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2021 M. BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 
2021-03-29  

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 

Fotografijų konkurso „Pavasario pranašai“ paroda 

Raudondvario kultūros centro langų galerijoje. 

Nuo 12 d. 

Raudondvario kultūros 

centras 

R. Skučienė 

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

kalendorinių švenčių tradicinių šeimos valgių  

receptų rinkimas ,sisteminimas ,išsaugojimas ir 

dalinimasis. 

Balandžio mėnuo – Velykų patiekalai, Jurginių 

kiaušinienės receptai, tradiciniai šeimos patiekalai 

 

1-30 d. 

„Facebook“-e Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

V. Marma 

 

Meninė instaliacija Užliedžių šviesos parkelyje 

„Velykų zuikio išdaigos“ 

4-11 d. 

Užliedžių šviesos parkelis 

R. Skridailienė 

L. Kauffeld  

Kulautuvos laisvalaikio salės vaikų pop choro 

video klipas „Linksmų Šventų Velykų“ 

 

4 d. 

„Facebook“-e  

Kulautuvos laisvalaikio salė 

Užliedžių laisvalaikio salė 

Raudondvario kultūros 

centras 

A. Mickutė 

M. Beinaris 

Raudondvario kultūros centro choro „Svajonė“ 

dainininkų virtualus velykinis sveikinimas 

„Aleliuja“ 

4 d. 

„Facebook“-e  

Kulautuvos laisvalaikio salė 

Užliedžių laisvalaikio salė 

Raudondvario kultūros 

centras 

R. Mišeikienė 

Velykinis orientacinis žaidimas „Kur pasislėpė 

margučiai“. Gyventojai bus kviečiami ieškoti 

punktų su paslėptais margučiais. Radę turės įminti 

mįsles, kad žinotų, kur ieškoti toliau. Surinkę 

popierinius margučius, galės išsikeisti į 

šokoladinius. Bendras projektas su Raudondvario 

kaimo ir Raudondvariečių bendruomenėmis. 

5 d. 

Raudondvario miestelio 

centras 

J. Zizienė 

L. Starevičienė 

A. Lukošienė 

Vaikų Velykėlių šventė „Zuikio margučių 

keitykla“. Prie Kulautuvos laisvalaikio salės atėję 

vaikai ir atsinešę savo margučius, galės juos 

išsikeisti į šokoladinius kiaušinukus. 

 

11 d. 12-14 val. 

Prie Kulautuvos laisvalaikio 

salės 

 

A. Mickutė 

 

 

 

Tarptautinei kultūros dienai skirtas, virtualus 

muzikinių meno kolektyvų dainų konkursas „Mes 

15 d. 

„Facebook“-e Raudondvario 

R. Mišeikienė 

A. Kurienius 



 
 
                                Direktorė                                              J. Zizienė 

 

                                            
               

dar dainuosim“ kultūros centras 

Edukacija vaikams „Peliuko Pabalduko skaitiniai“. 

Vaikiškas lietuvių autorių knygeles skaito Andžela 

Mickutė 

16 d. 

„Facebook“-e  

Kulautuvos laisvalaikio salė 

Raudondvario kultūros 

centras 

A. Mickutė  

 

Tradicinė respublikinė tarmiškosios kūrybos šventė 

„Tėviškės atradimai“. Visa savaitė bus skirta 

tarmiškai kuriantiems ir tarmiškas dainas 

atliekantiems kūrėjams.  

20-23 d. 

„Facebook“-e Raudondvario 

kultūros centras 

 

J. Zizienė 

V. Marma 

Molio lipdymo edukacija „Jurgi, žadink žemę“, 

skirta Jurginių šventei. Vaikai lipdys įvairius 

gyvulėlius. 

23 d. 

Užliedžių šviesos parkelyje 
L. Kauffeld  

Tarptautinei šokio dienai skirta akcija „Aš šoku 

gyvenimo džiaugsmą“. Dalyvauja Raudondvario 

kultūros centro šokių kolektyvai.  

29 d 

„Facebook“-e  

Raudondvario kultūros 

centras 

(jeigu leis galimybės, 

renginys vyks parkelyje prie 

kultūros centro) 

G. Milieškaitė 

J. Zizienė 

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  

6. Aplinkos tvarkymasis, sandėlių, koncertinių 

kostiumų peržiūra, tvarkymas ir atnaujinimas. 
1-31 d. Visi darbuotojai 


