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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 centre 

 Tautodailininkės Irmos Pažimeckienės tapybos darbų paroda 

„Visos gėlės mokytojams“ 

1-30 d. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

Kauno r. savivaldybės finansuoto jaunimo veiklos projekto 

„Raudondvaris renkasi rudenį“ renginys „Įsidėk vasarą į 

kišenę“. Edukacijos, sporto varžybos, naujo kultūrinės 

veiklos sezono pristatymas bendruomenei. 

1 d.17 val. 

Raudondvario 

poilsio zona, 

Didžioji g. 

J. Zizienė 

L. Garšvaitė 

J. Janušauskas 

 

Kauno r. savivaldybės finansuoto jaunimo veiklos 

projekto „Raudondvaris renkasi rudenį“ renginys. 

Jaunimo diskoteka „Šokam į rudenį“. Bendras projektas 

su KEKS 2022. 

3d.19 val. 

Jaunimo 

laisvalaikio zona 

Instituto 20 

J. Zizienė 

L. Garšvaitė 

J. Janušauskas 

KEKS-2022 projektas „Šiuolaikinė seniūnija“. Audio 

kūrimo dirbtuvės Raudondvario gyventojams , skirtos 

ruoštis finaliniam 2022-ųjų metų Raudondvario 

renginiui. 

16 d. 

(valanda 

tikslinama) 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

S. Savickaitė 

IV tarpmokyklinės etnožaidimo „Kyla“ varžybos  

17 d.10 val. 

Raudondvario 

gimnazijos 

stadionas 

V. Marma  

Renginių ciklas visai šeimai „Kultūriukų rytas“. 

Ridikėlių mokyklėlės spektaklis „Tigro pusryčiai“ 

19 d. 11 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

R. Dantė 

Kauno r. savivaldybės finansuotos vaikų ir jaunimo 

socializacijos programos renginys „Baimės, kurias galiu 

įveikti“, skirtas paaugliams. Susitikimas ir diskusija su 

vaikų – paauglių gydytoja psichiatre Viktorija Miliene. 

21 d. 

(valanda 

tikslinama) 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

L. Garšvaitė  

Tradicinių šokių akcija „Visa Baltica šoka“. Dalyvauja 

folkloro, tautinių šokių kolektyvai. 

22 d.19 val. 

Parkelyje prie 

kultūros centro 

V. Marma 

 

KEKS-2022 projektas „Šiuolaikinė seniūnijaׅ“. 

Kostiumų kūrimo dirbtuvės Raudondvario gyventojams, 

skirtos ruoštis finaliniam 2022-ųjų metų Raudondvario 

renginiui. 

23 d. 

(valanda 

tikslinama) 

Raudondvario 

kultūros centras 

 

J. Zizienė 

S. Savickaitė 



 

                                              
               

Užliedžių laisvalaikio salėje 

Muzikos ir gėlių vakaras „Rudenėjančios parko 

spalvos“. Gėlių puokščių paroda ir gamyba, edukacijos 

vaikams. Foto paroda „Žiedų burtai“ 

10 d.18 val. 

Užliedžių šviesos 

parkelis 

  

R. Skridailienė 

L. Kauffeld 

                                              Kulautuvos laisvalaikio salėje 

KEKS 2022 projekto „Šiuolaikinė seniūnija“ renginys. 
Interaktyvus spektaklis „Kelių laikmečių istorijos“. 

Režisierius Eimutis Kvosčiauskas, dalyvauja Kulautuvos 

bendruomenė. 

 

18 d. 16 val. 

Buvusioje vaikų 

ligoninėje 

A. Mickutė 

E. Kvoščiauskas 

Tradicinis bendruomenės renginys „Kulautuvos pušynų 

ruduo“. Muzikinis rudens piknikas. Šviečiančio grybo 

instaliacijos pristatymas. Paroda „Kėdės“ 

 

18 d. 18 val. 

Prie Kulautuvos 

laisvalaikio salės 

A. Mickutė 

M. Beinaris  

KITA VEIKLA 

(visų darbuotojų - susirinkimai, projektų rašymas, jų vykdymas, veikla ne repeticijų metu, 

koncertinės išvykos ir kt.)   

 Koncertinės išvykos 

 Data ir vieta Atsakingas  

Lapių tvarumo festivalis. Dalyvauja folkloro ansamblis 

„Piliarožė“ 

 

 

4 d.Lapės 

 

V. Marma 

Bardų festivalis „Kai laisis saula Vencavy“. Dalyvauja 

muzikinių projektų grupė „Vitražai“ 

4 d. Zarasų r. 

Vencavai 
G. Paškevičius 

Tradicinių šokių vakaronė Kauno miesto muziejaus 

tautinės muzikos skyriuje. Dalyvauja folkloro ansamblis 

„Piliarožė“ 

8 d. 

Kaunas 

 

V. Marma 

XVII respublikinis tradicinių amatų, muzikavimo ir 

šokių festivalis „Veliuonos kadrilis“ Dainų ir tradicinių 

kanklių muzikavimo diena Veliuonoje. Dalyvauja 

folkloro ansamblis „Piliarožė“ 

11 d. 

Veliuonos kultūros 

centre 

V. Marma 

XVII respublikinis tradicinių amatų, muzikavimo ir 

šokių festivalis „Veliuonos kadrilis“ Šokių diena 

Veliuonoje. Dalyvauja vyresniųjų šokių grupė “Vėjo 

malūnėlis” 

18 d. 

Veliuona 

 

J. Zizienė  

Susirinkimai 

Kultūros tarybos posėdis 
13 d. ( valanda 

tikslinama) 

 

J. Zizienė 

 

 Bendras Raudondvario gyventojų, bendruomenių ir 

projekto partnerių susitikimas dėl KEKS-2022 projekto 

„Raudondvaris-šiuolaikinė seniūnija“ baigiamojo 

renginio organizavimo 

15 d. 18 val. 

 

J. Zizienė 

S. Savickaitė 

 

Darbuotojų susirinkimas 

 

29 d. 10 val. 

 

J. Zizienė 


