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2020 M. VEIKLOS ATASKAITOS
2021 m. balandžio 29 d. Nr. TSKaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 19 punktu, Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-136 „Dėl Kauno
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 203 punktu, Kauno rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ 2020 m. veiklos ataskaitai
(pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240
Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams
(A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo
suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Snieguolė Navickienė, mob. tel. (8 682) 10 830

VIEŠOJI ĮSTAIGA „RAUDONDVARIO DVARAS“
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
„RAUDONDVARIO DVARAS“ 2020 M. VEIKLOS ATASKAITAI“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 16 d.
Kaunas
1. Sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.
Viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ direktorius, vadovaudamasis
viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ įstatų, patvirtintų Kauno rajono savivaldybės
tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. TS-35 „Dėl Kauno rajono savivaldybės
tarybos 2009 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-54 „Dėl viešosios įstaigos „Raudondvario
dvaras“ įsteigimo, įstatų ir įnašo patvirtinimo“ patvirtintų įstatų pakeitimo ir išdėstymo
nauja redakcija“, 36.3 papunkčiu kasmet teikia Kauno rajono savivaldybės tarybai
svarstyti veiklos ataskaitą.
2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.
Naujų teisinių reguliavimo nuostatų nesiūloma.
3. Laukiami rezultatai.
Bus įvykdytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 19 punktas, kuris nustato, kad savivaldybės tarybos kompetencija – sprendimų
dėl viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) metinių veiklos ataskaitų priėmimas.
Taip pat bus įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio,
4 dalies 1 punkto reikalavimai viešosios įstaigos rengiamai veiklos ataskaitai.
4. Lėšų poreikis ir šaltiniai.
Nereikalaujama.
5. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų registre. Viešinimas.
Įstaigos veiklos ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir
paskelbta Įstaigos internetinėje svetainėje.
6. Antikorupcinis vertinimas.
Vertinti nereikia.
7. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar
paaiškinimai.
Nėra.

8. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo
įvykdymą.
Sprendimo projektą rengė viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ direktorė
Snieguolė Navickienė, ji atsakinga ir už sprendimo įvykdymą.

Direktorė

Snieguolė Navickienė

PRITARTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „RAUDONDVARIO DVARAS“ 2020 M. VEIKLOS
ATASKAITA
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. priimtas sprendimas
Nr. TS-54 „Dėl viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ steigimo“. Įstaiga yra Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus,
vykdant visuomenei naudingą veiklą, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį
savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir
kitais įstatymais, kitais teisės aktais bei įstatais.
Viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ pagrindiniai tikslai ir veiklos kryptys
Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai:
1)

Tenkinti

viešuosius

interesus,

vykdant

Menų

inkubatoriaus,

kraštovaizdžio ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo ir apsaugos užtikrinimo,
turizmo ir gyventojų poilsio organizavimo, veiklą.
2)

Administruoti, tvarkyti ir saugoti Kauno rajono savivaldybei

nuosavybės teise priklausančius Raudondvario dvaro sodybos pastatus su priklausiniais ir
parką bei užtikrinti jų apsaugą.
3)

Vykdyti nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuomą ir

eksploatavimą.
4)

Organizuoti kultūrinius, meninius, socialinius renginius.

5)

Propaguoti vizualųjį, taikomąjį, literatūros, teatro, šokio, muzikos

menus, tuo tikslu rengti ir įgyvendinti projektus.
6)

Prisidėti prie tarptautinio bendradarbiavimo, rinkti, kaupti ir teikti

informaciją, vykdyti kitą įstatymų ir kitų teisės aktų nedraudžiamą visuomenei naudingą
veiklą, tenkinant viešuosius interesus.

Veiklos kryptys:
1) Raudondvario dvaro sodybos administravimas.
2) Renginių organizavimas.

