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RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

I. VADOVO ŽODIS 

2019-ais metais pagrindiniai Raudondvario kultūros centro tikslai buvo: 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, inicijuoti ir organizuoti renginių ciklą „Raudondvariečiui 

Juozui Naujaliui 150“. Paminėti Kulautuvos 655-erių metų ir Užliedžių 275-erių metų vardo 

paminėjimo sukaktis. 

Įstaigos personalas: 

Direktorius – 1 et., meno vadovas – 2,5 et., kultūrinių renginių  organizatorius – 2 et., 

režisierius – 1 et., etnografas – 0,75 et., dailininkas – scenografas – 0,75 et., inžinierius: garso, 

šviesos – 0,5 et., kultūrinių projektų vadovas – 0,5 et., referentas – 0,5 et., valytoja – 2 et.  

 

II. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

2019-ais metais pagrindiniai veiklos uždaviniai buvo: 

• Vykdyti kultūrinius bei meninius projektus, renginius, koncertus. 

• Sudaryti bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje, stiprinti bendruomenės 

kūrybines galias. 

• Tobulinti paslaugų efektyvumą, patrauklumą bei prieinamumą. 

• Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo kultūrinei ir organizacinei veiklai vykdyti. 

• Stiprinti kultūros centro vadybinį  darbą, organizuojant įvairias veiklas. 

•  Bendradarbiauti su „Kaunas Europos kultūros sostinė -2022“ darbo grupe. 

 

Kultūros centro 2019-ų  metų statistiniai duomenys 

 Raudondvario kultūros 

centre 

Lankytojų skaičius 

1.  Mėgėjų meno 

kolektyvų renginiai 

92 5100 

1.1. Išvykose 41 752 

1.2. Kultūros centre 51 4384 



2. Profesionalaus meno 

renginiai 

14 1460 

2.1. Akademiniai koncertai 

ir spektakliai 

10 900 

2.2. Pramoginės muzikos 

koncertai 

4 470 

3. Kiti renginiai ir 

koncertai 

23 850 

3.1. Parodos, kino filmai 13 967 

3.2. Diskotekos 2 200 

3.3. Edukaciniai projektai 17 595 

Iš viso: 157 15678 

 

2019-ais metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas kompozitoriaus Juozo Naujalio  

150-ųjų gimimo metinių paminėjimui.  Raudondvario kultūros centras organizavo renginių ciklą 

„Raudondvariečiui Juozui Naujaliui 150“. Buvo organizuoti 6 renginiai Raudondvaryje ir 2 

renginiai išvykose. Režisierius  surinko istorinę medžiagą ir  parašė scenarijų. Kartu su vaikų ir 

suaugusių choru „Svajonė“ pastatė muzikinį vaidinimą apie kompozitoriaus vaikystę 

„Vargonėliai“. Spektaklis tris kartus buvo parodytas Raudondvaryje ir du kartus išvykose: 

Jurbarko ir Babtų kultūros centruose. 

Suorganizuoti du respublikiniai festivaliai: II respublikinis vaikų chorų festivalis 

„Vaikystės ritmu“ (06.06) ir XV respublikinis Juozo Naujalio mišrių chorų festivalis-konkursas 

(10.05). 

Balandžio mėnesį buvo paskelbtas piešinių konkursas „Lietuva brangi, mano piešinyje“. 

Konkurse dalyvavo festivalio „Vaikystės ritmu“ choristai. Finalinei parodai buvo atrinkta 20 

piešinių. Konkurso darbai visą vasarą buvo eksponuojami kultūros centre. 

 Buvo parengta muzikinė-edukacinė programa „Pasivaikščiojimas su Juozu Naujaliu“. 

Šioje programoje dalyvavo visos Raudondvario ugdymo įstaigos, Kauno berniukų choras 

„Varpelis“, muzikinio teatro solistas . Ši edukacija vyko Raudondvario miestelio šventės metu. 

Daug dėmesio skirta Kulautuvos vardo paminėjimo 655-osioms metinėms.  Suorganizuoti 

trys renginiai: tęstinio projekto „Kulautuvos pušynų ruduo“ renginys „Ką mena Kulautuva“, 

senjorų renginys „Pabūkime kartu“ ir tradicinė Kulautuvos bendruomenės kalėdinė vakaronė 

„Auksiniai kankorėžiai“. Organizaciniuose darbuose dalyvavo gausus kulautuviečių būrys. 

Aktyvūs buvo menininkai-profesionalai, gyvenantys ir kuriantys Kulautuvoje. 

