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KAUNO RAJONO EŽERĖLIO KULTŪROS CENTRO 

 2014 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. ĮVADAS 

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras, adresas Kauno r. sav., Ežerėlio m. Kauno g. 21, su 

Alšėnų laisvalaikio sale (adresas Kauno r. sav., Mastaičių k., Mokslo g. 2), Kačerginės laisvalaikio 

sale (adresas Kauno r. sav., Kačerginės mstl., J. Janonio g. 31), Ringaudų laisvalaikio sale (adresas 

Kauno r. sav., Ringaudų k., Gėlių g. 2) ir Zapyškio laisvalaikio sale (adresas Kauno r. sav., 

Kluoniškių k., Šviesos g. 18),  yra iš savivaldybės biudžeto išlaikoma kultūros įstaiga, tenkinanti 

visuomenės kultūros poreikius (toliau tekste – įstaiga).  

 

 

 

 

 

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras – daugiafunkcinis kultūros centras – įstatymų 

nustatyta tvarka įsteigtas ir pripažintas juridinis asmuo, kuris savo veikla: 

 puoselėja etninę kultūrą ir mėgėjų meną; 

 užtikrina meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą; 

 organizuoja profesionalaus meno sklaidą; 

 inicijuoja ir remia kultūrinių procesų plėtotę jam pavaldžiose laisvalaikio salėse; 

 sudaro bendruomenių nariams sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje, skatina įvairių 

iniciatyvų kūrimą, telkia ir aktyvina vietų bendruomenes; 

 kuria ir plėtoja menines programas, švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą. 

 Rengia ir įgyvendina kultūros centro teritorijoje esančių laisvalaikio salių kultūros projektus 

bei bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei visuomeninėmis organizacijomis 

Ežerėlio kultūros centras teikia kultūrines paslaugas ir atokesniems kultūros centro 

aptarnaujamoje teritorijoje esantiems kaimams. Ežerėlio kultūros centro kolektyvas yra pajėgus 
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rengti ir įgyvendinti stambesnius kultūrinės veiklos projektus, juos teikti įvairiems fondams. 

Kultūros centre yra sudarytos sąlygos  aukšto meninio lygio mėgėjų meno kolektyvams tęsti veiklą. 

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, 

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos 

įstatymais bei Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

įsakymais, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno rajono strateginiu plėtros planu, 

mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų ūkinę 

bei finansinę veiklą, bei  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. Sprendimu Nr. 

TS-398, patvirtintais Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro nuostatais bei 2014 m. rugpjūčio 28 d.  

Nr. TS-309 patvirtintais Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro nuostatais. 

II. VEIKLOS APŽVALGA 

Įstaigos valdymas 

Kultūros centrui vadovauja direktorė Inutė Strašinskienė, laimėjusi konkursą į šias pareigas. 

Direktorių skiria ir atleidžia bei atlyginimą nustato Kultūros centro steigėjas – Savivaldybės taryba 

ar jos įgaliotas asmuo pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus. 

Kultūros centre patariamojo balso teise veikia Kultūros centro taryba, kuri sudaryta iš 12 

narių: 2 atstovai iš Ežerėlio kultūros centro (vienas iš jų kultūros centro direktorius), po vieną narį iš 

kiekvienos laisvalaikio salės (Alšėnų, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio), 6 seniūnai (Akademijos, 

Ežerėlio, Alšėnų, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio). Tarybos sudėtis yra tvirtinama kultūros 

centro direktoriaus įsakymu. Tarybos nariai renkami trejiems kalendoriniams metams. Už savo 

veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems kultūros centro bendruomenės nariams vieną kartą per 

kalendorinius metus. 

Įstaigos personalas 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Pareig. 

sk. 

Pastabos 

1.  Direktorius 1 Inutė Strašinskienė 1 et. 

2.  Režisierius 1 Jolanta Marija Malinauskaitė 1 et. 

3.  Etnokultūros specialistas 1 Jūratė Mackonienė 1 et. 

4.  Projektų vadybininkas 1 Rita Šafranauskienė 0,8 et. 

Jolanta Marija Malinauskaitė 0,2 et. 

5.  Kultūrinės veiklos 

organizatorius 

4 Justina Lukošiūtė 1 et. 

Eglė Šidlauskienė 1 et. 

Gintarė Kreipavičiūtė 1 et. 

Lina Sinkevičienė 1 et. 
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6.  Meno vadovas 4,5 Remigijus Marma 0.5 et. 

Rūta Mažeikienė 0,5 et. 

Rasa Rudautienė 0,5 et. (motinystės atost., 

laikinai dirba Lina Kaminskienė) 

Mintautas  Petras Pečiulis 0,5 et. 

Vytautas Brušnius  0,5 et. 

Daiva Venclovienė 0,25 et. 

Jorinta Grinkaitė 0,25 et. (motinystės 

atostogose, laikinai dirba Alina Vozgirdienė) 

Miglena Perminienė 0,25 et. (motinystės 

atostogose) 

Rasa Jakeliūnienė 0,5 et. (motinystės 

atostogose) 

7.  Programinės veiklos 

organizatorius 

1  (terminuotos sutartys) 

8.  Referentas 0,5 Laura Česiūnienė 0,5 et. 

9.  Valytoja 1,75 Remigija Jurgelevičienė 1 et. 

Alina Vozgirdienė 0,25 et. 

Violeta Dabrilienė 0,3 et. 

Dalius Levendrauskas 0,2 et. 

 Iš viso: 15,75  

 

2014 m. buvo atleista iš darbo 11 darbuotojų 

2014 m. buvo naujai priimta į darbą 8 darbuotojai 

Šiuo metu Ežerėlio kultūros centre dirba 21 darbuotojas, 17 iš jų kultūros ir meno darbuotojai. 

