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KAUNO RAJONO RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: Instituto g. 1A-2, Raudondvaris Kauno r.; 

1.2. Telefono Nr.: 8 (37) 549447, +37065619219; 

1.3. El. pašto adresas: raudondvariokc@gmail.com; 

1.4. Interneto svetainės adresas: http://raudondvariokc.lt; 

1.5. Socialinių tinklų platformos/ adresas: e-facebook: Raudondvario kultūros centras, Kulautuvos laisvalaikio salė, Užliedžių laisvalaikio      

salė; 

1.6. Vidaus struktūra: 2 laisvalaikio salės: Kulautuvos laisvalaikio salė, Akacijų al. 32 A, Kulautuva, Užliedžių laisvalaikio salė, Ledos g. 

2, Užliedžiai; 

1.7.Centro savivalda – Centro kultūros taryba, turinti patariamojo balso teisę atnaujinta 2021-02-06 Įs. Nr- VĮ-6. Tarybą sudaro: trys 

kultūros centro darbuotojai, trys seniūnai, trys bendruomenių deleguoti atstovai; 

1.8.Įstaigai patvirtinta kategorija: II kategorija. 
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II. VADOVO ŽODIS 

 

2021 metų Raudondvario kultūros centro (toliau-Centro) veiklos programoje buvo numatytos trys prioritetinės veiklos sritys (lentelė III. 

Prioritetai). Dėl šalyje ir pasaulyje susiklosčiusios situacijos šios veiklos sritys buvo labai aktualios ir joms įgyvendinti buvo skirtas didelis dėmesys 

ir pajėgos. Skiriant dėmesį šiems prioritetams ir kitiems svarbiems darbams, buvo susidurta su tam tikrais iššūkiais.  

Pirmas iššūkis- karantininis laikotarpis, kuris trūko ne tris mėnesius, kaip 2020-ais metais, bet septynis. Jo metu tiek darbuotojų darbas, 

tiek ir renginių organizavimas vyko nuotoliniu būdu. Bet tokio darbo organizavimas jau buvo žymiai lengvesnis, nes buvo įgyta patirtis pirmojo 

karantino metu. Parengtas specialus virtualių renginių planas. Renginiai tapo įvairesni, kokybiškesni. Darbuotojai paruošė socialinių tinklų 

auditorijai daug patrauklių veiklų, kuriose noriai dalyvavo paskyrų sekėjai. Darbuotojai nuolat dalyvavo įvairiuose nuotoliniuose kursuose, 

seminaruose kėlė kvalifikaciją. Vyko nuotolinis darbas su meno kolektyvais. Buvo ruošiamos naujos programos, vyko susirinkimai, diskusijos. 

Apie nuotolinio darbo vykdymą, atsirandančias problemas buvo konsultuojamasi su Kauno rajono savivaldybės administracija, kultūros poskyrio 

specialistais. 

Pagrindiniai šio darbo neigiami faktoriai – emocinis pervargimas, ribota erdvė idėjoms įgyvendinti, tam tikros techninės kliūtys. 

Antras iššūkis - Centro darbo organizavimas pokarantininiu laikotarpiu. Kaip ir po pirmojo karantino, prireikė nemažai laiko, kad Centro 

veikla grįžtų į įprastą darbo ritmą .Kadangi karantininis laikotarpis baigėsi birželio mėnesį, kai kurie kolektyvai nebeatnaujino kontaktinių 

užsiėmimų ir jų veikla prasidėjo tik rudenį. Laikinai veiklą sustabdė jaunučių choras „Svajonė“. Nebeatnaujino veiklos ir studijos, būreliai, klubai. 

Intensyviau dirbti pradėjo tik rugsėjo mėnesį. 

Pagrindinis neigiamas faktorius - dėl užsitęsusios pandeminės situacijos – nebuvo galimybių meno kolektyvų ir renginių veiklą vykdyti 

pilnavertiškai. 

Trečias iššūkis – KEKS-2022 projektas „Šiuolaikinė seniūnija“. 2020-ais metais šio projekto dalyviai - Raudondvaris ir Kulautuva 

organizavo didelius renginius kartu su profesionalaus meno atstovais šiuolaikinių seniūnijų ambasadoriais. 2021-ieji tapo kaip startas į 

baigiamuosius 2022-ų metų didžiuosius renginius. Vienas svarbiausių darbų Raudondvaryje – kartu su architektu Algimantu Grigu sukurta lauko 

erdvė jaunimui. Liepos mėnesį vyko stovykla, kurios metu Raudondvario jaunimas, bendruomenių atstovai, šalia pradinės mokyklos įrengė erdvę 
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su suoliukais, stalais, nedidele scena. Joje jaunimas gali rinktis pabendrauti, pasiklausyti muzikos, pažaisti stalo žaidimų. Jie patys pasirinko sau 

