
 

 

KAUNO RAJONO RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO 
 

2021 M. SPALIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 
2021-09-30  

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

PARODOS/ RENGINIAI  

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

iniciatyvos, spektakliai ir kt.) 

Raudondvario kultūros centre 

Garliavos meno mokyklos Raudondvario filialo dailės 

skyriaus mokinių plenero darbų paroda „Taujėnų dvare“ 

4-31 d. 

Raudondvario 

kultūros centras 

R. Skučienė  

TAU paskaita „Psichologinis atsparumas“, lektorė 

meno psichoterapeutė Evelina Savickaitė-Kazlauskė 

1 d. 14 val. 

Raudondvario 

kultūros centre 

L. Garšvaitė 

Bendruomenės tradicinė rudens šventė „Moliūginės“. 

Rudens gėrybių kermošius, koncertas, pramogos visai 

šeimai. 

9 d. 14 val. 

Parkelyje prie 

kultūros centro 

A. Lukošienė 

J. Zizienė 

Pagyvenusių žmonių mėnesiui skirtas renginys „Su 

daina ir šypsena“֧. Dalyvauja senjorų vokaliniai 

ansambliai ir atlikėjas A. Vilčinskas 

13 d.18 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

L. Garšvaitė  

Renginių ciklas visai šeimai „Kultūriukų rytmetys“. 

Drakoniuko teatro muzikinis spektaklis „Seno rakto 

istorija“. Bilieto kaina 5 Eur. 

17 d. 11 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

 

Raudondvario kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų 

koncertas „Mes – čia“ 

22 d. 18.30 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

A. Kurienius 

TAU paskaita. Tema tikslinama 

29 d. 14 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

L. Garšvaitė 

 

 

Užliedžių laisvalaikio salėje 

Akcija „Šviečiančių moliūgų takas“ šviesos parkelyje 

22d.18 val. 

Užliedžių šviesos 

parkelis 

R. Skridailienė 

L. Kauffeld 

Kulautuvos laisvalaikio salėje 

Pagyvenusių žmonių mėnesiui skirtas koncertas-

vakaronė „Spalvotu rudens taku“. Dalyvauja vokaliniai 

ansambliai ir atlikėjas A. Vilčinskas 

 

9 d. 17 val. 

Kulautuvos 

laisvalaikio salėje 

A. Mickutė 

 

Renginių ciklas visai šeimai „Kultūriukų rytmetys“. 

Drakoniuko teatro muzikinis spektaklis „Seno rakto 

istorija“. Bilieto kaina 5 Eur. 

 

17 d. 14 val. 

Kulautuvos 

laisvalaikio salė 

A. Mickutė 

  



 

KITA VEIKLA 

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

koncertinės išvykos ir kt.)   

Koncertinės išvykos 

 Data ir vieta Atsakingas  

Lietuviškų šokių vakaras, Kauno miesto muziejaus 

Tautinės muzikos skyriuje, dalyvauja folk. Ansamblis 

„Piliarožė“ 

 

4 d. Kauno miesto 

muziejus, tautinės 

muzikos skyrius 

V. Marma 

Liaudiškų šokių festivalis „Sukčius“. Dalyvauja 

vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vėjo malūnėlis“ 

8 d. Rokų 

laisvalaikio salė 
J. Zizienė  

Raudondvario bendruomenės šventė „Moliūginės“, 

dalyvauja ansamblis „Kulautuviečiai“ 

9 d. 

Parkelyje prie 

kultūros centro 

M. Beinaris 

Retro muzikos festivalis „Ar sugrįš Metropolio 

vakarai?“. Dalyvauja folkloro ansamblis „Piliarožė“ 

9 d. 

Kauno Įgulos 

Karininkų ramovė 

 

V. Marma 

Kaimo kapelų šventė „Grok, armonika, grok“. 

Dalyvauja kapela „Raudonpilis“ 

16 d. Seredžiaus 

daugiafunkcis 

centras 

 

V. Polianskienė 

Našlaičių dainų koncertas „Prie vėlių stalelio“,dalyvauja 

folklore ansamblis „Piliarožė“ 

23 d. 

Lapių šv. Jono 

krikštytojo 

bažnyčioje 

V.  

Susirinkimai 

Bendruomeninių organizacijų susirinkimas dėl kalėdinio 

laikotarpio švenčių organizavimo 
Data tikslinama 

 

J. Zizienė 

 

Darbuotojų susirinkimas 

 

26 d. 10 val. 

 

J. Zizienė 