11 darbuotojų  turi aukštąjį universitetinį kultūros ir meno specialybės išsilavinimą; 

5 darbuotojai turi aukštąjį universitetinį kitą išsilavinimą; 

1 darbuotojas turi aukštąjį neuniversitetinį kitą išsilavinimą. 

8 kultūros ir meno darbuotojams yra suteiktos kultūros darbuotojų kvalifikacinės klasės (2 – pirma 

kvalif. kl., 5 – antra kvalif. kl., 1 – trečia kvalif. kl.). 

 

Įstaigos veikla 

Kultūros centre 2014 m. veikė 13 meno kolektyvų, 8 studijos, būreliai, klubai, kiuriuose yra 412 

žmonių. 

4 meno kolektyvams suteikta II kategorija, 4 meno kolektyvams suteikta III kategorija, 5 meno 

kolektyvai kategorijos neturi.  

MENO KOLEKTYVAI (turintys kategorijas) 

Kolektyvas Vieta Meno vadovas, kvalif. kl.  Kolektyvo  

kategorija 

Kapela „Samanėlė“ Ežerėlio KC Remigijus Marma  (2)  II 

Vokalinis tercetas Ežerėlio KC Rūta Mažeikienė (2) II 

Folkloro ansamblis „Altonė“ Zapyškio LS Jūratė Mackonienė (2) II 

Kapela „Nemuno vingis“ Kačerginės LS Vytautas Brušnius (2) II 

Moterų vokalinis ansamblis Ežerėlio KC Rūta Mažeikienė(2) III 
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Folkloro ansamblis „Ringauda“ Ringaudų LS Mintautas Pečiulis (1) III 

Suaugusiųjų mėgėjų teatras 

„Dialogas“ 

Ežerėlio KC Jolanta Malinauskaitė  III 

Pažėrų folkloro ansamblis Alšėnų LS Daiva Venslovienė III 

 

STUDIJOS 

Kolektyvas Vieta Meno vadovas Pastaba 

Suaugusiųjų mišrus choras Ežerėlio KC Aida Valentienė Savanorė 

Vyrų roko-blūzo grupė EXBG Ežerėlio KC Egidijus Turevičius Savanoris 

 

MENO KOLEKTYVAI (Neturintys kategorijos) 

Pavadinimas Vieta Vadovas Pastabos 

Moterų tautinių šokių gr. „Vijoklė“ Ežerėlio KC Lina Kaminskienė Meno vad. 

Vyresniųjų tautinių šokių gr, 

„Vija“ 

Alšėnų LS Alina Vozgirdienė (3) Meno vad. 

Muzikos grupė „Senieji draugai“ Alšėnų LS Antanas Grudzinskas Savanoris 

Linijinių šokių gtrupė „Kolibris“ Alšėnų LS Alina Vozgirdienė (3) Meno vad. 

Moterų muzikos grupė Alšėnų LS Marija Ąžuolaitienė Savanorė 

 

EDUKACINIAI BŪRELIAI 

Kūrybinės dirbtuvės (Skiaučių, 

aplikacijų menas, kolektyvų 

vėliavų kūrimas). Scenos bei 

scenos  personažų (Teatro, šokių, 

renginių kostiumų kūrimas bei 

gamyba. 

Ežerėlio KC Ana Zibireva Programinė veikla 

Dirbo 1 mėn. 

Kūrybinės dirbtuvės. (Dailioji 

(juodoji ir baltoji) keramika).  

Ežerėlio KC Virginija Laužadienė Programinė veikla 

Dirbo 2 mėn. 

Gitaros pirmamokslio pagrindai 

(vaikams). 

Muzikavimo gtara pamokos 

pažengusiems (suaugę.) 

 

Ežerėlio KC EgidijusTurevičius Programinė veikla 

Dirbo 1 mėn. 

Kūrybinės dirbtuvės 

(neįgaliesiems)(dailieji dirbiniai iš 

odos) 

Ežerėlio KC  Neetatinis, pagal 

projektinę veiklą 

(vyko 4 mėn.) 

Dailės studija Zapyškio 

LS 

Živilė Muraškienė Meno vad. (veikė 

iki gegužės mėn.) 

Raiškiojo skaitymo būrelis Kačerginės 

LS 

Lina Sinkevičienė Papildoma veikla 

Kraštotyros būrelis Kačerginės 

LS 

Lina Sinkevičienė Papildoma veikla 

Vaikų ir jaunimo kūrybinės 

dirbtuvės (etnokultūros edukacinis 

projektas „Prakalbinti literatūriniai 

kiemeliai) 

Kačerginės 

LS 

Andrius Žiurauskas, 

Donata Skorupskaitė 

Jovita Gricienė 

Birutė 

Marcinkevičiūtė-Mar 

Vytautas V. 

Landsbergis 

 

Sutartys pagal 

projektą 

(liepos, rugpjūčio 

mėn.) 
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KLUBINĖ VEIKLA 

Vaikų raiškiojo žodžio ir 

saviraiškos klubas (Teatro) 

Ežerėlio KC Jolanta 

Malinauskaitė 

Papildoma veikla 

Neįgaliųjų klubas „Viltis“ Ežerėlio KC Jolanta 

Malinauskaitė 

Papildoma veikla 

Jaunimo klubas Ringaudų 

LS 

Gintarė 

Kreipavičiūtė 

Papildoma veikla 

Jaunimo klubas Zapyškio 

LS 

Eglė Šidlauskienė Papildoma veikla 

 

MOKYKLĖLĖS 

Etnokultūros mokyklėlė Zapyškio 

LS 

J.Mackonienė Papildoma veikla 

 

Ežerėlio kultūros centre yra 150 vietų salė su scena, repeticijų kambariai, pagalbinės patalpos. Čia 

dirba 5 kūrybiniai darbuotojai, veikia 8 meno mėgėjų kolektyvai, studijos bei klubai, kurie jungia 

per 130 narių. Ežerėlio kultūros centre vyksta Ežerėlio vidurinės mokyklos meno būrelių repeticijos 

bei choreografijos pamokos. Čia kasdien apsilanko apie 90-100 žmonių. Tame pačiame pastate 

įsikūrusi moderni kompiuterizuota biblioteka. 

