį muz.ir ž. L.Vainučio,
„Brangiojiį muz. ir ž. Juzukonio,
Romansai: „Ir buvo žodžiai tieį „Ateik, prašau ateikį,
„Kal d naktisį muz. S. Sinkevičien s, ž. K. Kazijevait s.

8 žmon s

Choreograf Rima
Šimk nien

12 žmoni

Choreograf Rima
Šimk nien

3 žmon s

Robertas Petkevičius,
Kšištof Šturo

48 žmoni

Režisier Lilija Keizik

12 žmoni

Dramos kolektyvo vadov
Danut Umbrasien

29 žmoni

Senjor klubo pirminink
Janina Ignatavičien ,
kult rini rengini
koordinator Marina
Bruzgulien

21

15. Moter klubas:
Diskusijos,
sekmadienio popiet s,
susitikimai,
pažintin s išvykos parodas, koncertus.
16. Moksleivi liaudiškos muzikos instrumentinis ansamblis:
Nauj instrumentini k rini ruošimas,
koncertai vietos renginiuose ir išvykose.
17. Neįgali j vokalinis ansamblis „Gija“:
Repeticijos vien kart per savaitę,
nauj dain ruošimas,
pasirodymai kult ros centruose,
popiet s.
18. Vokalinio meistriškumo studija:
Vokaliniai pratimai, estradini ir klasikini k rini ruošimas.

8 žmon s

Kult rini rengini
organizator Regina
Krylovič

10 žmoni

Kapelos vadov Giedrut
Šochien

15 žmoni

Akompaniatorius Vacius
Jaras

18 žmoni

Vokalo mokytoja Natalija
Miščenko
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IV.
Eil.
Nr.:
1.

2.

ORGANIZACIN VEIKLA

Veiklos pavadinimas
Darbuotoj susirinkimai:
rengini organizavimas, projekt vykdymas, m g j meno kolektyv veikla,
koncertin s išvykos, organizaciniai klausimai, kult rin s veiklos aktualijos.
R m j paieška: gyventoj 2 procent pajam mokesčio pervedimo kult ros
centro s skait organizavimas

5.

Darbuotoj
kvalifikacijos k limas: k rybini
darbuotoj
tobulinimosi kursuose, seminaruose, pasitarimuose, mokymuose
Projekt rengimas, paraišk rašymas, j
gyvendinimas
Informacijos, apie tradicinius renginius, sklaida

6.

M g j meno kolektyv veiklos plan koordinavimas

3.
4.

Veiklos vykdymo data
(arba terminai)
2016 m. kas antr
penktadien

Veiklos vadovas
(pareigos, vardas, pavard )
Direktorius Jonas Auriukas

I – as ketvirtis

Choreograf
Vilma Abrutyt ,
kult rini rengini
koordinator
Marina Bruzgulien ,
kult rini rengini
organizator
Regina Krylovič,
direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
Direktorius Jonas Auriukas

dalyvavimas Pagal atskirus planus
2016 m.,nuolat
2016 m. , nuolat

2016 m., nuolat

Kult ros projekt vadovas
Juozas Žitkauskas
Kult ros projekt vadovas
Juozas Žitkauskas, kult rini
rengini organizatorius
Kšištof Šturo
Kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
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7.

R m j paieška

2016 m.,nuolat

8.

M g j meno kolektyv veiklos plan sudarymas

2016 m., nuolat

9.

Pra jusio k rybinio sezono aptarimas

10.

Personalo valdymo ir darbo užmokesčio sistemos „PASKATAį tvarkymas

2016 m., nuolat

11.

Projekto „Literat rini rengini ciklas „Knyg pintin l įį vykdymas

2016 m.,nuolat

12.

Darbo saugos dokument tvarkymas, darbuotoj instruktavimas

2016 m.,nuolat

13.

Personalo valdymo, veiklos bei kit

2016 m., nuolat

14.

Nauj partneri paieška

15.

Viešuj pirkim organizavimas ir vykdymas

16.

