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KAUNO RAJONO RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO  

DIREKTORIUS 

 

2016 m. VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. ĮVADAS 

Raudondvario kultūros centras yra iš savivaldybės biudžeto išlaikoma kultūros įstaiga, 

tenkinanti visuomenės kultūros poreikius (toliau tekste – įstaiga). Įstaigai priklauso dvi laisvalaikio 

salės: Kulautuvos ir Užliedžių. 

 

II. VEIKLOS APŽVALGA 

2016 m.  įstaigos veiklos programoje iškeltas tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas. 

Tikslas: plėtoti kultūrinę, šviečiamąją, edukacinę ir informacinę veiklą, inicijuoti, rengti 

bei įgyvendinti kultūros bei meno projektus, tenkinti viešuosius, socialinius ir kultūrinius gyventojų 

poreikius ir teikti šių sričių paslaugas visuomenės nariams. 

1. Uždavinys – vykdyti kultūrinius bei meninius projektus, renginius, koncertus. 

Įgyvendinimas: 2016–ais metais Įstaigoje įvykdyti trys projektai, kuriuos iš dalies 

finansavo Lietuvos kultūros taryba, keturi projektai, kuriuos iš dalies finansavo Kauno 

rajono savivaldybė.  

Raudondvario kultūros centre, Užliedžių ir Kulautuvos laisvalaikio salėse 2016–ais metais 

buvo organizuoti 122 renginiai: parodos, koncertai, vakaronės, profesionalaus meno pristatymai. 

Raudondvario kultūros centre  pirmą kartą buvo vykdomas edukacinis projektas „Šokių virtuvė“, 

kuris apėmė ir abi laisvalaikio sales. Palankiai įvertintas renginys, skirtas mokslo ir žynių dienai 

„Įsidėk vasarą į kišenę“. Kulautuvoje, Joninių šventėje buvo pritaikyta nauja forma – orientacinės 

šeimų varžybos „Paparčio žiedo beieškant“. Keletas renginių buvo skirta bendruomenių metams 

pažymėti. 

2. Uždavinys – sudaryti bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje, stiprinti 

bendruomenės kūrybines galias. 

Įgyvendinimas: Raudondvario kultūros centre veikia 13 meno mėgėjų kolektyvų, kur 

kiekvienas gali atrasti  veiklą pagal pomėgius. Taip pat veikia 22 studijos, ar būreliai, kurie 

yra sukurti visuomeniniais pagrindais, arba jų vadovai pasirašę nuomos sutartis. Viso 

kultūros centre bei laisvalaikio salėse mėgėjų meno veikla užsiima 676 dalyviai.  

Dalyvių gausa išsiskiria vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas „Vėjo malūnėlis“, 

kuriame šoka 3 amžiaus grupės, viso 74 dalyviai, mišrus choras „Svajonė“, 35 dalyviai, folklorinis 

ansamblis „Piliarožė“, 25 dalyviai. 
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3. Uždavinys – tobulinti paslaugų prieinamumą, efektyvumą ir sklaidą. 

Įgyvendinimas: Kuo daugiau informacijos apie vykstančius renginius stengiamasi skleisti 

pasitelkus socialinius tinklapius, kur yra didžiausias interesantų srautas. Sukaupta 

elektroninių paštų bazė į kurią perduodama svarbiausios ir naujausios kultūrinės naujienos. 

Yra paruošta ir platinama meno mėgėjų kolektyvų pristatymai ir programos.  

4. Uždavinys – tobulinti paslaugų prieinamumą, efektyvumą ir sklaidą. 

Įgyvendinimas: Kuo daugiau informacijos apie vykstančius renginius stengiamasi skleisti 

pasitelkus socialinius tinklapius, kur yra didžiausias interesantų srautas. Sukaupta 

elektroninių paštų bazė į kurią perduodama svarbiausios ir naujausios kultūrinės naujienos. 

Yra paruošta ir platinama meno mėgėjų kolektyvų pristatymai ir programos. 

5. Uždavinys - sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo kultūrinei ir organizacinei veiklai vykdyti. 

Įgyvendinimas: Kultūros centre ir laisvalaikio salėse yra 14 vaikų ir jaunimo mėgėjų meno 

kolektyvų, būrelių, studijų, viso 264 dalyviai. Jiems siūlomos labai įvairios veiklos: 

liaudiškas ir šiuolaikinis šokis, teatras, vaikų choras, dailės ir keramikos studija. 