Alšėnų laisvalaikio salė kultūrinę veiklą vykdo Mastaičių mokyklos patalpose (1 kabinetas ir pagal 

susitarimą naudojasi mokyklos salės patalpomis). Čia dirba 3 kūrybiniai darbuotojai, veikia 5 

mėgėjų meno kolektyvai ir studijos, kuriuose yra 56 žmonės. 

Ringaudų laisvalaikio salė kultūrinę veiklą vykdo Ringaudų pradinės mokyklos patalpose (1 

kabinetas ir salė). Čia dirba 2 kūrybiniai darbuotojai., veikia 2 mėgėjų meno kolektyvai ir klubai, 

kuriuose yra 30 žmonių 

Kačerginės laisvalaikio salė kultūrinės veiklos vykdymui patalpų neturėjo. Veikla buvo vykdoma 

kavinėje „Kačerga“ , vaikų sanatorijos „Žibutė“ patalpose, koplyčioje, lauko erdvėse. (Nuo spalio 

mėn. kultūrinė veikla vykdoma Kačerginės daugiafunkciame centre). Čia dirba 2 kūrybiniai 

darbuotojai, veikia 3 mėgėjų meno kolektyvai ir klubai, kuriuose yra per 34 žmonės. 

Zapyškio laisvalaikio salė kultūrinę veiklą vykdo Zapyškio pagrindinės mokyklos patalpose (3 

kabinetai ir salė). Čia dirba 2 kūrybiniai darbuotojai, veikia 2 mėgėjų meno kolektyvai ir klubai, 

kuriuose yra  45 žmonės.  

 

KAUNO RAJONO EŽERĖLIO KULTŪROS CENTRO VEIKLA IR  POKYČIAI, ĮVYKĘ 

NUO 2014 M. SAUSIO 1 D. 

 

Sritis Skaičius Aprašymas 

Teikti projektai 

ir gautas 

finansavimas  

4 Zapyškio l.s. projektai: 

1.Žemės ūkio ministerijos parama kaimo bendruomenėms ir 

asocijacijoms, projektas „Per etnokultūrą auginkime save“. 

(Projekto vertė - 12 000 Lt., gautas rėmimas 10 000 Lt.) . Folkloro 

ansamblio „Altonė“ tautinių kostiumų atnaujinimui. 
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2.Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius, projektas jaunimui „Pradėkime rytą prie Nemuno“. 

(Projekto vertė - 1 000Lt. )  

Ringaudų l. s. projektai: 

1.Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius, projektas jaunimui „Kūrybos, verslumo ir pramogų 

karavanas“. (Projekto vertė - 1 300 Lt.) 

Kačerginės l.s. projektai: 

Lietuvos kultūros taryba. Kūrybinių-edukacinių renginių vaikams ir 

jaunimui ciklas "Prakalbinti literatūriniai kiemeliai" (Projekto vertė 

– 12 200 Lt., gautas rėmimas -  10 000  Lt. 

Klubinė veikla 

(būreliai, 

studijos, klubai 

pagal interesus)  

5 Ringaudų l.s. - Jaunimo klubas (G.Kreipavičiūtė) Pagal jaunimo 

galimybes (1 k. į savaitę) 

Zapyškio l.s. Jaunimo klubas  (E.Šidlauskienė). Pagal jaunimo 

galimybes (1 k. į savatę) 

Alšėnų l.s. Moterų muzikos grupė  1 k. į savaitę (M.Ąžuolaitienė) 

Alšėnų l.s. Muzikos grupė „Senieji draugai“ 1 k. į savaitę ir pagal 

reikalą  (Antanas Grudzinskas) 

Kačerginės l.s. Vaikų raiškiojo skaitymo būrelis  (L.Sinkevičienė) 

Kačerginės l.s. Vaikų kraštotyros būrelis (L.Sinkevičienė) 

Ežerėlio k.c. Vyrų roko - bliūzo grupė (E.Turevičius) renkasi 

trečiadienį  19 val. ir sekmadienį 15 val. 

Ežerėlio k.c. Neįgaliųjų klubas „Viltis“.(J.Malinauskaitė) renkasi 

pirmąjį mėnesio sekmadienį 15 val. 

Ežerėlio k.c. – Vaikų raiškiojo žodžio ir saviraiškos klubas 

(Teatro)  (J.Malinauskaitė) renkasi antradienį 16 val.  

Ežerėlio k.c. -  Suaugusiųjų choras renkasi penktadienį 18 val. ir 

sekmadienį (Aida Valentienė) 

Kultūros centro 

mėgėjų meno 

kolektyvų 

koncertai ir 

spektakliai  

74 Kapela „Samanėlė“, (vad. R.Marma) 

1. Vasario 16-oji (Ežerėlis) 

2. Kovo 11-oji (Zapyškis) 

3. Koncertas (Birštonas) 

4. Vakaronė-koncertas „Po žydinčia obelimi“ (Durpyno 

kaimas) 

5. Miesto šventė (Ežerėlis) 

6. Joninės (Jonavos rajonas) 

7. Joninės (Šakių rajonas) 

8. Lietuvos Dainų šventė (Vilnius) 

9. Birštono bendruomenės šventė 

10. Valų (Trakų r.) bendruomenės šventė 

Moterų vokalinis ansamblis (vad. R.Mažeikienė) 