Darbuotoj kilus gaisrui veiksm plano pratybos

staigos dokument tvarkymas

Sausis

2016 m.,nuolat

Pagal vieš j pirkim
plan
Geguž

Direktorius Jonas Auriukas,
direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius,
rengini organizator Regina
Krylovič
M g j meno kolektyv
vadovai
Direktorius Jonas Auriukas,
administracija ir kolektyv
vadovai
Kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Kult ros projekt vadovas
Juozas Žitkauskas,
kult rini rengini
organizatorius Kšištof Šturo
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
Kult rini rengini
koordinator Marina
Bruzgulien
Direktorius Jonas Auriukas ir
direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
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17.

Grigiški kult ros centro internetin s svetain s administravimas ir prieži ra

18.
19.

staigos finansin s apskaitos koordinavimas
Darbuotoj kvalifikacijos k limas: k rybini darbuotoj dalyvavimas
tobulinimosi kursuose, seminaruose, pasitarimuose, mokymuose.
Darbuotoj saugos ir sveikatos darbe periodinis instruktavimas

20.

V.
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas

2016 m.,nuolat
Pagal patvirtintus
atskirus planus
Gruodis

Kult ros centro smulkaus inventoriaus remontas:
 Užuolaid ir minkšto inventoriaus atnaujinimas
 K dži , stal , dur remontas
 Instrument bei kito inventoriaus taisymas
Kult ros centro remonto darb organizavimas:

I – IV ketvirtis



Kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
Direktorius Jonas Auriukas
Direktorius Jonas Auriukas
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

KIN VEIKLA
Veiklos vykdymo data
(arba terminai)
2016 m.
II – IV ketvirtis
I – IV ketvirtis
III - ketvirtis




2.

2016 m., nuolat

Veiklos vadovas
(pareigos, vardas, pavard )
Direktorius Jonas Auriukas,
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

Mažosios sal s patalp kosmetinis remontas ir instaliacijos remontas
Didžiosios sal s lub , sien ir instaliacijos remontas (atsiradus
II – IV ketvirtis
finansavimui)
II – IV ketvirtis
Patalp valymo darbai (po remont )

Gaisrini čiaup ir žarn patikra

Vien kart metuose

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
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2016 m., nuolat

4.

Kult rinei ir administracinei veiklai reikalingo inventoriaus sigijimas pagal
viešuj pirkim plan
Kult rinei veiklai reikaling patalp bei aplinkos prieži ra ir parengimas

5.

Automobili eksploatavimas, technin ir eksploatacin prieži ra

2016 m., nuolat

6.

Gaisrin s saugos koordinavimas (gaisrini žarn perkantavimas, hidrant
vandens nuleidimas, gesintuv patikra)
Grigiški kult ros centro elektros sistemos prieži ra ir b tinieji remonto darbai
(el. instaliacijos varž matavimai vien kart per tris metus)

3.

7.

2016 m., nuolat

2016 m., vien kart
metuose
2016 m., nuolat

8.

Gesintuv patikros organizavimas

9.

Atliek tvarkymo ir išvežimo prieži ra

2016 m., nuolat

10.

Aplinkos prie kult ros centro tvarkymas

Kovas, balandis, spalis

11.

Garso bei kompiuterin s rangos technin prieži ra, naujos garso bei
kompiuterin s rangos technini parametr parinkimas (pagal poreik )

2016 m., nuolat

12.

Kult ros centro pastato technin prieži ra

2016 m., nuolat

13.

Sunaudotos elektros energijos, šilumos ir vandens parodym
pateikimas

2016 m., nuolat

14.

Sand lio, administracini ir pagalbini patalp

2016 m., nuolat

II ketvirtis

tvarkymas

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
kio dalies ved jas
Kazimieras Petk nas
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius,
kio dalies ved jas
Kazimieras Petk nas
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius
Kult rini rengini
organizatorius
Kšištof Šturo
kio dalies ved jas
Kazimieras Petk nas
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius,
kult rini rengini
organizatorius Kšištof Šturo
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius,
kio dalies ved jas
Kazimieras Petk nas
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15.

Kiti smulk s kosmetiniai patalp remonto bei kio darbai

Direktorius

2016 m., nuolat

Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petkevičius

Jonas Auriukas
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