3) Dalyvavimas projektinėje veikloje.
4) Nekilnojamojo turto nuoma.
5) Informacijos, konsultacijų, menų studijų, rezidavimo ir mokymo paslaugų
teikimas.
6) Praktinė pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, susijusiems su menu.
7) Tarptautinis bendradarbiavimas.
8) Dalyvavimas parodose, kontaktų mugėse.

1. Viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ dalininkas ir jo įnašas
Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d.,
pabaiga – gruodžio 31 d. Kauno rajono savivaldybės taryba yra vienintelis Įstaigos dalininkas.
Dalininko įnašą sudaro 289,62 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir 62 ct). Įnašo dydis
buvo numatytas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. TS-54 „Dėl viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ įsteigimo, įstatų ir įnašo
patvirtinimo“ 9 punkte.
2. Viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ 2020 m. gautos lėšos, jų šaltiniai ir
sąnaudos
Pagrindinis Įstaigos finansavimo šaltinis 2020 m. buvo Kauno rajono savivaldybės
biudžeto lėšos.
Kauno rajono savivaldybės 2020 m. tarybos sprendimu patvirtintas Įstaigos biudžetas
buvo 549 000 Eur. Didžiausią Įstaigos biudžeto dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo išlaidos – 277 000 Eur. Kitos lėšos buvo paskirstytos einamajam patalpų remontui,
komunalinėms

paslaugoms,

parko

priežiūros

paslaugoms,

renginių

organizavimui,

dezinfekcinėms priemonėms įsigyti, nuotoliniam darbui organizuoti ir kt.
Viešoji įstaiga „Raudondvario dvaras“ turi teisę gauti pajamas už teikimas paslaugas,
kurių įkainiai buvo patvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d.
sprendimu Nr. TS-303 ir patikslinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d.
sprendimu Nr. TS-309. Iš viso per 2020 m. Įstaigos gautos pajamos pagal vykdytą veiklą nuo
2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 120 248 Eur.
Gautos pajamos buvo naudotos Įstaigos veiklai gerinti: Įstaigos darbo veiklai
organizuoti, augalų, pastatų ir inventoriaus priežiūrai, dvarų asociacijos narystės mokesčiams,
renginiams organizuoti, leidinių leidybai, darbuotojų kvalifikacijai kelti, paslaugoms apmokėti,
kitoms išlaidoms padengti.

3. Viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ darbuotojų skaičius 2020 m. pradžioje
ir pabaigoje
2020 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius nekito - įstaigoje dirbo
26 darbuotojai.
4. Viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ 2020 m. veiklos apžvalga
Įstaigos veiklą galima skirstyti į dvi pagrindines sritis:
1. Veikla, susijusi su Menų inkubatoriaus veiklų skatinimu: koncertinė, renginių ir parodų
organizavimo, edukacinė veikla, patalpų nuoma renginiams.
2. Veikla, susijusi su Raudondvario dvaro viso komplekso priežiūra ir reprezentavimu
rajone, šalyje ir užsienyje.
Įstaigos veiklos praėjusiais metais buvo įgyvendinamos keliais etapais. Pirmasis etapas truko
nuo 2020-01-01 iki 2020-03-16. Tuo laikotarpiu įstaiga dirbo pagal numatytą ir patvirtintą
veiklos planą: organizuojami renginiai, nuomojamos patalpos meninei-kūrybinei veiklai,
organizuojami koncertai, parodos. Suorganizuotos valstybinės šventės – Vasario 16-osios ir
Kovo 11-osios minėjimai. Antrasis etapas prasidėjo 2020-03-16. Įgyvendinant pagrindinius
įstaigos tikslus ir neplanuotai iškilus veiklos suvaržymams dėl pasaulinės Covid-19 ligos
pandemijos, įstaigai teko koreguoti veiklos planus bei pradėti taikyti du darbų organizavimo
būdus – kontaktinį ir nuotolinį. Paskelbus veiklos apribojimus, įprastinis kontaktinis darbas ir
veiklos persiorientavo į virtualią erdvę. Šiuo laikotarpiu turėjome nuotolinius renginius,
kuriems įgyvendinti darėme išankstinius filmavimus, atlikome montavimo darbus. Keitėme
savo veiklos planus, orientavomės į naujas formas. Objektų viduje numatytas veiklas pagal
galimybę iškėlėme į lauką. Pradėjome įgyvendinti projektą „Muzikos ir gėlių vakarai
Raudondvario dvaro parke“. Projekto metu parkas pasipuošė naujais gėlynais, atsirado kalvių
skulptūros, pritaikytos gėlėms apželdinti. Nuo birželio 1 d. visus vasaros savaitgalius kartu su
Raudondvario kultūros centru organizavome mėgėjų ir profesionalų atlikėjų pasirodymus. Taip
dirbome iki 2020-06-16. Vasaros laikotarpiu laikydamiesi Vyriausybės reikalavimų,
organizavome tradicinę Valstybės dienos šventę (liepos 6 d.), rudenį kartu su Kauno medžiotojų
sąjunga suorganizavome šventę „Senieji amatai ir medžioklė, skirtą Kauno medžiotojų
sąjungos šimtmečiui“. Vasaros metu, atlaisvinus apribojimus, priėmėme lankytojus pilyje,
vedėme teatralizuotas ekskursijas. Trečiasis etapas prasidėjo lapkričio pradžioje ir tęsiasi iki
dabar. Šiuo metu vėl galėjome vykdyti tik nuotolinius renginius, todėl kalėdinės eglutės
įžiebimo šventė buvo perkelta į virtualią erdvę, o ledo čiuožykla galėjo veikti vos kelias dienas.
Iš dvylikos mėnesių kontaktinė veikla buvo galima su apribojimais tik penkis, taigi didžiąją