1. Vasario 16-oji (Ežerėlis) 

2. Konceras bažnyčioje (Ežerėlis) 

3. Kovo 11-oji (Zapyškis) 

4. Kovo 11-oji (Pažėrai) 

5. Festivalis „Įžiebkim kibirkštį vilties“ (Ežerėlis) 

6. Miesto šventė (Ežerėlis) 

7. Konkursas „Nemunėlio vingiai) (Prienai) 

Tercetas „Svaja“ (vad. R.Mažeikienė) 

1. Vasario 16-oji (Ežerėlis) 

2. Kovo 11-oji (Pažėrai) 

3. Festivalis „Įžiebkim kibirkštį vilties“ (Ežerėlis) 
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4. Miesto šventė (Ežerėlis) 

5. Kalėdinė bendruomenės vakaronė (Alšėnai) 

Tautinių šokių grupė „Vijoklė“ (vad. R.Rudaitienė, Lina 

Kaminskienė) 

1. Vasario 16-oji (Ežerėlis) 

2. Kovo 11-oji (Zapyškis) 

3. Koncertas Gelgaudiškio dvare (Šakių r.) 

4. Miesto šventė (Ežerėlis) 

5. Joninės (Jonavos rajonas) 

6. Joninės (Šakių rajonas) 

7. Renginys skirtas pagyvenusių žmonių dienai „Jūsų metai – 

mūsų turtas“ (Zapyškis) 

8. Alšėnų, Ringaudų, Kačerginės, Ežerėlio šokėjų vakaras 

„Šokantis ruduo“ (Ežerėlis) 

Liaudiška kapela „Nemuno vingis“ (vad. V.Brušnius) 

1. Vasario 16-oji (Kačerginė) 

2. Kovo 11-oji (Kačerginė) 

3. Trys karaliai (Kačerginė) 

4. Užgavėnės (Kačerginė) 

5. Koncertas (Vilkija) 

6. Miesto šventė (Ežerėlis) 

7. Lietuvos Dainų šventė (Vilnius) 

8. Žolinių šventė Pažėruose 

9. Renginys skirtas pagyvenusių žmonių dienai „Jūsų metai – 

mūsų turtas“ (Zapyškis) 

Folkloro ansamblis „Altonė“ (vad. J.Mackonienė) 

1. Vasario 16-oji (Ežerėlis) 

2. Kovo 11-oji (Zapyškis) 

3. Kaziuko mugė (Ežerėlis) 

4. Užgavėnės (Zapyškis) 

5. Apžiūra (Dainų šventės) (Ramučiai) 

6. Respublikinė Gegutės šventė (Noreikiškės) 

7. Tarptautinis festivalis „Skamba, skamba kankliai“ (Vilnius) 

8. Rasų šventė (Altoniškių piliakalnis) 

9. Advento renginys „Ant devinto rago) (Zapyškis) 

Folkloro ansamblis „Ringauda“ (vad. M.Pečiulis) 

1. Sausio 13-oji (Juragiai) 

2. Užgavėnės (Ringaudai) 

3. Plenero  „Ringaudai drobėje“ pristatymas (Ringaudai) 

4. Vasario 16-oji (Ringaudai) 

5. Kovo 11-oji (Ringaudai) 

6. Apžiūra dainų šventės (Ramučiai) 

7. Rasos (Pyplių piliakalnis) 

8. Ringaudos folkloro ansamblio 15 metų jubiliejinis vakaras 

(Ringaudai) 

Pagyvenusių tautinių šokių grupė „Vija“ (vad. A.Vozgirdienė) 

1. Koncertas (Rokai) 

2. Draugystės vakaronė ir koncertas (Adaži, Latvija) 

3. Koncertas (Ilgakiemis) 

4. Antaninės (Dievogalos kaimas) 

5. Garliavos miesto šventė (Garliava) 

6. Miesto šventė (Ežerėlis) 
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7. Vakaras „Prasminga brydė per gyvenimo pievą“ (Ežerėlis) 

Kantri šokių grupė „Kolibris“ (vad. A. Vozgirdienė) 

1. Koncertas (Rokai) 

2. Koncertas (Ilgakiemis) 

3. Antaninės (Dievogalos kaimas) 

4. Garliavos miesto šventė (Garliava) 

5. Miesto šventė (Ežerėlis) 

6. Vakaras „Prasminga brydė per gyvenimo pievą“ (Ežerėlis) 

Pažėrų folkloro ansamblis (vad. L.Vaičienė, D.Venclovienė) 

1. Sausio 13-oji (Juragiai) 

2. Vakaras „Prasminga brydė per gyvenimo pievą“ (Ežerėlis) 

3. Žolinių šventė (Pažėrai) 

4. Alšėnų seniūnijos šimtametės gyventojos pagerbimo šventė 

(Alšėnai) 

5. Renginys pagyvenusiems žmonėms „Sidabro gija“ 

(Alšėnai) 

 

Naujos renginių 

formos, nauji 

renginiai  

 

8 1. Šeimų Sporto šventė „Bėgimas už Ringaudus“. 

2. Akcija „Pasigamink aitvarą pats“(Zapyškis). 

3. „Aitvarai žemei ir dangui“ (Zapyškis). 

4. Akcija „Pasigamink sėdmaišį Pasaulio futbolo 

čempionatui“(Zapyškis). 

5. „Sutikime rytą prie Nemuno“ (Zapyškio jaunimo projektas) 

Jogos užsiėmimai, arbatos gėrimo ritualas ir kt.  

6. Policijos mokyklos pristatymo Kauno rajono bendruomenei 

šventė (Alšėnai) 

7. „Vikingų šventė“ (Zapyškis) 

8. Kairiojo Nemuno kranto seniūnijų bendruomenių sueiga-

mugė „Kaimynija 2014“ (Zapyškis) 

Renginiai, skirti 

jaunimui ir 

jaunoms 

šeimoms 

 

8 1. Protų mūšis (Ringaudai) 

2. Protų mūšis (Zapyškis) 

3. „Prakalbinti literatūriniai kiemeliai“ Trijų savaičių 

kūrybinės dirbtuvės bei renginiai vaikams ir jaunimui. 

