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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RAUDONDVARIO 

KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS JOLANTOS ZIZIENĖS VEIKLOS 

2019 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. Organizuoti ir 

įgyvendinti projektą, skirtą 

kompozitoriaus Juozo 

Naujalio metams 

„Raudondvariečiui Juozui 

Naujaliui -150“ 

 

 

Parengta ir 

įgyvendinta J. 

Naujalio jubiliejui 

paminėti programa.  

Paruošta edukacinė 

programa 

„Pasivaikščiojimas su 

Juozu Naujaliu“ 

1. Iki 2019 01 10 parengta  Naujalio 

jubiliejui paminėti programa. Gautas 

finansavimas projektinei veiklai. 

2. Surengti 2 respublikiniai festivaliai, 

kuriuose dalyvaus mažiausiai po 7 

chorus iš įvairių Lietuvos vietų. 

3. Sukurtos 2 programos 

bendradarbiaujant su profesionaliais 

atlikėjais. 

4. Parengti 5  informaciniai straipsniai 

apie chorinę muziką ir J. Naujalio 

kūrybą. 

5. Iki 2019 11 09 suorganizuotas 

respublikinis vaikų ir moksleivių 

piešinių konkursas „Lietuva brangi-

mano piešinyje“. 

6. Iki 2019 04 01 paruošta edukacinė 

programa „Pasivaikščiojimas su Juozu 

Naujaliu“. 

1.2. Aktyviai įsijungti į 

veiklą ir bendradarbiavimą 

su „Kaunas Europos 

kultūros sostinė -2022“ 

darbo grupe. 

Iki 2019 01 16 pateikti 

projektai konkursui 

„Šiuolaikinė 

seniūnija“. 

Vykdomi nauji 

projektai ir renginiai 

kartu su 

 KEKS-2022 

organizatoriais 

Raudondvario, 

Kulautuvos ir 

Užliedžių 

bendruomenėse. 

1. Dalyvavimas KEKS-2022 

siūlomuose renginiuose, į šį procesą  

įtraukiant ne mažiau kaip 20 proc. 

bendruomenės narių. 

2. Dviejų renginių organizavimas 

kartu su KEKS-2022 komanda. 

3. Ne mažiau kaip 5 susitikimai su 

jaunimu, įtraukiant juos į KEKS-2022 

veiklą. 

1.3. Sukurti ir pradėti 

įgyvendinti jaunimui skirtą 

kultūrinę programą 

„Rezervuota jaunimui“, 

atliepiančią jaunimo 

kultūrinius poreikius, 

skatinančią jaunų žmonių 

Sukurta erdvė, 

atitinkanti jaunimo 

poreikius. 

Suorganizuoti 

renginiai, skirti 

jaunimo kūrybinei 

veiklai realizuoti. 

 

1. Iki 2019 03 15 parengtas  

bendradarbiavimo planas su 

Raudondvario jaunimo klubu 

„Veikama“, Raudondvario gimnazija, 

Kulautuvos vidurine mokykla ir 

Užliedžių teatro jaunimo studija. 

2.Iki 2019 05 03 atliktas tyrimas apie 

jaunimo kultūrinius poreikius 



 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 
             

2.1. Nepakankamas finansavimas, kolektyvų vadovų liga, ar nenumatyti veiksniai 

2.2 Nenumatyti  trukdžiai iš KEKS-2022 darbo grupės pusės   

2.3 Nesuteiktas finansavimas remonto darbams vykdyti  

2.4 Nepakankamas projektų finansavimas 

 

____________________________________ 

 

meninę saviraišką ir 

tobulėjimą.  

Raudondvaryje, Kulautuvoje ir 

Užliedžiuose. 

3. Pateikti 2  projektai jaunimo 

kultūrinei veiklai finansuoti. 

1.4. Kuruoti  liaudiškų šokių 

kolektyvo „Vėjo malūnėlis“ 

veiklą ir vadovauti jaunimo 

grupei. 

Aukštas kolektyvo 

meninis lygis 

Naujos koncertinės 

programos 

paruošimas. 

Dalyvavimas 

įvairiuose 

festivaliuose, 

konkursuose, 

koncertuose. 

Kolektyvo įtraukimas 

į visapusišką kultūrinę 

ir bendruomeninę 

veiklą. 

1. Kolektyvas atrenkamas dalyvauti 

respublikinėje moksleivių Dainų 

šventėje. 

2. Paruošta  naujos koncertinė 

programa. Kolektyvo vadovės 

konsultavimas .pagal poreikį. 

3. Dalyvavimas  kolektyvo šokėjų tėvų 

susirinkimuose ,siekiant kuo daugiau 

jaunimo įtraukti į kultūrinį 

vyksmą(pagal atskirą planą). 

4. 2 kartus savaitėje organizuoti 

repeticijas  kolektyvo jaunimo grupei. 


