
 

KAUNO RAJONO RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO 
 

2021 M. GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 
2021-04-19  

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 

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

kalendorinių švenčių tradicinių šeimos valgių receptų 

rinkimas, sisteminimas, išsaugojimas ir dalinimasis. 

Gegužės mėnuo – skaniausi šeimos saldumynai. 

 

1-30 d. 

„Facebook“-e 

Raudondvario 

kultūros centras 

 

J. Zizienė 

V. Marma 

 

Molio dirbtuvėlės visai šeimai „Dovana Mamai“ 
1 d. 12-14 val. 

Užliedžių parkelyje 
L. Kauffeld 

Virtualus sveikinimas Mamos dienos proga „Žiedais 

pražydusi Mamos diena“ 

2 d. 

„Facebook“-e 

Užliedžių 

laisvalaikio salė 

R. Skridailienė 

 

Virtualus koncertas „Paimk mane, Mama, už rankos“ 

mėgėjų meno kolektyvų dalyvių bendri muzikiniai 

numeriai kartu su savo vaikais ir mamomis. 

2 d. 

„Facebook“-e  

Kulautuvos 

laisvalaikio salė 

Raudondvario 

kultūros centras 

M. Beinaris 

R. Mišeikienė 

V. Marma 

KEKS-2022 projekto „Šiuolaikinė seniūnija“ renginys, 

aktyvios bendruomenės žygis į planuojamą jaunimo 

poilsio erdvę. 

6 d. 16 val. 

Raudondvaris, 

Didžioji g. 

 

J. Zizienė 

S. Savickaitė  

 

Kaimynų dienos šokio „Darom bangą (ne trečią) “ 

mokymai. Reikalinga išankstinė registracija 

6, 13,20,27 d. nuo 

17 val. parkelyje 

prie Raudondvario 

kultūros centro 

G. Milieškaitė 

Kiemo koncertai „ Atverkit langus, įsileiskit muziką“. 

Dalyvauja muzikinių projektų grupė „Vitražai“ ir choro 

„Svajonė“ atlikėjai. 

11 d. 18.30 val. 

Raudondvario 

poilsio zona, 

Didžioji g. 

 

G. Paškevičius 

R. Mišeikienė 

 

Kiemo koncertai „Atverkit langus, įsileiskit muziką“. 

Dalyvauja folkloro ansamblis „Piliarožė“ 

18 d. 18.30 val. 

Raudondvario 

poilsio zona, 

Didžioji g. 

 

V. Marma 

G. Paškevičius 

 

Edukacija vaikams „Peliuko Pabalduko skaitiniai“. 16 d. A. Mickutė  



 
 
                                Direktorė                                              J. Zizienė 

 

                                            
               

Vaikiškas lietuvių autorių knygeles skaito Andžela 

Mickutė 

„Facebook“-e  

Kulautuvos 

laisvalaikio salė 

Raudondvario 

kultūros centras 

 

 

Kaimynų dienos bendruomeniškumo akcija „Darom 

bangą (ne trečią)“, bendras visų šokis Raudondvario 

gatvėse. Projektas kartu su Raudondvariečių, 

Raudondvario kaimo bendruomenėmis, gimnazija, 

KEKS-2022 komanda. 

28 d. 19 val. 

Raudondvaris 

J. Zizienė 

G. Milieškaitė 

A. Kurienius 

Tradicinė kaimynų dienos akcija „Kaimynas kaimynui 

kaimynas“. Kaimynai bus kviečiami pasipuošti kiemus, 

siųsti vieni kitiems linkėjimus, sveikinimus. Bus 

sukurta daina ir pagal ją sustatytas šokis. Vyks šokio 

mokymai. 

24-28 d. 

Kulautuva 
A. Mickutė 

Kaimynų dienai skirta fizinio aktyvumo akcija „Ei, 

kaimyne, pajudėkim“ 

28 d 19 val. 

Užliedžių šviesos 

parkelis 

 

I. Endriukaitė 

R. Skridailienė 

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 google meet 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 