tinkamą vietą, kūrė erdvės dizainą ir kūrybinių dirbtuvių metu visa tai įgyvendino. Kulautuva kartu su režisieriumi Eimučiu Kvoščiausku  

kūrybinėse dirbtuvėse pradėjo kurti baigiamąjį renginį muzikinį spektaklį – performansą. Nedidelę jo ištrauką jau buvo galima pamatyti 

tradiciniame renginyje „Kulautuvos pušynų ruduo“. Kulautuvos prieplauką papuošė dar vienas „Šiuolaikinės seniūnijos“ projektas – architekto, 

menininko Džiugo Karaliaus skulptūra „Šuolis uoste“, o prie Kulautuvos laisvalaikio salės atsirado vietinės menininkės Gailos Akelienės naujam 

gyvenimui prikelti iš Akacijų alėjos medžių išdrožti unikalūs suoleliai.  

Pagrindinis neigiamas faktorius – užsitęsusi pandeminė situacija ir ne visos suplanuotos KEKS-2022 veiklos buvo įgyvendintos. 

Ketvirtas iššūkis – uždaryta Užliedžių laisvalaikio salė. Nuo 2020-ų metų liepos mėnesio vidurio, prasidėjus Užliedžių daugiafunkcio 

centro rekonstrukcijos darbams, visos pastate vykdytos veiklos arba buvo perkeltos kitur, arba laikinai sustabdytos. Buvo ieškoma kitų vietų 

veikloms įgyvendinti. Viena pagrindinių erdvių – Užliedžių šviesos parkelis, kuris tapo tikra alternatyva laisvalaikio salės erdvei. Dar karantino 

metu čia buvo kuriamos įvairių švenčių meninės instaliacijos – sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Velykų. Užliedžių seniūnijos ir vietinės 

bendruomenės dėka šis parkelis buvo nuolat prižiūrimas ir tvarkomas. Po karantino čia vyko vaikų gynimo dienos, Liepos 6-osios, rudens, kalėdinės 

šventės. Parodos ir nedideli edukaciniai užsiėmimai persikėlė į Užliedžių biblioteką, vaikų vasaros stovyklos organizavimui patalpą suteikė 

Užliedžių pradinė mokykla. 

Pagrindinis neigiamas faktorius – lauko erdvėse organizuojamų renginių sklandumas labai priklausė nuo oro sąlygų, o uždarose patalpose 

vykusiuose užsiėmimuose galėjo dalyvauti tik labai ribotas kiekis dalyvių. 

2021-ais metais vyko ir įprastinė kultūros centro veikla. Gyvų, kontaktinių veiklų buvo žymiai mažiau, bet kokybės atžvilgiu jos 

nenukentėjo. Atsinaujino materialinė bazė. Neįvykus suplanuotiems renginiams, biudžeto lėšos buvo perskirstytos ir dalis jų panaudotos kultūros 

centro ir laisvalaikio salių garso ir šviesos įrangos atnaujinimui, instrumentų, koncertinių kostiumų įsigijimui, kompiuterinei technikai ir 

programoms atnaujinti, kosmetiniam patalpų remontui. 2021-ais metais buvo tęsiamas Lietuvos kultūros tarybos finansuotas 2020-ų metų projektas 

„Išeik iš namų/Prisijunk“, kurio metu Raudondvario ir Kulautuvos bendruomenėms buvo parodyti du profesionalių teatrų spektakliai. 
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III. PRIORITETAI 

 
Eil. 

Nr. 

Prioritetinės veiklos sritys Veiklos priemonės Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

Pastabos 

1. Organizuoti ir kokybiškai pateikti 

virtualius renginius internetinėje 

erdvėje. 

Buvo pateikta daug filmuotos medžiagos, kuri kaip rodo peržiūrų 

skaičius, daug žiūrimesnė nei rašytinė bei fotografuota. 

Įgyvendinta Dėl ribotų galimybių 

socialiniuose tinkluose 

įsigyti reklaminės vietos, 

sumažėja veiklos 

matomumas. 

Organizuoti trys virtualūs konkursai ir dvi tiesioginės transliacijos. Įgyvendinta 

Įsigyta video kamera, kurios dėka filmuota medžiaga bus dar 

kokybiškesnė ir patrauklesnė. 

Įgyvendinta 

2. Skirti didelį dėmesį stabilizuojant ir 

suaktyvinant mėgėjų meno 

kolektyvų veiklą, pasibaigus 

karantininiam laikotarpiui. 

