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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RAUDONDVARIO 

KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS JOLANTOS ZIZIENĖS VEIKLOS 

2020 M. UŽDUOTYS 

 

1. Einamųjų metų užduotys 

            (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

1.1 Darbas 

organizacinėje Kauno 

rajono dainų šventės 

darbo grupėje, 

vyriausios šventės 

choreografės pareigose. 

 

 

1. Sudarytas šventės šokių 

dalies repertuaras. 

2. Nuolatinis 

kontaktavimas su šokių 

kolektyvų vadovais ir 

konsultavimas. 

3. Bendradarbiavimas su 

šventės kūrybine grupe. 

Sukurtos šokių  aikštės 

kompozicijos. 

1. Konsultuojantis su šokių kolektyvo 

vadovais, sudaryti tikslų repertuarą, 

paskirti atsakingus už aikštės 

kompozicijas choreografus. 

2. Balandžio mėnesį organizuoti 

peržiūrą , kurios metu bus įvertintas 

kolektyvų pasiruošimo lygis ir  suteikta 

konsultacija. 

3.Sukurti dvi choreografines aikštės 

kompozicijas . 

1.2 Parengti ir 

įgyvendinti renginių 

ciklą, skirtą Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo 30-ečiui ir 

Kauno rajono 65-ečiui 

paminėti. 

Kokybiški, patrauklūs 

renginiai, organizuoti 

bendradarbiaujant kartu su 

Raudondvario, 

Kulautuvos, Užliedžių 

bendruomenėmis, ugdymo 

įstaigomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, 

pritraukiant kuo daugiau 

jaunimo ir jaunų šeimų. 

1. Sudaryti darbo grupes, renginiams 

organizuoti. 

2. Suorganizuoti 4-5 renginius visų 

metų eigoje. 2-3 renginiai skirti vaikams 

ir jaunimui. 

3. Bendradarbiauti su KEKS-2022 

komanda. 

 

1.3 Vykdyti  tolygios 

kultūrinės raidos 

projektą „Tarnybinis 

įėjimas“ 

Domėjimąsi teatro menu 

skatinantis projektas, 

apjungiantis ne tik mėgėjų 

ir profesionalų teatro 

aktorius, bet ir 

bendruomenes, jaunimą,  

skatinantis teatro meno 

sklaidą ir atgaivinantis 

mėgėjų teatro meną 

Raudondvario, Užliedžių 

ir kitose bendruomenėse. 

1.  Sudaryti projekto vykdymo darbo 

grupę 

2. Paruošiamieji darbai vasario –

balandžio mėnesį. 

3. Edukacinė projekto programa: 2 

praktiniai seminarai su profesionaliais 

režisieriais 

4. Meninė projekto programa: 2 mėgėjų 

meno , 1 profesionalaus teatro 

spektaklis. 

1.4 Kuruoti  liaudiškų 

šokių kolektyvo „Vėjo 

malūnėlis“ veiklą ir 

vadovauti vyresniųjų 

grupei. 

Aukštas kolektyvo meninis 

lygis 

Naujos koncertinės 

programos paruošimas. 

1. Vadybinis darbas ir kolektyvo 

vadovės konsultavimas. 

2. Darbas su kolektyvo šokėjų tėvais, 

vieningos bendruomenės sukūrimas, 



 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 
             

2.1. Meno kolektyvų vadovų , ar pagrindinių projekto vykdytojų liga, ar nenumatyti veiksniai. 

2.2. Nepakankamas projektų finansavimas. 

 

____________________________________ 

 

Dalyvavimas 

respublikiniame liaudiškų 

šokių kolektyvų konkurse 

„Pora už poros“ 

Kolektyvo įtraukimas į 

visapusišką kultūrinę ir 

bendruomeninę veiklą. 

organizuojant įvairias šventes ir 

renginius 

3. Vadovavimas kolektyvo vyresniųjų 

grupei , repeticijos vyksta 2 kartus 

savaitėje. 