Dalyvavo aktoriai, literatūrologai, dailininkai, bardai. 

(Kačerginė). 

4. Šeimų Sporto šventė „Bėgimas už Ringaudus“ 

5. Teatralizuotas renginys šeimoms „Piratiškas dviračių 

paradas“ (Ežerėlis) 

6. Pasaulio futbolo čempionato stebėjimas Zapyškio estradoje 

(prie A. Vištelio-Višteliausko paminklo). 

7. “Altonės” kolektyvo ir jų šeimų 5 dienų kūrybinė stovykla 

kaimo turizmo sodyboje “Pušynas”. 

8. Šeimų “Bėgimas aplink Ežerėlį”, skirtas Baltijos kelio 25-

mečiui. 

Renginiai 

kaimuose, kur 

anksčiau dar 

nevyko  

4 1. Vakaronė-koncertas „Po žydinčia obelimi“ (Durpyno 

kaimas, Ežerėlio sen.) 

2. Pavasario lygiadienis Riogliškių kaime 

3. Antaninės (Dievogalos kaimas, Alšėnų sen.) 

4. Muzikinė kūrybinė etno stovykla Jadagonių k. liepos 28- 

rugpjūčio 1 d. 

5. „Kepa kepa stebuklinga duona“ (Pyplių kaimas, Ringaudų 

sen.)  
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6. Paminklo atidengimas ir Žolinių šventė Jadagonių kaime 

Sukurtos naujos 

kolektyvų 

meninės 

programos  

13 1. Bendra Ežerėlio kapelos „Samanėlė“ ir tautinių šokių 

grupės „Vijoklė“ meninė programa (trukmė 1 val. 15 min.) 

2. Vokalinio terceto ir moterų vokalinio ansamblio programa 

„Mano kraštas“ 1 val. 15 min. 

3. Kapelų „Samanėlė“ ir „Nemuno vingis“ programa Lietuvių 

dainų šventei „Čia mano namai“ 

4. Kapelos „Nemuno vingis“ programa „Mūsų kraštui“ 

(Trukmė 1 val.) 

5. Folkloro ansamblio „Altonė“ programa Lietuvių dainų 

šventei „Čia mano namai“  

6. Folkloro ansamblio „Altonė“ “Ei nėra niekur tokiu 

dvaružėlių” 20 min. 

7. Folkloro ansamblio „Altonė“ “Tupi žvirblis ant bažnyčios”  

30 min. 

8. Folkloro ansamblio „Altonė“ “Lioj lylia ką gervela” 30 min. 

9. Folkloro ansamblio „Altonė“ “Ėjau per lauką” vėlinių 

dainos 15 min. 

10. “Leliumoj” advento programa 45 min. 

11. Muzikos grupės „Senieji draugai“ meninė programa. 

(Trukmė) 45 min.) 

12. Kantri šokių grupės „Kolibris“ programa (Trukmė 35 min.) 

13. Tautinių šokių grupės „Vija“ programa  (Trukmė 40 min.) 

 
 

Pagrindiniai 2014 metų kultūros centro vykdyti renginiai, kultūros projektai 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Laikas, vieta Atsakingas 

1 Renginys „Kalėdoms sugrįžta vaikai“. 

Ežerėlyje gyvenusio jaunimo, pasižyminčio 

ypatingais gabumais, koncertas, fotografijos 

bei dailės darbų paroda. 

01 04 19 val. 

Ežerėlio k. c. 

I.Strašinskienė 

M.Kiaušaitė 

 

2 Tradicinis Trijų Karalių sveikinimas 

bendruomenei Kačerginės šv. Onos 

koplyčioje. 

01 05 14 val. 

Kačerginė 

L.Sinkevičienė 

3 Laisvės gynėjų dienos paminėjimas 

Juragiuose. Akcija „Apgaubkim trispalve 

Laisvės gynėjus“ 

01-13 12 val. 

Juragiai 

I.Strašinskienė 

4 Tarptautinių konkurso laureato, pianisto 

Dariaus Kudirkos gyvos muzikos vakaras 

01 17 19 val. 

„Kačerga“ 

L.Sinkevičienė 

5 R. Dambrausko koncertas. 01 26 13 val. 

Ežerėlio k.c. 

I.Strašinskienė 

6 K.Jakučio ir grupės koncertas „Jaunos 

dienos“ 

01 29 19 val. 

„Kačerga“ 

L.Sinkevičienė 

7 Nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureato, poeto, humoristo Juozo Erlicko        

„Neregėta programa“ kavinėje ,,Kačerga“ 

02 14 19 val. 

„Kačerga“ 

L.Sinkevičienė 

8 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Vasario 

16-osois minėjimas. 

02 16 11 val. 

Pažėrų bažnyčia 

M.Ąžuolaitienė 

9 Šventinis koncertas ,,Žemėj Lietuvos“, 02 16 14 val. L.Sinkevičienė 
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skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai . Kačerginės šv. Onos 

koplyčioje 

10 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Vasario 

16-osois minėjimas ir Ežerėlio meno 

kolektyvų šventinis koncertas „Dainų ir 

šokių pynė Lietuvai“. 

02 16  15val. 

Kultūros c. 

I.Strašinskienė 

Meno vadovai 

11 Vasario 16-osios akcija „Uždek žvakelę prie 

Nepriklausomybės paminklo“  

02 16 17 val. 