 

Tik pasibaigus karantininiam laikotarpiui, meno kolektyvai buvo 

pakviesti į LKT finansuojamo projekto „Išeik iš namų/ Prisijunk“ 

spektaklį ir padėkos vakarą, kurio metu buvo apdovanoti aktyviausi 

meno kolektyvų nariai. 

Įgyvendinta Pasibaigus karantinui, vis 

tiek buvo keliami tam tikri 

saugumo reikalavimai, 

kurie trukdė pilnavertiškai 

gyvuoti mėgėjų meno 

kolektyvams.  
Meno kolektyvų vadovams nuolat teikiama visapusiška pagalba, 

suteikiamos galimybės tobulėti , ieškoti naujų išraiškos formų, 

skatinimo priemonių. 

 

Įgyvendinta 

Visiems meno kolektyvams buvo paskirtos lėšos transportui, 

vykstant į koncertines išvykas. Jų 2021-ais m. buvo 21. 

Įgyvendinta  

3. Didžiąją dalį veiklų ir renginių 

pritaikyti ir organizuoti lauko 

erdvėse. 

 

 

Net karantininiu laikotarpiu, gyventojai buvo kviečiami aktyviai 

laisvalaikį leisti lauke. Suorganizuoti du orientaciniai žaidimai 

Raudondvaryje, du Kulautuvoje. 

Įgyvendinta  

Organizuojant renginius 

lauko erdvėse iškyla tam 

tikri sunkumai : 

nepalankios oro sąlygos, 

elektros įvado nebuvimas, 

privati valda ir k.t. 

Pritaikytos naujos lauko erdvės. Raudondvaryje-stadionas šalia 

pradinės mokyklos, teritorija šalia senųjų Raudondvario kapinių. 

Kulautuvoje – prieplauka, Užliedžiuose – vaikų žaidimų aikštelė tarp 

daugiabučių 

Įgyvendinta 

2021-ais metais Raudondvario seniūnijoje buvo suorganizuoti 22 

lauko renginiai 

Kulautuvos seniūnijoje - 10 

Užliedžių seniūnijoje - 12 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

IV. PERSONALAS 

 

4.1 Personalo kaita dviejų metų laikotarpiu (lyginamuoju principu) 

 

Eil. 

Nr. 

Fizinių asmenų 

skaičius 

2020 m 

Užimtų etatų skaičius 

2020 m. 

Fizinių asmenų skaičius 

2021 m 

Užimtų etatų skaičius 

2021 m. 

1. 20 12 20 12 

 

Nuo 2021-ų metų rugsėjo mėnesio buvo laisvas 0,5 etato Užliedžių laisvalaikio salės režisieriaus pareigose. Režisierius bus įdarbintas nuo 2022-ų 

metų vasario 1-os dienos. 

 

4.2 Kvalifikacijos kėlimas, mokymai 

 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, mokymų susistemintos temos 

Seminaruose dalyvavusių darbuotojų 

skaičius 

Iš viso: 

Iš jų 

kūrybinių 

darbuotojų 
Direktoriai 

1.  Žanriniai 8 7 1 

2.  Etnokultūros seminarai 2 2 0 

3.  Kūrybiškumo skatinimo seminarai 5 5 0 

4.  Vadybiniai seminarai  6 5 1 

5.  Mokomieji seminarai 5 4 1 

 

Reikalingi kūrybiškumą ir motyvaciją kurti skatinantys seminarai. 

 

V.VEIKLOS REZULTATAI 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis (Renginių sk.) Įgyvendinti 

rezultatai 

(žiūrovų sk.)  

 

1. Renginiai 

1.1 Mėgėjų meno - 25 2950 

1.2.Profesionalaus meno - 7 530 
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 1.3 Etnokultūriniai - 8 535 

1.4 Edukaciniai renginiai - 16 3916 

2. Parodos 2.1.Tautodailės ir k.t. parodos - 12 3505 

3. Neformalus vaikų švietimas 3.1 Vaikų vasaros poilsio stovyklos - 4 80 

3.2 Edukaciniai užsiėmimai - 16 916 

4. Kitos veiklos (paskaitos, susirinkimai, pristatymai ir kt.) 4.1 Kitos veiklos - 20 2183 

5. Kultūros centro organizuoti rajono renginiai (deleguoti) 5.1 Kulautuvos biuvetės atidarymo renginys  

5.2 Kulautuvos Akacijų alėjos rekonstrukcijos darbų pradžios 

renginys 

 

  5.3 Užliedžių daugiafunkcio centro atidarymo šventė  

 

Sėkmingiausiomis veiklomis galima įvardinti: 

Raudondvaryje – Virtualus labdaros aukcionas „Išparduodam žiemą“, tarptautinei kultūros dienai skirtas, virtualus Kauno rajono 

muzikinių meno kolektyvų dainų konkursas „Mes dar dainuosim“ , KEKS-2022 projekto „Šiuolaikinė seniūnija“ kūrybinė jaunimo stovykla – 

dirbtuvės „Jaunimo erdvės lauke kūrimas“, IV tarpmokyklinės etnožaidimo „Kyla“ varžybos, bendri projektai su bendruomenių centrais: „Kovo 

11-osios žygis“, orientacinės varžybos „Kur pasislėpė margučiai“ ir kt. 

