
 

KAUNO RAJONO RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO 
 

2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 
2021-10-29  

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

PARODOS/ RENGINIAI  

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

iniciatyvos, spektakliai ir kt.) 

Raudondvario kultūros centre 

Užliedžių laisvalaikio salės dailės studijos “Atradimai” 

nares Birutės Staugienės dailės darbų paroda 

1-30 

Raudondvario 

kultūros centras 

L. Kauffeld 

R. Skučienė 

Vėlių pagerbimo vakaras „Oi, toli, toli...“ su 

Raudondvario kultūros centro folkloro ansambliu 

„Piliarožė“  

2 d. 17 val. 

Prie senųjų 

Raudondvario 

kapinių 

V. Marma  

TAU praktinis užsiėmimas „Meninis taškavimas“, lektorė 

Kristina Meilutė 

12 d. 14 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

L. Garšvaitė 

Astos Vandytės ir Dianos Tomkuvienės knygos „Pora 

sermėgų“ ir Raudondvario kultūros centro folkloro 

ansamblio „Piliarožės“ tautinių kostiumų kolekcijos 

pristatymas 

18 d. 1 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

 

V. Marma 

XVI respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių 

festivalis „Šok, trypk, linksmas būk“ (įvyks, jei 

nepablogės pandeminė situacija) 

20 d.14 val. 

Raudondvario 

dvaro menų 

inkubatorius 

J. Zizienė 

G. Milieškaitė 

Renginių ciklas visai šeimai „Kultūriukų rytmetys“. 

Teatro „Dansema“ interaktyvus šokio spektaklis 0-3 mėn. 

kūdikiams „Spalvoti žaidimai“ 

22 d. 11 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

 

Aurimo Puskunigio vardinės unisonarinio tipo armonikos 

pristatymo koncertas 

25 d. 19 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

V. Marma  

Tradicinė priešadventinė vakaronė su folkloro 

kolektyvais 

27 d.16 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

V. Marma 

KEKS-2022 projektas „Šiuolaikinė seniūnija“. Kostiumo 

kūrimo dirbtuvės Raudondvario gyventojams, skirtos 

ruoštis finaliniam 2022-ųjų metų Raudondvario renginiui. 

 

29 d. 18 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

E. Valadkevičiūtė 

 

Užliedžių laisvalaikio salėje 

Popietė, skirta suaugusių švietimo savaitei. Bendras 

renginys su Užliedžių biblioteka. 

17d.14 val. 

Užliedžių 

biblioteka 

R. Skridailienė 

V. Stancelienė 

Kulautuvos laisvalaikio salėje 



 
 

 
 
 
 

Direktorė                                                                                                                                       J. Zizienė 

„Idėjų vakarasׅ“, susitikimas su aktoriumi Eimučiu 

Kvosčiausku, KEKS-2022 projekto „Šiuolaikinė 

seniūnija“ ambasadoriumi. 

8 d. 18.30 val. 

Kulautuvos 

laisvalaikio salė 

A. Mickutė 

M. Beinaris  

 

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdų belaukiant“ su floriste 

Joana Zubrickiene. Adventinio vainiko kūrimas 

21 d. 14 val. 

Kulautuvos 

laisvalaikio salė 

A. Mickutė 

Renginių ciklas visai šeimai „Kultūriukų rytmetys“. 

Teatro „Dansema“ interaktyvus šokio spektaklis 0-3 mėn. 

Kūdikiams „Spalvoti žaidimai“ 

 

22 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  

Lietuvos Juozo Gudavičiaus vardo muzikos konkursas 

„Kur giria žaliuoja֧“,dalyvauja choras „Svajonė“ 

 

7 d. Panevėžio r. 

Paįstrio kultūros 

centras 

R. Mišeikienė 

Susirinkimai 

Darbuotojų susirinkimas 

 

23 d. 10 val. 

 

J. Zizienė 


