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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RAUDONDVARIO 

KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS JOLANTOS ZIZIENĖS VEIKLOS 

2022 M. UŽDUOTYS 
 

 

1. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra įvykdytos)  

1.1.Užtikrinti 

skandų baigiamųjų  

projekto „Kaunas ir 

Kauno rajonas 

Europos kultūros 

sostinė -2022“  

renginių 

Raudondvaryje, 

Kulautuvoje ir 

Užliedžiuose 

organizavimą. 

Sklandus baigiamųjų 

renginių 

organizavimas ir 

kokybiškas pateikimas 

žiūrovams ir 

dalyviams. Efektyvi 

sklaida ir 

informavimo 

priemonės apie visą 

KEKS-2022 veiklą 

Kauno rajone. 

 Veiklų tęstinumo 

plano paruošimas 

2023-iems metams. 

1. 1-2 organizacinių grupių susirinkimai per 

mėnesį. 

Intensyvus organizacinis darbas balandžio-

birželio mėnesį. 

2. Nuolat talpinama informacija socialiniuose 

tinkluose ir e-svetainėje apie vykdomas KEKS-

2022 veiklas, artėjančius renginius. 

 3. Baigiamųjų renginių Kulautuvoje 06.11 ir 

Raudondvaryje 06.17 organizavimas, į aktyviai 

veiklą įtraukiant bendruomenes. 

 4. Išsami „KEKS-2022“ penkerių metų analizė 

ir apibendrinima, bei pradėtų veiklų tęstinumo 

plano sudarymas iki 2022-12-20d. 

1.2 Bendradarbiauti 

su Raudondvario, 

Kulautuvos ir 

Užliedžių 

bendruomenių 

centrais, ugdymo 

įstaigomis, skatinant 

ir skleidžiant 

savanorystės įdėją. 

Sklandūs, kokybiški 

renginiai, organizuoti 

padedant savanorių 

komandoms 

 

1. 2-3 susitikimai su savanorystės patirtį 

turinčių organizacijų nariais. 

2. Raudondvaryje, Kulautuvoje ir Užliedžiuose 

sudarytos savanorių komandos, galinčios padėti 

renginių metu. 

3. Glaudus bendradarbiavimas su ugdymo 

įstaigomis, savanorystės įdėja skleidžiant 

mokinių tarpe. 2-3 susitikimai su jaunimo 

organizacijų savanoriais. 

1.3 Kartu su 

„Pažaislio muzikos 

festivalio“ 

organizatoriais 

vykdyti tarptautinį 

projektą- kurti vaikų 

operą „Kurana“ 

Inovatyviai, 

naujoviškai pateiktas 

muzikinis spektaklis, 

sukurtas 

bendradarbiaujant su 

Maltos meninkais bei 

„Pažaislio muzikos 

festivalio 

organizatoriais ir 

parodytas Kauno 

rajono žiūrovams. 

 

1. Kūrybinės ir organizacinės komandos 

subūrimas iki kovo 01d. 

2. Į kūrybinį veiksmą įtraukta 30-40 

Raudondvario vaikų. 

2. Kūrybinės dirbtuvės ir repeticijos  gegužės-

birželio mėnesį.  

4. Intensyvios repeticijos birželio 6-10 d. 

5. Du premjeriniai spektakliai birželio 11 d. 
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2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 

 

2.1. Pandeminė situacija 

2.2 Nepakankamas projektų finansavimas 

2.3 Nenumatyti veiksniai 

 

_______________________________ 

1.4 Vadovauti 

vyresniųjų liaudiškų 

šokių grupei „Vėjo 

malūnėlis“, kreipiant 

dėmesį į kartų 

tradicijų tęstinumą. 

Paruošta aukšto 

meninio lygio 

programa kartu su 

kitomis trimis 

liaudiško šokio 

kolektyvo „Vėjo 

malūnėlis“ grupėmis. 

1. 2 repeticos per savaitę. 

2. Dalyvavimas Raudondvario, Kauno rajono ir 

respublikiniuose renginiuose, festivaliuose, 

konkursuos 6-7 kartus per metus 

3. Bendrų švenčių, koncertų organizavimas 

kartu su kitomis „Vėjo malūnėlio“ grupėmis, 

2-3 renginiai. 