Kulautuvoje – Virtuali edukacija vaikams „Peliuko Pabalduko skaitiniai“, jau tradicija tampanti kaimynų dienos šventė, KEKS-2022 

projekto „Šiuolaikinė seniūnija“ baigiamojo interaktyvaus spektaklio „Kelių laikmečių istorijos“ ištrauka tradicinėje bendruomenės šventėje 

„Kulautuvos pušynų ruduo“, vaikų vasaros dienos stovyklėlė „ Meno laboratorija: muzika“. Kulautuviečiai pasižymi bendruomeniškumu, todėl 

labai noriai ir entuziastingai įsijungia į įvairias jiems siūlomas veiklas ir patys yra jų iniciatoriai. Ypatingai graži buvo eglutės įžiebimo šventė, 

kurioje Kulautuvos bendruomenė vaidino, puošė aplinką, kūrė šventinę atmosferą. 

Užliedžiuose – tikra kultūrine erdve tapo Užliedžių šviesos parkelis. Kiekviena proga čia buvo kuriamos meninės instaliacijos, 

organizuojami renginiai: užliediškių pamėgta vaikų gynimo diena, vaikų Velykėlės, Liepos 6-osios šventė. Ypatingo pasisekimo susilaukė Eglutės 

įžiebimo šventė, kurią organizavo Užliedžių bendruomenės centras, padedant visoms gyvenvietės įstaigoms. Užliedžiuose labai daug jaunų šeimų, 

auginančių vaikus, todėl stengiamasi tenkinti jų poreikius ir daug renginių skirti joms. 

Labai svarbi buvo ir etnokultūrinė veikla. Daug renginių vyko virtualioje erdvėje. Buvo organizuotas konkursas: „Su šaukštu per pakaušį. 

Kas gero ant tavo stalo?“, gyvos transliacijos metu vyko pusiaužiemio vakaronė, tradicinė respublikinė tarmiškosios kūrybos šventė „Tėviškės 
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atradimai“. Visa savaitė buvo skirta tarmiškai kuriantiems, talpinami video įrašai. Didelio pasisekimo susilaukė virtualus Užgavėnių aukcionas 

„Išparduodam žiemą“, už jo metu surinktas lėšas buvo nupirktas maistas beglobių gyvūnų prieglaudos „Penkta koja“ augintiniams. Nemažai 

etnokultūrinių renginių vyko gyvai. Organizuotas vis labiau populiarėjantis IV etno žaidimo „Kyla“ turnyras. Visą lapkričio mėnesį galima 

pavadinti etnokultūriniu. Lapkričio 2 dieną organizuojamas vėlių pagerbimo vakaras „Oi toli, toli“ persikėlė į naują erdvę – šalia senųjų 

Raudondvario kapinių ir susilaukė didelio susidomėjimo. Tą patį mėnesį buvo pristatyta Astos Vandytės ir Dianos Tomkuvienės knyga „Pora 

sermėgų“, o Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblis „Piliarožės“ demonstravo pagal šios knygos aprašymus pasiūtas sermėgas. Didelio 

susidomėjimo sulaukė Aurimo Puskunigio vardinės unisonarinio tipo armonikos pristatymo koncertas.  

 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Mėgėjų meno kolektyvo pavadinimas ir 

kategorija 

Dalyvių 

skaičius 

Veikla įstaigoje ir KRS 

renginiuose(sk.) 

Dalyvavimas 

konkursuose, 

festivaliuose, kuriuose 

buvo vertinama/ sk. 

Pasiekimai 

 

 

1. Folkloro ansamblis „Piliarožė, II kateg. 25 Kultūros centro renginiai- 16 

Kauno rajono renginiai -7 

Respublikiniai renginiai- 11 

2 II vieta 

2. Dainuojamosios poezijos grupė „Vitražai“ 4 Kultūros centro renginiai – 4 

Kauno rajono renginiai – 1 

Respublikiniai renginiai-2 

 

0 

 

0 

3. Jaunių liaudiškų šokių grupė „Vėjo malūnėlis“ 22 Kultūros centro renginiai-7 

Respublikiniai renginiai-1 

1 II vieta 

4. Jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Vėjo 

malūnėlis“ 

22 Kultūros centro renginiai- 7 

Respublikiniai renginiai-0 

0 0 

5. Jaunimo liaudiškų šokių grupė „Vėjo 

malūnėlis“, II kateg. 