Zapyškis 

E.Šidlauskienė 

12 L. ir P. Kazlauskų koncertas 02 22 18 val. 

Zapyškio salė 

E.Šidlauskienė 

13 Romansų vakaras ,,Ar prisimeni tą 

melodiją?“ su Loreta Sungailiene ir 

ansambliu ,,Nalšia“ 

02 23 17 val. 

„Kačerga“ 

L.Sinkevičienė 

14 Užgavėnės. Dalyvauja „Ringauda“, 

„Šaipokai“, „Ringutis“. 

03 4d. 18 val. 

Ringaudai (Gėlių g. 

prie kryžiaus) 

G.Kreipavičiūtė 

O.Dovydaitienė 

Seniūnija 

15 Užgavėnės. Persirengėlių vaikštynės. 03 4d. 16 val. 

Mastaičiai ir seniūnijos 

kaimai 

M.Ąžuolaitienė 

16 Plenero „Ringaudai drobėje“ pristatymas. 

Dalyvauja Antanas Dagilis, Danutė 

Mardosienė. Groja Gertrūda Beinarytė 

(altas). 

03 7d. 17 val. 

Ringaudų biblioteka 

G.Kreipavičiūtė 

V.Mitkuvienė 

17 Kovo 11- osios minėjimas.  03  9d. 11 val. 

Tabariškių bažnyčia 

G.Kreipavičiūtė 

18 Kovo 11- osios minėjimas-koncertas. 03 9d. 11 val. 

Pažėrų bažnyčia 

M.Ąžuolaitienė 

19 Mini konferencija „Lemtinga Lietuvai 

diena“. Gėlių padėjimas ir žvakelių 

uždegimas prie Nepriklausomybės paminklo. 

0310d. 13 val. 

Ežerėlio mokykla 

Nepriklausomybės 

paminklas 

N. Požerienė 

I.Strašinskienė 

20 Kačerginės bendruomenės žygis į 24-ąjį 

Lietuvos Laisvės pavasarį. 

03 11d. 14 val. 

Kačerginė-Pyplių 

piliakalnis 

L.Sinkevičienė 

21 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimas ir meno kolektyvų koncertas. 

03 11d. 12,30 val. 

Zapyšio laisvalaikio 

salė 

E. Šidlauskienė 

22 Moteriškumo vakaronė. Dalyvauja seminarų 

ciklo „GRACE“ steigėjos, UAB „Kornita“.  

03 13d. 18 val. 

Ringaudų mokyklos 

salė 

G.Kreipavičiūtė 

23. Renginys K. Donelaičio 300 – osioms 

gimimo metinėms paminėti “Taip Donelaiti” 

04 10, 14 val. 

Ežerėlis 

I. Strašinskienė 

 K. Donelaičiui paminėti skirtas renginys 

Ringaudų bibliotekoje 

04 23  G. Kreipavičiūtė 

24. Atvelykio šventė 04 26 16 val. 

Mastaičiai 

M. Ąžuolaitienė 

25. Respublikinė šventė „Aitvarai žemei ir 

dangui“ 

04 26, 12 val. 

Zapyškis 

E. Šidlauskienė 

26. Motinos dienos koncertas „Tau, Mamyte“ 05 01, 18 val. 

Ringaudai 

G. Kreipavičiūtė 

27. Motinos dienai skirta šventė „Tau mūsų 

širdies šiluma“ 

05 04, 11 val. 

Pažėrų bažnyčia 

M. Ąžuolaitienė 
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28. Radži koncertas 05 10, 16 val. 

Zapyškis 

E. Šidlauskienė 

29. Renginys „Protų mūšis“ skirtas šeimos dienai 05 15 

Ringaudai 

G. Kreipavičiūtė 

30. Sakralinės muzikos festivalis „Įžiebkim 

kibirkštį vilties“ 

05 18 14 val. 

Ežerėlis 

I. Strašinskienė 

31. Kazimiero Jakučio –Pagulbio ir grupės 

koncertas „Jaunos dienos“ 

05 25  

Zapyškis 

E. Šidlauskienė 

32. Jaunimo filmas apie Zapyškį (sukūrimas) 05 E.Šidlauskienė 

33 Renginys – akcija „Stebėk pasaulio 

čempionatą patogiai – pasigamink sėdmaišį 

06 05 17 val 

Zapyškio estrada 

E.Šidlauskienė 

34 Pasaulio futbolo čempionatas - LIVE @ 

ZAPYŠKIS“ 

Čempionato metu 

Vasaros estrada, salė 

E.Šidlauskienė 

35. Renginys šeimoms „Bėgimas už Ringaudus“ 06 07 11 val. 

Ringaudai 

G. Kreipavičiūtė 

36. Vaikų gynimo dienos renginys. „Piratiškas 

dviračių paradas“ 

06 01 12 val. 

Ežerėlis 

A.Kuzmickas 

I. Strašinskienė 

37. Miestelio šventė „Ežerėlio miestui – 58“ 06 07 18,30 val. 

Ežerėlis 

Bendruomenės centro 

kiemas 

      

I.Strašinskienė 

A.Kuzmickas 

 

38. Rasos 06 20 20 val. 

Pyplių piliakalnis 

M.Pečiulis 

39. Miestelio šventė „Zapyškiui – 506“ 06-22 16 val.m  

Zapyškis 

E. Šidlauskienė 

S.Imbrasas 

40. Rasų šventė 06 23 19 val. 

Altoniškių piliakalnis 

J. Mackonienė 

41. Kačerginės kurorto Joninių gegužinė 06-23 

Kačerginė 

L. Sinkevičienė 

V. Brušnius 

42. Renginys „Prasminga brydė per gyvenimo 

pievą“ 

 

06 26 17 val. 

Ežerėlio k.c. 

I.Strašinskienė 

43. Pasaulio futbolo čempionato varžybų 

stebėjimas 

07 mėn.  