Užliedžių 275-ųjų vardo paminėjimo metinių proga, kartu su Užliedžių ir Giraitės 

bendruomenės centrais buvo suorganizuota tradicinė „Griežlės“ šventė. Atsisakyta tradicinio 

koncerto, dėmesys sutelktas į jaunas šeimas, įvairias edukacijas, sportines varžybas.  



Toliau vykdoma etnokultūrinių tradicijų sklaida: etnožaidimo „Kyla“ tarpmokyklinės 

varžybos, kuriose dalyvavo 17 komandų iš Kauno ir Kauno rajono. Šis projektas buvo vykdomas 

kartu su Raudondvario gimnazija. Rugsėjo mėnesį vykdytas projektas „Vyrgalės sakmės“. 

Daug dėmesio skirta renginiams, vienijantiems bendruomenes. Raudondvaryje  buvo 

organizuota miestelio šventė „Vienas miestelis – vienas kiemas“. Daug žiūrovų ir dalyvių sulaukė 

pirmą kartą organizuota „Moliūginių“ šventė.  Kulautuvos bendruomenę suvienijo renginys „Ką 

mena Kulautuva“. Užliedžių seniūnijoje ugdymo įstaigos dalyvavo piešinių konkurse „Piešiu aš 

Lietuvą“. 

Toliau tęsiama kultūrinė veikla su vaikais ir jaunimu. Raudondvario kultūros centre, 

bendradarbiaujant su gimnazijos mokinių taryba ir  jaunimo klubu „Veikama“, buvo organizuoti  

aštuoni renginiai. Kulautuvos laisvalaikio salėje, bendradarbiaujant su Kulautuvos pagrindine 

mokykla – penki renginiai. Užliedžių laisvalaikio salėje, bendradarbiaujant su Užliedžių pradine 

mokykla ir bendruomenės centru – trys renginiai. 

Kartu su jaunimo klubu „Veikama“ pateiktas  projektas finansavimui gauti:  

„3R - Raudondvaris rudenį rieda“. Buvo organizuoti trys renginiai: „Įsidėk vasarą į kišenę“, etno 

žaidimo „Kyla“ turnyras ir orientacinės dviračių varžybos „Pažink Raudondvarį ant ratų“. 

Sėkmingai  vykdyti  tradiciniai respublikiniai renginiai ir festivaliai: XII respublikinė 

tarmiškos kūrybos šventė „Tėviškės atradimai“, XIII respublikinis bardų festivalis „Ant žemės 

krašto“, XV respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Šok, trypk, linksmas būk“, 

II respublikinis vaikų chorų festivalis „Vaikystės ritmu“ ir XV respublikinis Juozo Naujalio 

mišrių chorų konkursas. Šie renginiai reprezentuoja Kauno rajoną ir yra gerai žinomi visoje 

šalyje. 

Kultūros centras sėkmingai įsiliejo į „KEKS-2022“ organizuojamą veiklą. Suorganizuoti 

Raudondvario, Kulautuvos, Užliedžių bendruomenių susitikimai su KEKS-2022 komandomis, 

pristačiusiomis įvairias platformas ir galimybes jose dalyvauti. Viso, kartu su KEKS-2022 

komanda, buvo organizuota, arba dalyvauta 11-oje renginių, akcijų, susitikimų ir mokymų. 

Geriausiai pavykę: „Laimės diena“ Raudondvaryje, kūdykių šokių mokyklėlė Užliedžiuose ir 

Raudondvaryje, partnerystės projektas bardų festivalis „Akacijų alėja“ Kulautuvoje. 

 

Mėgėjų meno kolektyvų, klubų, būrelių, studijų kultūros centre 2019-ų metų suvestinė 

 

Kultūros 

centras 

Mėgėjų 

meno 

kolektyvai  

 

Kol. 

dalyviai 

Iš jų 

vaikų ir 

jaunimo  

 

Kol. 

dalyviai 

 

Studijos, 

būreliai 

 

Kol. 

Dalyviai 

 

Iš 

viso 

 

Kol. 

Dalyviai 

 14 240 5 123 19 456 32 696 



 

Raudondvario kultūros centre 2019-ais metais vyko mėgėjų meno veikla. Didelis dėmesys 

skirtas vaikų ir jaunimo kolektyvams, parengtos naujos ir patobulintos jau esamos programos. 

Liaudiškų šokių kolektyvo „Vėjo malūnėlis“ jaunimo grupė tapo vyresniųjų amžiaus grupe. 