12 Kultūros centro renginiai-7 

Kauno rajono-1 

Respublikiniai renginiai-3 

2 0 

6. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vėjo 

malūnėlis“ 

18 Kultūros centro renginiai-8 

Kauno rajono renginiai-1 

Respublikiniai renginiai-4 

1 II vieta 

7. Mišrus choras „Svajonė“ II kateg. 30 Kultūros centro renginiai-5 0 I vieta 
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Kauno rajono renginiai-1 

8. Liaudiškos muzikos kapela „Raudonpilis“ II 

kateg. 

8 Kultūros centro renginiai -4 

Kauno rajono renginiai -2 

Respublikinis renginys -1 

 

0 

 

0 

9. Suaugusių dramos studija 7 Kultūros centro renginiai-3 0 0 

10. Vokalinis ansamblis „Kulautuviečiai“ III kateg. 

(Kulautuvos laisvalaikio salė) 

8 Laisvalaikio salės renginiai -4 

Kauno rajono renginiai - 3 

Respublikiniai renginiai -2 

2 III 

laipsnio 

diplomas 

11. Vaikų dailės ir keramikos studija „Burtininkų 

mokyklėlė“ (Užliedžių laisvalaikio salė) 

30 Laisvalaikio salės renginiai-2 0 0 

12. Suaugusių dailės studija „Atradimai“ 10 Laisvalaikio salės renginiai-3 0 0 

 

2021-ais metais laikinai sustabdyta vaikų choro „Svajonė“ veikla. Ypatingai aktyvią meninę veiklą vystė folkloro ansamblis „Piliarožė“. 

Rengė nuotolinius koncertus, dalyvavo respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose, organizavo kūrybines stovyklas. Liepos 4-ą dieną vyko 

atsisveikinimo koncertas su liaudiškų šokių kolektyvo „Vėjo malūnėlis“ jaunimo grupe. Daugelis jų baigė gimnaziją. Bet rudenį šešios poros 

sugrįžo ir toliau tęsia veiklą. 

Be mėgėjų meno veiklos Centre ir laisvalaikio salėse klubinė veikla prasidėjo rugsėjo mėnesį. 

Centre veiklą vykdo 10 klubų, studijų būrelių. Ypatingai gausus „Deimantės šokių studijos“ kolektyvas. Jį sudaro 6-ios amžiaus grupės 

nuo 4-ių metų amžiaus vaikų iki jaunimo. Šioje studijoje šoka apie 150 narių. Aktyvus senjorų ansamblis, kuris ne tik ruošia koncertinę programą, 

bet ir turiningai leidžia laisvalaikį, organizuoja įvairias vakarones, edukacijas. 

Kulautuvos laisvalaikio salėje veikia 4 klubai. Sėkmingiausias – vokalinis vyrų ansamblis „Šilokas“, kurio muzikinė veikla tęsiasi jau 19-

a metų. Jie įvairių Kauno rajono švenčių, respublikinių konkursų dalyviai. 2021-ais metais įrašė pirmąjį albumą. Muzikinę veiklą pradėjo vokalinis 

– instrumentinis ansamblis „Dušo dainos“. Jis nuolatinis Kulautuvos švenčių dalyvis. 

Užliedžių laisvalaikio salėje veikianti vaikų keramikos studija laikinai buvo persikėlusi į pradinės mokyklos patalpas, o suaugusių dailės 

studija „Atradimai“ rinkdavosi privačiose patalpose. Vokalinis ansamblis „Spiečius“ repetavo bendruomenės centrui priklausančioje erdvėje. 

Komercinių būrelių veikla buvo laikinai sustabdyta. 
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DALYVAVIMAS VšĮ „KAUNAS 2022“ PROGRAMOJE 

  

Dalyvavimas „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022“ programoje atnešė nemažai teigiamų pokyčių kultūriniame 

gyvenime. Renginių buvo mažiau nei 2020-ais metais, nes 2021-ieji buvo skirti įžanginiams darbams į 2022-us metus. 

1. Nemokami profesionalaus meno renginiai. Raudondvaryje – 1, Kulautuvoje – 1.  

2. Profesionalių menininkų ir bendruomenių bendri kūrybiniai darbai, edukacijos, dirbtuvės sutelkę gyventojus, skatinę meninį vyksmą 

miesteliuose. 