Čempionato metu 

Vasaros estrada, salė 

E.Šidlauskienė 

44. Himno giedojimas 07 06, 21 val. 

Ringaudai, Žalgirio ir 

Gėlių g. kampas 

G. Kreipavičiūtė 

45. Renginys jaunimui „Po atviru dangumi“  07 19 d. 19.30 val. 

Ringauduose, šalia 

klebono pavėsinės 

G.Kreipavičiūtė 

46. Kūrybinių – edukacinių renginių ciklo 

„Prakalbinti literatūriniai kiemeliai“ vaikų 

kūrybinės dirbtuvėlės su aktoriumi A. 

Žiurausku, dailininke R. Skučiene, 

literatūrologe D. Šakavičiūte (5 renginiai) 

07 28 – 08 01  

10-14 val.  

Mašioto pasakų parke 

G. Kreipavičiūtė 

I. Strašinskienė 

47. Kūrybinių – edukacinių renginių ciklo 

„Prakalbinti literatūriniai kiemeliai“ 

literatūriniai etiudai su aktore J.Balčiūnaite, 

dainininke D. Skorupskaite, literatūrologe D. 

Šakavičiūte (5 renginiai) 

08 04 – 08 08  

10 -14 val.   

V. M. Putino kiemelyje 

G. Kreipavičiūtė 
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48. Kūrybinių – edukacinių renginių ciklo 

„Prakalbinti literatūriniai kiemeliai“ 

J.Biliūno kūrybos motyvai su aktore J. 

Balčiūnaite, dainininke D. Skorupskaite, 

literatūrologe D. Šakavičiūte. (5renginiai) 

08-11 – 08 14 

10 – 14 val. 

J. Biliūno kiemelyje ir 

skulptūrinių suolelių 

parke 

G. Kreipavičiūtė 

49. Žolinių šventė 08 15, 

Pažėrai, klebonijos 

kiemelis 

I.Strašinskienė 

D.Venclovienė 

50. Žolinių šventė 08 15, 

Jadagonys 

E. Šidlauskienė 

J. Mackonienė 

51. Kūrybinių – edukacinių renginių ciklo 

„Prakalbinti literatūriniai kiemeliai“ 

baigiamasis renginys. Dalyvauja vaikų 

rašytojas, režisierius, atlikėjas Vytautas 

Landsbergis. 

09 

Mašioto pasakų parkas 

G.Kreipavičiūtė 

I.Strašinskienė 

52. Sveikinimas – koncertas, skirtas pagyvenusių 

žmonių dienai „Nesakyk, kad ruduo“  

Spalio 5 d. 15 val. 

Ežerėlio kultūros 

centras 

J. M. 

Malinauskaitė 

53. Renginys skirtas pagyvenusių žmonių dienai 

„Jūsų metai – mūsų turtas“ 

Spalio 8 d. 16 val. 

Zapyškio seniūnijos 

salė 

E. Šidlauskienė 

54. Alšėnų, Ringaudų, Kačerginės, Ežerėlio 

šokėjų vakaras „Šokantis ruduo“ 

Spalio 17 d. 19 val.  

Ežerėlio kultūros 

centras 

R.Šafranauskienė 

55. Virgilijaus Noreikos koncertas  Spalio 24 d. 18 val. 

 Zapyškio seniūnijos 

salė 

E. Šidlauskienė 

56. Renginys skirtas pagyvenusių žmonių dienai 

„Sidabro gija“ 

Spalio 25 d. 18 val. 

Mastaičių pagrindinės 

mokyklos salė 

D. Venclovienė 

57. Kairiojo Nemuno kranto bendruomenių 

sueiga „Kaimynija 2014“ 

Lapkričio 7 d. 17 val. 

Zapyškio mokyklos 

salė 

I. Strašinskienė 

J. M. 

Malinauskaitė 

58. Ringaudos folklorinio ansamblio 15 metų 

jubiliejinis vakaras 

Lapkričio 15 d. 17 val. 

Ringaudų mokyklos 

salė 

G. Kreipavičiūtė 

59. Padėkos diena Lapkričio 28 d. 18 val. 

Zapyškio mokyklos 

salė 

E. Šidlauskienė 

 

60. Eglutės įžiebimo šventė Ežerėlyje Gruodžio 12 d. 

Ežerėlio miesto 

aikštėje 

J. M. 

Malinauskaitė 

61. Eglutės įžiebimo šventė Zapyškyje  Gruožio 20 d. 16 val. 

prie seniūnijos 

E. Šidlauskienė 

62. Eglutės įžiebimo šventė Ringauduose Gruodžio 12 d. 17 val. 

Miestelio aikštė 

G. Kreipavičiūtė 

63. Advento pokalbiai su parapijos klebonu 

 J. Fakejevu 

Gruodžio 18 d. 17 val. 

Ežerėlio kultūros 

centras 

J. M. 

Malinauskaitė 

64. Populiariosios klasikinės muzikos koncertas 

„Kalėdinė dovana“ su Aušra Cicėnaite 

Gruodžio 26 d. 17 val. 

Ežerėlio kultūros 

centras 

I. Strašinskienė 
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65. Kultūros centro ir EBC jaunimo klubo 

„Blyksnis“ renginys „Kalėdoms sugrįžta 

vaikai“ 

Gruodžio 27 d. 18 val. 

Ežerėlio kultūros 

centras 

I. Strašinskienė 

A. Kucmickas 

M. Urlikaitė 

66. Naujų metų sutikimo vakaras bendruomenei 

„Sveiki sulaukę Naujųjų Metų“ 

Gruodžio 31 d. 21 val. 

Ežerėlio kultūros 

centras 

J. M. 

Malinauskaitė 

 

Ežerėlio kultūros centre vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Vasario 16-osios minėjimas.  

Salė vos sutalpino žiūrovus. Jau seniai tapo graži tradicija Vasario 16-ąją paminėti drauge su visais  

savoje bendruomenėje. 