Pasitraukus iš pareigų režisierei , iširo Užliedžių jaunimo ir suaugusių teatras, bet susibūrė 

suaugusių teatro studija . 10-ies metų  kūrybinės veiklos sukaktį šventė jaunuolių liaudiškų šokių 

grupė „Vėjo malūnėlis“.  

Kultūros centre didelis klubinės veiklos pasirinkimas. Raudondvario kultūros centre  

„Deimantės šokių studijoje” šoka 5-ios įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo grupės. Kartu su 

visuomenės sveikatos biuru, Raudondvario  kultūros centre ir Užliedžių bei Kulautuvos 

laisvalaikio salėse, įgyvendinamas fizinio aktyvumo projektas pagyvenusiems žmonėms. Du 

kartus per savaitę jie renkasi į aktyvias mankštas. Visi vakarai užimti ir Užliedžių laisvalaikio 

salėje, kur vyksta mokami užsiėmimai. 

  

Finansavimas, jo šaltiniai, įstaigos turtas 
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Iš viso Iš jų 

kultūros ir 

meno 

darbuo-

tojams 

Kultūros 

centras 

 

232877,05 

 

144085,61 
 

128419,01 

 

76472,49 
 

11618,95 

 

700 

 

3708,4

6 

 

7900 

 

1538,72 

 

Įgyvendinti 2019-ų metų tikslą, bei uždavinius padėjo projektinės lėšos.  Buvo parengti 

penki projektai, trys iš jų finansuoti. Projektą „Raudondvariečiui Juozui Naujaliui 150“ dalinai 

finansavo Lietuvos kultūros tarybos, tolygios kultūrinės raidos fondas. Gauta suma – 7900,00 

Eur. Koofinansavimą šiam projektui paskyrė Kauno rajono savivaldybė – 2370,00 Eur. Kauno 

rajono kultūros švietimo ir sporto skyriui buvo teikta  paraiška vaikų vasaros poilsio ir užimtumo 

projektams ir gautas finansavimas dviem dieninėm stovyklom: Kulautuvoje „Teatro virtuvė“ 



(490,00 Eur) ir Užliedžiuose „Kuriu vasarėlę“ (420,00 Eur). Iš Kauno rajono savivaldybės dalinio 

kultūros ir meno projektų finansavimo programos gauta 2650,00Eur etnokultūros projektui 

„Vyrgalės sakmės“.( Papildomo finansavimo lentelė pateikta 4 priede). 

2019-ais metais buvo įsigyti liaudiški instrumentai ir tautiniai kostiumai bei papildyti 

detalėmis. Gautos lėšos iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir  Kauno rajono savivaldybės 

programos tautiniams kostiumams ir instrumentams įsigyti. Jaunimo liaudiškų šokių kolektyvo 

„Vėjo malūnėlis“ jaunimo grupei pasiūta 18 vnt. aukštaitiškų kostiumų – 6000,00 Eur, Folkloro 

ansambliui „Piliarožė“ 9 vnt. vyriškų sermėgų – 2000,00 Eur., ir nupirkti liaudiški instrumentai: 

dūdmaišis – 700,00 Eur., skudučiai 24 vnt – 150,00 Eur, daudytės 2 vnt – 300,00 Eur, viso 

1150,00 Eur. (Įsigytų tautinių kostiumų, jų priedų ir instrumentų lentelė pateikta 5 priede). 

 

Remonto darbai Raudondvario kultūros centre 

Kauno rajono tarybai patvirtinus biudžetą, buvo skirtos lėšos naujoms salės kėdėms įsigyti. 

Buvo vykdomi viešieji pirkimai, sudaryta sutartis su UAB „Breolis“ ir gegužės mėn nupirkta 95 vnt. 

kėdžių blokų po 3 vnt. (viso 285 vnt.), sumokėta 10925,00 Eur. Su MB „Solranga“ buvo sudaryta 

sutartis  ir atlikti kėdžių demontavimo, montavimo ir salės grindų perdažimo darbai už 5000,00 Eur. 

Su MB „Solranga“ balandžio mėn. buvo sudaryta sutartis, galinio įėjimo remonto, 

apdailos darbams atlikti už 1996,50 Eur. 

Išsikrausčius Garliavos meno mokyklos Raudondvario filialui iš kultūros centro patalpų, 

liko du kabinetai, kurie pritaikyti kultūros centro reikmėms. Viename įrengtas meno vadovų 

kabinetas, kitame – šokėjų rūbinė. Buvo atlikti kosmetinio remonto darbai už 884,51 Eur. 