3. „KEKS – 2022“ komandos įsitraukimas ir kūrybinė bei materiali pagalba organizuojant tradicines miestelių šventes bei renginius: Jaunimo 

lauko erdvės atidarymo šventė (Raudondvaris), „Kulautuvos pušynų ruduo“ (Kulautuva) ir kt. 

4. Panaudojant „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto lėšas, buvo sukurti išliekamąją vertę turintys produktai. Raudondvaryje – jaunimui skirta 

poilsio zona su suoleliais, pakyla, stalais. Kulautuvos prieplaukoje – architekto-menininko skulptūra „Šuolis į uostą“. 

 

Rezultatai 

 

 

Veiklos k.c. 
Kultūros centras Kulautuvos laisvalaikio salė  

1. Projekto pavadinimas „Raudondvaris-šiuolaikinė seniūnija“ „Kulautuva – šiuolaikinė seniūnija“ 

2. Dalyvių sk. 70 50 

3. Žiūrovų sk. 120 320 

4. Sukurti produktai (renginiai ar 

meno objektai) 

Jaunimui skirta poilsio zona. 

Lauko foto paroda „Šokančios 

Raudondvario istorijos“ 

Mediniai suolai šalia laisvalaikio salės, 

skulptūra „Šuolis į uostą“ Kulautuvos 

prieplaukoje. 

5. Dalyvavimas „Kaunas2022“ 

programose (renginiuose, 

konferencijose, komandiruotės, 

mokymuose ir pan.) dalyvių sk. 

Renginiai- 2 

Seminarai- 4 

Konferencija-1 

Meno dirbtuvės - 10 

Renginiai-4 

Seminarai-4 

Meno dirbtuvės-4 
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VI. BIUDŽETO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS 

 

6.1. Biudžetas 

 

Finansavimas, jo šaltiniai, įstaigos turtas: 

Steigėjo institucijos skirtos lėšos su mokesčiais (Eur.) Pajamos už 

teikiamas 

paslaugas 

Neformalaus 

ugdymo krepšelio 

lėšos 

Lėšos iš 

privačių 

rėmėjų 

 

 

Iš viso 

 

Darbo užmokesčiui Veiklai 

 

Infrastruk

tūros 

išlaikymui 

 

Ilgalaikiam 

materialia

m turtui 

įsigyti 

 

   

Iš viso Iš jų kultūros ir 

meno 

darbuotojams 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kultūros centras 226865,00 176234,00 150196,00 35981,00 14342,00 848,00 915,00 2800,00 1112,00 

 

6.2 Materialinės bazės stiprinimas  

 
Eil. Nr Įsigytos priemonės Iš biudžeto 

skirtos lėšos 

Kitos Lėšos 

1. Phillips MSR 1000h lempa GUIL GF-01 apkaba prožektoriaus tvirtinimui 912,58  

2. Folkloro ansamblio „Piliarožė“ tautinių kostiumų papildymas: vilnonės skaros, gūnios, 

moteriški batai, sijonai, skaros, vyriški marškinėliai, vyriškos liemenės, kelnės, kaklaskarės, 

juostos 

3120,00 1560 Eur (LNKC programa tautiniams 

kostiumams įsigyti) 

1560 Eur (Kauno r. savivaldybė) 

3. Prekės, skirtos Raudondvario kultūros centrui ir Kulautuvos laisvalaikio salės el. instaliacijai 

ir apšvietimui sutvarkyti  

1856,88  

4. Sony kamera FDR-AX53B 848,00  

5. Vyriški auliniai batai liaudiškų šokių grupei „Vėjo malūnėlis“ 750,00  

6. Skrybėlės liaudiškų šokių grupei „Vėjo malūnėlis“ 400,00  

7. Skrybėlės liaudiškų šokių grupei „Vėjo malūnėlis“ 250,00  

8. Interneto svetainės sukūrimas pagal sutartį Nr. 2021-03-26 2178,00  
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9. Kasetiniai roletai Užliedžių laisvalaikio salei 611,00  

 VISO: 10926,46 Eur 3120,00 Eur 

 

6.3. Remontas 

 
Eil. Nr. Atlikti darbai Suma Pastabos 

1. Raudondvario kultūros centro vyrų ir moterų tualetų kapitalinio remonto darbai (pagal 

statybos rangos sutartį Nr. 20210903 ir darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 20210917). 

6048,00  

2. Raudondvario kultūros centro kabineto grindų remonto darbai, pagal remonto darbų 

pasiūlymą, pateiktą 2021-11-23. 