Organizuojant įvairius renginius stengiamasi į savanorišką darbą įtraukti kuo daugiau 

jaunimo. Taip pat pasitelkus jaunimo aktyvą planuojami ir organizuojami jiems įdomūs ir 

aktualūs renginiai. 

6.  Uždavinys – stiprinti kultūros centro vadybinį  darbą, organizuojant įvairias veiklas. 

Įgyvendinimas: Raudondvario kultūros centro darbuotojai kiekvieną mėnesio paskutinį 

trečiadienį susitinka aptarti darbo rezultatų, pristatyti naują veiklą, pasidalinti patirtimi. 

Didelis dėmesys skiriamas įvaizdžio kūrimui. Kultūros centras susikūręs savo logotipą, 

padėkos raštus ir jų aplankus.  Visad skiria dėmesį centro veiklą palaikantiems verslininkams ir 

rėmėjams. Kiekvienais metais organizuojami padėkos vakarai, kuriuose aktyviausi kultūros 

puoselėtojai yra apdovanojami išskirtinėmis dovanomis.  

Stengiamasi į kultūrinį veiksmą įtraukti bendruomenių centrų atstovus. Labai geras 

pavyzdys – Kulautuvos laisvalaikio salės darbuotojos Andželos Mickutės bendradarbiavimas su 

kulautuviečių bendruomene. 

 

III. PROBLEMOS IR SPRENDIMO BŪDAI 

Viena pagrindinių problemų Raudondvario kultūros centre ir Kulautuvos laisvalaikio salėje 

– pastatų nusidėvėjimas. Raudondvario kultūros centre avarinės būklės vandentiekio ir kanalizacijos 

sistema. 2016–ais metais du kartus buvo trūkę vandentiekio vamzdžiai, apsemtos patalpos. Apie šią 

padėtį informuotas Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. inžinierius Gintautas 

Malinauskas.  
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Labai prastos būklės sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi renginių lankytojai ir meno 

mokyklos filialo mokiniai. Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Irenai 

Marcinkevičienei yra pateiktas prašymas ir sąmata šios patalpos remontui finansuoti. Pagrindinėje 

salėje vyksta daug užsiėmimų: repetuoja penkios šokių grupės, vaikų ir suaugusių chorai. Bet žiemą 

šioje salėje labai šalta. Salei reikalingas remontas. Vasarą buvo išdažytos salės grindys, avanscenos 

priekinę dalį. Foje šiuo metu dalinai atnaujinta, bet kol kas neužtenka lėšų parketo bei durų 

atnaujinimui. 

Kulautuvos laisvalaikio salėje pagrindinė problema – elektra šildomos patalpos. Žiemos 

metu susidaro didelės mokėjimo sumos už suvartotą elektros energiją. Taupumo sumetimais, 

patalpos šildomos tik tuomet, kai vyksta repeticijos, ar renginiai. Todėl sienos nuolat drėksta, pelija. 

Esant dideliems šalčiams, gali užšalti vandentiekis ir kanalizacija. Neįrengta lietaus nuotekų 

sistema, todėl visas lietaus vanduo patenka ant pastato sienų ir po pamatais. Laisvalaikio salės 

darbuotojos Andželos Mickutės iniciatyva, subūrus kulautuviečių bendruomenę ir verslininkus buvo 

atnaujintos vidaus patalpos: pertvarkyta sceną, išdažytos salės sienos, pakeistos užuolaidos ir 

šviestuvai, atliktas kosmetinis remontas meno vadovų kabinete. Rugsėjo mėnesį akcijos „Išpieškime 

kultūros namą“ metu buvo išpieštas kultūros centro fasadas. 

Užliedžių laisvalaikio salėje patalpos renovuotos, bet iškilo nesutarimai tarp bendruomenės 

ir laisvalaikio salės organizatorės Rimos Skridailienės. Gauta keletas skundų dėl netinkamo jos 

darbo. Problemą bandoma spręsti rengiant bendrus susirinkimus, analizuojant susidariusią padėtį, 

išklausant abi puses. Rimai Skridailienei pateikiamos užduotys profesionaliau ir atsakingiau vykdyti 

savo pareigas. 

Veiklos prognozės: 

2017-ais metais Raudondvaris tapo mažąja Lietuvos kultūros sostine. Todėl didelis 

dėmesys bus skiriamas organizaciniams darbams, renginiams, viešinimui, bendradarbiavimui tarp 

įstaigų. 

Raudondvario kultūros centre, Kulautuvos ir Užliedžių laisvalaikio salėse ir toliau bus 

vykdoma plati kultūrinė veikla. 

 

Direktorė                                               Jolanta Zizienė 

     

                                                           

 

 

 

    


