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Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

PARODOS/ RENGINIAI  

(susitikimai, švietėjiškos paskaitos, akcijos, masiniai renginiai, vakaronės, koncertai, skaitymo iniciatyvos, 

spektakliai ir kt.) 

Raudondvario kultūros centras, Užliedžių ir Kulautuvos laisvalaikio salės 

KEKS-2022 projektas „Šiuolaikinė seniūnija“.  Lauko foto 

stendų paroda „Šokančios Raudondvario istorijos“, 

fotografijų autorius fotomenininkas Martynas Plepys 

Nuo 1 d. 

Instituto g. 

Raudondvaris 

J. Zizienė 

S. Savickaitė 

„Šaukštu per pakaušį- kas gero ant mūsų stalo“- 

kalendorinių švenčių tradicinių šeimos valgių  receptų 

rinkimas ,sisteminimas ,išsaugojimas ir dalinimasis. 

Kovo mėnuo - Gavėnios tradiciniai šeimos patiekalai 

1-28 d. 

„Facebook“-e Raudondvario 

kultūros centras 

 

J. Zizienė 

V. Marma 

Tradicinis piešinių konkursas „Piešiu aš Lietuvą“(virtualus), 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai . 

Bendras projektas su ugdymo įstaigomis ir Užliedžių bei 

Giraitės bendruomenėmis 

1-11 d. 

„Facebook“-e  

Užliedžių laisvalaikio salė 

R. Skridailienė 

L. Kauffeld 

Kulautuvos vyrų sveikinimai tarptautinės moters dienos 

proga „Muzikinės gėlės moterims“ 

8 d. 

„Facebook“-e  

Kulautuvos laisvalaikio salė 

A. Mickutė 

M. Beinaris 

Tradicinė akcija „Kovo 11-osios žygis Raudondvaryje“. 

Raudondvario gyventojai su šeimomis, ar po vieną bus 

kviečiami dalyvauti žygyje ir atrasti vietas, susietas su kova 

už Lietuvos  Valstybingumą ir Nepriklausomybe savo 

krašte. Daugiausia tokių vietų atradę ir užfiksavę bus 

apdovanoti. Bendras projektas su Raudondvario kaimo 

bendruomenės centru  

6-11 d. 

Raudondvario apylinkės 

J. Zizienė 

G. Lukauskas 

Tradicinis Kulautuvos vaikų ir jaunimo patriotinės dainos 

konkursas „Dainuoju Lietuvai“(virtualus). Bendras projektas 

su Kulautuvos pagrindine mokykla 

11 d. 

„Facebook“-e  

Kulautuvos laisvalaikio salė 

A. Mickutė 

J. Velžienė 

Virtualus foto konkursas „Pavasario pranašai“. Geriausios 

nuotraukos bus eksponuojamos Raudondvario kultūros 

centro langų galerijoje 

15-29 d. 

„Facebook“-e Raudondvario 

kultūros centras 

R. Skučienė 

Edukacija vaikams „Peliuko Pabalduko skaitiniai“. 

Vaikiškas lietuvių autorių knygeles skaito Andžela Mickutė 

15 d. 

„Facebook“-e  

Kulautuvos laisvalaikio salė 

Raudondvario kultūros centras 

A. Mickutė  

KEKS-2022 tarptautinės Laimės dienos iniciatyva „Laikas 

pakilti“ .  

20 d. 

„Facebook“-e  

Kulautuvos laisvalaikio salė 

Užliedžių laisvalaikio salė 

Raudondvario kultūros centras 

J. Zizienė 

R. Skridailienė 

A. Mickutė 



 
 
                                Direktorė                                              J. Zizienė 

 

                                            
               

Tarptautinei žemės dienai skirta Užliedžių laisvalaikio salės 

suaugusių dailės studijos „Atradimai“ virtuali darbų paroda 

„Čiulbantis pavasaris“ 

20 d. 

„Facebook“-e  

Užliedžių laisvalaikio salė 

L. Kauffeld  

Tarptautinei teatro dienai skirtas Kauno rajono mėgėjų 

teatrų video sveikinimas „Aš esu Teatras“ 

27 d 

„Facebook“-e  

Raudondvario kultūros centras 

Užliedžių laisvalaikio salė 

Kauno rajono kultūros centrų 

„Facebook-e“ paskyros 

A. Kurienius 

I. Endriukaitė  

Velykinių margučių marginimo edukacija naudojant įvairias 

technikas su folkloro ansambliu „Piliarožė“ 

22-31 d 

„Facebook“-e  

Raudondvario kultūros centras 

Užliedžių laisvalaikio salė 

Kulautuvos laisvalaikio salė 

V. Marma 

Kiti darbai  

1.  Nuotolinis darbas su  mėgėjų meno kolektyvais. 1-31 d. Meno 

kolektyvų 

vadovai  

2. Kompetencijų lavinimas ( seminarai, paskaitos online, 

soc. tinkluose ir k.t.)  

1-31 Visi 

darbuotojai  

3. Darbuotojų susirinkimai Zoom platformoje  Kiekvieną savaitę J. Zizienė 

5. KEKS-2022 šiuolaikinių seniūnijų veiklos aptarimai, 

naujų veiklų svarstymas ir organizavimas. 

1-31 d. J. Zizienė 

A. Mickutė 

S. Savickaitė 

J. Petrulienė 