1200,00  

 VISO: 7248 Eur  

 

VII. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas ir finansavimo programa (pavadinimas – visi teikti 

projektai fondams) 

Gautas 

finansavimas, 

parama, Eur 

Savivaldybės 

dalis, Eur 

(jeigu buvo) 

Bendra  

lėšų suma 

Į projekto veiklas 

įtrauktų žmonių 

skaičius 

1.  Vaikų vasaros stovykla „Meno laboratorija: šokis“/ Kauno rajono savivaldybės 

vaikų vasaros poilsio programa (Raudondvario kultūros centras). 

700,00 700,00 700,00 31 

2.  Vaikų vasaros stovykla Kūrybinės dirbtuvės “Jaunimo laisvalaikis lauke“/ 

Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programa (Raudondvario 

kultūros centras). 

700,00 700,00 700,00 30 

3.  Vaikų vasaros stovykla „Meno laboratorija: teatras“/ Kauno rajono savivaldybės 

vaikų vasaros poilsio programa (Užliedžių laisvalaikio salė). 

700,00 700,00 700,00 27 

4.  Vaikų vasaros stovykla „Meno laboratorija: muzika“/ Kauno rajono 

savivaldybės vaikų vasaros poilsio programa (Kulautuvos laisvalaikio salė). 

700,00 700,00 700,00 35 

5.  „Baimės, kurias galiu įveikti“/ Vaikų ir jaunimo socializacijos ir 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa (Raudondvario 

kultūros centras). 

540,00 540,00 540,00 39 

 

2020-ais metais Lietuvos kultūros taryba finansavo 2 projektus, gauta suma – 11800 Eur ir Kauno rajono savivaldybė finansavo šešis 

projektus ir kofinansavo vieną. Gauta suma – 7310,00 Eur. Bendra finansuotų projektų suma – 19110,00 Eur. 
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2021-ais metais Lietuvos kultūros tarybai buvo pateikti trys projektai. Nei vienas nebuvo finansuotas. Kauno rajono savivaldybė finansavo 

5-is projektus. Bendra finansuotų projektų suma – 3340,00 Eur. 

 

 

VIII. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

  

Centras yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis ir 2021-ais metais vykdė bendras kultūrines veiklas su: 

VšĮ „Raudondvario dvaras“ – organizuoti renginiai: Liaudiškų šokių kolektyvo „Vėjo malūnėlis“ atsisveikinimo koncertas‚ „Gieda paukštis 

virš mūsų“, kalėdinė šeimų šventė „Linkėjimai iš ekrano“. 

Raudondvario kaimo bendruomenės centras ir Raudondvariečių bendruomenė – organizuoti renginiai ir veiklos: „Raudondvaris – 

šiuolaikinė seniūnija“, Užgavėnių aukcionas „Išparduodam žiemą, „Kovo 11-osios žygis Raudondvaryje“ , Orientacinis žaidimas ‚Kur pasislėpė 

margučiai“, jaunimo projektas „Išpakuok kiną“, „Įsidėk vasarą į kišenę“, „Moliūginės“ ir kt. 

Jaunimo klubas „Veikama“ – jaunimo veiklos rėmimo projektas „Raudondvaris renkasi rudenį“. 

Raudondvario gimnazija – „Raudondvaris – šiuolaikinė seniūnija“, „Įsidėk vasarą į kišenę“, vaikų socializacijos projektas „Baimės, kurias 

galiu įveikti“. 

Kulautuvos bendruomenės centras – „Kulautuva – šiuolaikinė seniūnija“, festivalis „Akacijų alėja“ ir k.t. 

Kulautuvos pagrindinė mokykla – Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. 

Užliedžių bendruomenės centras – Liepos 6-osio šventė, Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas- viena iš prioritetinių sričių, kuriai teikiamas didelis dėmesys ir pasiekiami geri rezultatai. 
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IX. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonės, kokių buvo imtasi jai spręsti Pasiekti teigiami pokyčiai dėl 

priemonių įgyvendinimo 

Jeigu neišspręsta, 

kokių toliau 

veiksmų bus 

imamasi 

1. Žymiai ilgesnis karantininis 

laikotarpis (7 mėnesiai), kurio 

metu buvo vykdoma tik nuotolinė 

veikla. 

Keletas darbuotojų buvo atsakingi už 

filmuotos, vaizdinės medžiagos montavimą, 

garsinimą ir pateikimą internetinėje erdvėje. 

Buvo sudaromas tikslus virtualių renginių 

planas, vykdomos mėgėjų meno repeticijos. 

Socialinių paskyrų sekėjai galėjo aktyviai 

dalyvauti įvairiose priemonėse.  

