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        KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS   

JOLANTA ZIZIENĖS VEIKLOS 

2018 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 Sukurti ir įgyvendinti  

Lietuvos valstybės 100-ečio 

programą Raudondvario, 

Kulautuvos ir Užliedžių 

bendruomenėse. 
 

 

 

 

Dviejų projektų : „Prie 

vieno stalo“ ir „Pro rakto 

skylutę“ įvykdymas . 
Mėgėjų meno kolektyvų, 

dalyvausiančių 

respublikinėje dainų 

šventėje „Vardan tos..“ 

sklandaus dalyvavimo 

užtikrinimas. 

1. Darbas su organizacinėmis 

grupėmis 
2. Projektų pateikimas 

įvairiems rėmimo fondams 
3. Pagalba meno mėgėjų 

kolektyvams dalyvaujantiems 

respublikinėse peržiūrose ir 

Dainų šventėje. 
 

 
1.2 Organizuoti ne mažiau, kaip 

tris respublikinius festivalius. 

Išsaugomas festivalių 

tęstinumas 
Orientuojamasi į 

etnokultūrinio paveldo 

sklaidą ir naujų tradicijų 

kūrimą. 

1. Projektų rašymas. 
2. Lėšų, festivaliams 

organizuoti, paieška(rėmėjai). 
3. Renginių organizavimas 

netradicinėse erdvėse, tenkinant 

kuo įvairesnius gyventojų 

poreikius. 
 

1.3 Aktyviai įsijungti į veiklą ir 

bendradarbiavimą su „Kaunas 

Europos kultūros sostinė -2022“ 

darbo grupe. 

 Vykdomi nauji projektai ir 

renginiai kartu su 
 KEKS-2022 

organizatoriais 

Raudondvario, Kulautuvos 

ir Užliedžių 

bendruomenėse. 

1. Bendruomenių ir kultūros 

centro darbuotojų susitikimų ir 

diskusijų su KEKS-2022 

komanda pirmame metų 

ketvirtyje 
2. Vykstančio proceso 

viešinimas internetinėje 

svetainėje 

www.raudondvario.kc.krs.lt , fb 

paskyroje „Raudondvario 

kultūros centras“ ir k.t. 
3. Keleto įžanginių renginių 

organizavimas antrame metų 

ketvirtyje  
1.4 Vykdyti ir kuruoti 

Raudondvario kultūros centro 

žiūrovų salės ir koridoriaus 

atnaujinimo darbus. 

Įvykdytas kokybiškas 

žiūrovų salės ir koridoriaus 

kosmetinis remontas. 

1.Viešųjų pirkimų 

organizavimas. 
2. Sutarčių sudarymas. 
3. Remonto eigos stebėsena 
4. Darbų pabaigos priėmimo-

pridavimo aktų sudarymas ir 

pasirašymas. 

http://www.raudondvario.kc.krs.lt/
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2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios 

gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

             (pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 
 

2.1. Nepakankamas finansavimas, kolektyvų vadovų liga, ar nenumatyti veiksniai, trukdantys 

pasiruošimą dainų šventei. 
2.2 Nepakankamas finansavimas. 
2.3.Nenumatyti  trukdžiai iš KEKS-2022 darbo grupės pusės   
2.4 Nesuteiktas finansavimas remonto darbams vykdyti. 
2.3.  Kolektyvo narių liga. 

 

1.3 Kuruoti  liaudiškų šokių 

kolektyvo „Vėjo malūnėlis“ veiklą 

ir vadovauti jaunimo grupei. 

Aukštas kolektyvo meninis 

lygis 
Naujos koncertinės 

programos paruošimas 
Kolektyvo įvaizdžio 

sukūrimas. 

1. Metodinė pagalba kolektyvo 

vadovei G. Milieškaitei 
2. Konsultavimas ruošiant ir 

sudarant koncertinę programą. 
3. Kolektyvo priežiūra 

respublikinės dainų šventės 

metu. 
4. Vadovavimas jaunimo 

amžiaus grupei: 
a) naujos koncertinės 

programos paruošimas 
b) Dalyvavimas koncertuose ir 

festivaliuose, reprezentuojant 

Kauno r. ir Raudondvarį. 