 

Veiklos organizavimas ir darbas su personalu 

Organizuojant kultūrinę veiklą, labai didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su 

kitomis įstaigomis, organizacijomis, bendruomenių centrais. Metų pradžioje vyko susitikimai su 

visų trijų seniūnijų organizacijų vadovais. Jų metu aptarti svarbiausi metų renginiai ir projektai, 

pasiskirstyta darbais. Kiekvienais metais organizuojamas bendras teminis vakaras, kuriame 

dalyvauja visų trijų seniūnijų atstovai. 2019-ais metais organizuotas vakaras, skirtas teatro dienai 

„Paršelio Bertoldo nominacijos“. Lapkričio mėnesį organizuojamas padėkos vakaras „Visada 

kartu“, kurio metu dėkojama labiausiai tais metais pasižymėjusiems visuomeninėje – kultūrinėje 

veikloje. Šiais metais buvo teikiamos įvairios nominacijos tiek pavieniams asmenims, tiek meno 

kolektyvams. Labai aktyviai bendradarbiaujama su Raudondvario, Kulautuvos ir Užliedžių 

seniūnais. Jie padeda organizuojant ūkio dalies darbus, padeda telkti visuomenę. Bendri renginiai 

vyksta kartu su Raudondvario gimnazija, A. ir A. Kriauzų pradine mokykla bei darželiu, 



Kulautuvos vidurine mokykla, Užliedžių pradine mokykla. Kadangi šios  įstaigos neturi didelių 

erdvių, pritaikytų kultūriniams renginiams, dalis tokio pobūdžio  renginių vyksta kultūros centre 

ir laisvalaikio salėse. 

Bendradarbiavimo ryšiai yra ir su Raudondvario dvaru, turizmo ir verslo informacijos 

centru, Kauno rajono muziejumi. Kartu vykdomi projektai, organizuojami bendri renginiai. 

Didelis dėmesys skiriamas personalo valdymo sričiai. Darbuotojams suteiktos sąlygos 

kelti kvalifikaciją įvairiuose mokymuose ir kursuose, skiriamos lėšos komandiruotėms ir 

seminarams apmokėti. Paskutinę kiekvieno mėnesio savaitę organizuojami visų kultūros centro 

darbuotojų susirinkimai, kurių metu aptariami praėję renginiai, analizuojamos klaidos ir daromos 

išvados. Taip pat aptariami įvyksiantys renginiai, vyksta darbų pasiskirtymas, kuriamos darbo 

grupės. Daugelis darbuotojų turi personalinius kompiuterius. Kolektyvo mikroklimatui gerinti ir 

draugiškai atmosferai sukurti, naudojamos įvairios skatinančios priemonės: organizuojamos 

pažintinės, mokomosios – kultūrinės išvykos. Kiekvienas darbuotojas sveikinamas gimtadienio 

proga. Raudondvario kultūros centre įrengtas naujas, meno vadovams skirtas, kabinetas, kuriame 

jie gali pailsėti, papietauti. Kulautuvos laisvalaikio salėje atnaujintas kultūrinių renginių 

organizatorės kabinetas, nupirkti nauji baldai. Užliedžių laisvalaikio salės renginių organizatorės 

prašymu nupirkta mikrobangų krosnelė. 

 

III. AKTUALIAUSIOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAS 

1. Nors atliktas Raudondvario kultūros centro kosmetinis  vidaus remontas, bet pastato 

nusidėvėjimo situacija nepakitusi. Avarinės būklės šildymo ir vandentiekio sistema, šaltos didžiosios 

salės patalpos. Didžiajai salei prišildyti  renginių metu, įgytas koloriferis, pučiantis šiltą orą. Taip pat 

prastos būklės neįgaliesiems skirtas įvažiavimas. Šių objektų remontui prašoma skirti  lėšų. 

2. Kulautuvos laisvalaikio salėje pagrindinė problema – elektra šildomos patalpos. 

Žiemos metu susidaro didelės mokėjimo sumos už suvartotą elektros energiją. Anksčiau taupumo 

sumetimais, patalpos buvo šildomos dalinai tik tuomet, kai vyksta repeticijos, ar renginiai. Todėl 

sienos nuolat drėko ir pelijo, bet nuo 2019-ų metų šildymo sezono pradžios patalpos šildomos 

nuolat, todėl išaugo elektros energijos kaštai.  

3. Nuo liepos mėnesio Užliedžių laisvalaikio salėje trūko vieno darbuotojo. Išėjus 

režisierei, iširo suaugusių teatro grupė. Buvo intensyviai ieškomas naujas darbuotojas. Tik nuo 

2020-ų metų, vasario 4 d.  priimta režisierė. 

 

 

Direktorė                                                                Jolanta Zizienė 



 

 