laiko dalį skyrėme nuotoliniam bendravimui, Raudondvario dvaro pristatymui, nuotolinėms
edukacijoms. Daug dirbome su tarptautiniu projektu, dėl to gruodžio pabaigoje jau turėjome
finansavimo sutartį, kurios vertė – 785 875 Eur. Raudondvario dvarui skirta dalis 401 375 Eur,
o Bauskės pilies muziejui – 384 500 Eur. 85 % projekto vertės finansuojama Europos regiono
plėtros lėšomis (667 993,75 Eur), likusi 15 % projekto vertės dalis finansuojama Kauno rajono
ir Bauskės savivaldybių lėšomis. Metų pabaigoje teikėme paraišką partnerystės projektų
atrankai „Kaunas – Europos Kultūros sostinė 2022“, kur taip pat buvome teigiamai įvertinti ir
gavome finansavimą 2022 metų baigiamajam renginiui.
Iš planuotų veiklų pavyko suorganizuoti tik pusę – apie 50 % renginių, koncertų, parodų,
ekskursijų. Apie 30 % rezervuotų renginių perkelta į kitus metus.
Menų inkubatoriaus rezidentai 2020 metais buvo priversti nutraukti savo veiklas arba persikelti
su edukacijomis į virtualią erdvę. Raudondvario dvaro menų inkubatoriaus rezidentai per
praėjusius metus lankytojams pateikė net 15 edukacijų, kuriose apsilankė per 5000 lankytojų.
Visas edukacijų sąrašas:
Edukacinė programa „Meno kryptys“
Saulės akmuo
Gintarinė laimės pasaga
Užgavėnių kaukių dirbtuvės
Keramikos dirbtuvės
Kietųjų kvepalų gamyba
Laikrodžių gamyba
Namų kvapukų gamyba
Magnetukų gamyba
Muilo gamyba
Piešimas ant stiklo – vėjo varpelių gamyba
Piešimas smėliu
Žemės atmintis
Žvakių gamyba
Kalėdų dirbtuvės
Aktyviausiai dirbo Eko žvakės, kurie sulaukė per 1000 lankytojų virtualiose edukacijose. Jų
metu buvo vedami mokymai, kaip pasigaminti kalėdines natūralaus vaško žvakes, rankų darbo
atvirukus. Rezidentai sukūrė savo internetinę parduotuvę, kurioje buvo galima įsigyti rankų
darbo žvakių, kalėdinių žaislų, rankdarbių gamybos rinkinių, namų kvapų. Amber area
rezidentai metų pradžioje pristatė dvi visai naujas edukacijas skirtingo amžiaus grupėms.
„Meno kryptys“ – ši edukacinė programa yra skirta vyresniųjų klasių moksleiviams.