Informacija, talpinama į socialinius 

tinklus, tapo kokybiškesnė, 

socialinių paslaugų prieinamumas 

paprastesnis. Žymiai padidėjo sekėjų 

skaičius. Kai kuriomis veiklomis 

buvo skatinama kuo daugiau būti 

gryname ore ir dalyvauti įvairiuose 

aktyviuose užsiėmimuose 

nesibūriuojant. 

Problema buvo 

išspręsta. 

2. Organizuojant lauko renginius, 

trūko įgarsinimo aparatūros, 

iškildavo problemos ją 

transportuojant arba renginių 

vietose nebūdavo elektros įvado.  

Buvo pasitelkta kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vyr. specialisto J. Statkevičiaus 

pagalba. Kur nebuvo elektros įvado, nuomotas 

elektros generatorius. Atliekant garso 

technikos montavimo ir gabenimo darbus, 

padėjo bendruomenių nariai. 

Visi lauko erdvėse vykę renginiai 

praėjo sklandžiai.  

Problema 

sprendžiama, jeigu 

iškyla būtinybė. 

3. Ne visi mėgėjų meno kolektyvai, 

laikantis reikalavimų dėl 

galimybių paso, sklandžiai pradėjo 

darbą, nes ne visi dalyviai buvo 

pasiskiepiję.  

Per rugsėjo mėnesį vis dėlto dauguma 

kolektyvų dalyvių galimybių pasus įsigijo 

pasiskiepydami, arba nuolat darydami testus. 

Bet buvo ir tokių, kurie atsisakė toliau tęsti 

meninę veiklą. Juos pakeitė naujai atėję 

asmenys. Nei vieno meno kolektyvo sudėtis 

dėl to nenukentėjo. 

Viso pokarantininio laikotarpio metu 

nei vienas meno kolektyvas nebuvo 

nutraukęs veiklos dėl COVID-19 

protrūkio. 

Ir ateityje bus 

laikomasi visų 

reikalavimų, 

susijusių su 

COVID-19 

valdymu. 

 

X. TIKSLAI UŽDAVINIAI 2022 METAMS 

 
Eil. 

Nr. 

Prioritetiniai tikslai Numatomi uždaviniai Siektini rodikliai 

1. „Kaunas ir Kauno rajonas 

Europos kultūros sostinė -

2022“ programos vykdymas 

ir organizavimas. 

1.1 Organizuoti baigiamuosius „Šiuolaikinė seniūnija“ renginius Raudondvaryje ir 

Kulautuvoje. 

1-2 organizacinių grupių susirinkimai 

per mėnesį. 

Intensyvus organizacinis darbas 

balandžio-birželio mėnesį. 
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1.2 Dalyvauti ir prisidėti prie kitų KEKS-2022 organizuojamų veiklų. Aktyvus bendruomenių įsitraukimas į 

siūlomas veiklas 

1.3 KEKS – 2022 renginių viešinimas internetinėje erdvėje. Aiški, išgryninta sistema. 

2. Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

stiprinimas. 

 

2.1 Keistis koncertinėmis programos su rajono ir respublikos kultūros centrų mėgėjų 

meno kolektyvais.  

1-2 koncertai kiekvienam kolektyvui 

per mėnesį. 

2.2 Organizuoti įvairius renginius, įtraukiant kuo didesnį institucijų skaičių. 6-8 bendri renginiai metuose 

2.3 Ieškoti naujų partnerių ir sudaryti naujas bendradarbiavimo sutartis. 2-3 naujos sutartys. 

3. Etnokultūrinės veiklos 

stiprinimas ir bendruomenių 

įtraukimas. 

3.1 Suaktyvinti etnokultūrinę veiklą Kulautuvoje ir Užliedžiuose, organizuojant 

įvairius renginius, edukacijas. 

1-2 veiklos per mėnesį. 

  

3.2 Skatinti jaunimą domėtis etnokultūrine veikla, pritaikant jam patrauklias formas. Vaikams ir jaunimui skirtų renginių 

ciklas  

3.3 Folkloro ansamblio „Piliarožė“ 25-ių metų veiklos sukakties minėjimas. Renginiai, skirti „Piliarožės“ 

jubiliejui. 

4.   Jaunimo aktyvumo 

skatinimas ir kultūrinis 

švietimas, minint 2022-

uosius jaunimo metus. 

4.1 Renginių ir edukacijų ciklas, skirtas jaunimui Raudondvaryje, Kulautuvoje ir 

Užliedžiuose. 

5-6 veiklos per metus  

4.2 Jaunimo meno kolektyvų veiklos priežiūra, vystymas ir skatinimas. 2 veikiantys meno kolektyvai 

 

 

 
_____________________________ 