Užsiėmimo dalyviai ne tik daugiau sužino apie įvairias meno kryptis, bet ir turi galimybę patys
jas praktiškai išbandyti. Programos metu glaustai ir suprantamai aptariamos skirtingos
šiuolaikinio meno kryptys: popartas, performansas, neoekspresionizmas, konceptualusis ir
feministinis menas. Pasitelkdami edukacijos užsiėmimo metu demonstruojamomis skaidrėmis,
iliustruojami įvairiausi kūrinių pavyzdžiai. Dar viena edukacinė programa, skirta mažiesiems –
„Jūratė ir Kastytis“. Ši edukacinė programa yra skirta pradinių klasių moksleiviams. Jos metu
susipažindinama išsamiau su šia literatūrine legenda, aiškinamasi, kaip iš tiesų užgimė gintaro
gabalėliai, daromi eksperimentai: jų metu bandoma įrodyti, kaip lengvai gintaras įsielektrina ir
ar tikrai gintaras iškyla į paviršių sūriame vandenyje bei kaip jis reaguoja į gėlą upės vandenį.
HAAPA keramika savo studijoje organizavo puodelių dirbtuves, kuriose buvo mokoma
dekoruoti puodelius senovine grafito technika. Dirbtuves per keletą mėnesių aplankė per
300 žmonių. Aktyviai dirbo Kristinos Grybaitės dizaino studija, kuri savo veiklos nepertraukė
visus metus ir buvo aktyviausi dirbdami nuotoliniu būdu, konsultuodami klientus patalpų
įrengimo ir dizaino klausimais.

Įvaizdžio gerinimas, matomumo didinimas
Įstaiga aktyviai veikia socialiniuose tinkluose: socialinio puslapio Facebook sekėjų per
2020 m. gerokai padaugėjo. 2019 m. pabaigoje mūsų profilį buvo pamėgę 7768 sekėjai, o per
2020 m. sulaukėme beveik 9000 sekėjų. Taip pat nuolat atnaujinama informacija Įstaigos
interneto svetainėje www.raudondvariodvaras.lt, kuri pasipildo visa svarbiausia ir tuo metu
aktualiausia informacija. Taip pat yra informacijos apie naujus menų inkubatoriaus rezidentus
bei jų organizuojamas edukacijas. Periodiškai informuojama visuomenė apie Įstaigos vykdomą
veiklą ir kitų įmonių bei organizacijų puslapiuose, tokiuose kaip Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociacija „Didikų Lietuva“, Lietuvos kempingų asociacija, „Lithuania travel“, „We love
Lithuania“, Lietuvos pilių ir dvarų asociacija ir kiti. Informacija skleidžiame įvairiuose
dienraščiuose: „Kauno diena“, „Lietuvos rytas“, internetinėje erdvėje: „15 min.“,
„bernardinai.lt“, „žmonės.lt“, radijo stotyse ir tinklaraščiuose, taip pat savo žinomumą plečiame
televizijos laidose. Informacija apie Įstaigos ir rajone organizuojamus renginius, verslo aplinką
buvo periodiškai skelbiama radijo stotyse „Tau“ ir „Kelyje“. Informacija skelbiama
dienraščiuose, interneto puslapiuose, portale „Kas vyksta Kaune“. Raudondvario dvaro įkeltus
filmuotus koncertus, nuotolines švenčių transliacijas stebėjo daugiau kaip 40 000 žiūrovų
interneto svetainėse.
Viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ direktorė

Snieguolė Navickienė