 

 

 

 

Ringauduose vyko labai gražus ir jaukus renginys - vasarą 

vykusio Piliuonos tautodailės studijos plenero "Ringaudai 

drobėje" pristatymas. Kovo 11-osios išvakarėse dar kartą 

įsitikinome, koks nepaprastas ir gražus mūsų kraštas. Šį sykį 

Ringaudai.  

 

 

 Kauno valstybinio choro koncertas, skirtas Kristijono 

Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejui Ežerėlio kultūros 

centre. Įspūdinga Valstybinio choro ir aktoriaus Dainiaus 

Svobono programa nepaliko abejingų. Chorui dirigavo Kęstutis  

Jakeliūnas. 

 

Sakralinės muzikos festivalis „Įžiebkim kibirkštį vilties“ 

Ežerėlyje.  

 

 

 

 

Ežerėlio miesto gimtadienio šventė "Ežerėliui - 58". 
  

 

 

 

 

 

   Rasos ant Pyplių piliakalnio. Šventę organizavo Ringaudų 

laisvalaikio salės folkloro kolektyvas "Ringauda" ir jo vadovas 
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Mintautas Pečiulis. Visi renginio dalyviai kupoliavo, būrėjos būrė ateitį, prausėsi vandeniu, 

dainavo, dalyvavo rateliuose, lankė ir nusilenkė rugių laukui kurstė ugnelę, ėjo prie Nemuno 

plukdyti vainikų su degančiomis ugnelėmis. Grįžtant nuo Nemuno per mišką, buvome gąsdinami 

gerųjų miško dvasių. Vyresniosios žolininkės virė ir vaišino žolelių arbata. Liepsnojo laužas. 

2014 m. pasaulio lietuvių dainų šventėje "Čia mūsų namai" 

dalyvaus 3 Ežerėlio kultūros centro meno kolektyvai: Folkloro 

ansamblis "Altonė", vad. J.Mackonienė (Zapyškis), kapela 

"Nemuno vingis", vad. V.Brušnius (Kačerginė) ir kapela 

"Samanėlė", vad. R.Marma (Ežerėlis). 

 

 

 

 

Kūrybinių-edukacinių renginių ciklas „Prakalbinti 

literatūriniai kiemeliai“ Kačerginėje. 

 

 

 

 

 

 

„Rudens sambariuose“ dalyvavo visų seniūnijų laisvalaikio 

salės. 

 

 

 

 

 

 

 Kairiojo Nemuno kranto seniūnijų bendruomenių sueiga-

mugė „Kaimynija 2014“ Zapyškyje. 

 

 

 

 

 

 

“Ringaudų folkloro ansambliui „Ringauda“ – 15“. 
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Kalėdinės eglutės šventė socialiai remtiniems vaikučiams Alšėnuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. vykusios profesionalaus meno ir tautodailės parodos 

 

Eil. 

Nr. 

Paroda Vieta Atsakingas 

1 A.Katelienės tapybos darbų paroda Ežerėlio k.c. I.Strašinskienė 

2 R.Kalėdienės fotografijos paroda „Sportas 

Ežerėlyje“ 

Ežerėlio k.c. I.Strašinskienė 

K.Tatarūnas 

3 Keramikos darbų paroda „Keramikai 

Lietuvai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

dienai 

Zapyškio laisvalaikio 

salės vestibiulis 

V.Butkienė 

4 Dailės studijos „Polėkis“ paroda, skirta Kovo 

11-ajai 

Zapyškio seniūnija Ž.Muraškienė 

5. R. Kalėdienės fotografijos paroda „Sportas 

Ežerėlyje“ 

04-05 

Ežerėlio k.c. 

I. Strašinskienė 

K. Tatarūnas 

6. Martyno Patianiko fotografijos parodos 

pristatymas 

06 18 18 val. 

Ringaudų biblioteka 

G.Kreipavičiūtė 

7. Lauros Česiūnienės tapybos darbų 

pristatymas 

Spalio 5 d.  

Ežerėlio kultūros 

centras 

J. M. 

Malinauskaitė 

 

Kultūros centro 2014 metų veiklos rezultatai 

 Kultūros centras  

Renginiai Lankytojai 

1. Meno mėgėjų kolektyvų renginiai 116 14 000 

1.1. Išvykose 43 7800 

1.2. Kultūros centre 29 6200 

2. Profesionalaus meno renginiai 15 3330 

2.1. Akademiniai koncertai ir spektakliai 8 780 

2.2. Pramoginės muzikos koncertai 7 2550 

3. Kiti renginiai ir koncertai 29 3490 

3.1. Parodos, kino filmai 7 2090 

3.2. Diskotekos 4 320 

3.3. Edukaciniai projektai (renginiai) 15 1080 

Iš viso: 109 20820 
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Mėgėjų meno kolektyvų kultūros centre 2014 metų suvestinė 

Kultūros centras, 

laisvalaikio salė 

Mėgėjų meno 

kolektyvai ir 

dalyviai 

Kol.      dalyviai 

Iš jų vaikų ir 

jaunimo  

 

Kol.     dalyviai 

Praėjusioje 

Dainų šventėje 

dalyvavusių 

meno 

 Kol.      dalyviai 

Studijos, būreliai, 

klubai 

 Kol.     dalyviai 

 

Iš viso 

 

Kol.     dalyviai 

 

Kultūros centras 13 178 5 75 3 60 8 117 21 295 

Alšėnų l.s. 5 56       5 56 

Ežerėlio k.c. 5 57   1 11 4 73 8 130 

Ringaudų l.s. 1 16 1 14   1 14 2 30 

Kačerginės l.s. 1 14 2 16 1 14 2 20 3 34 

Zapyškio l.s. 1 35 2 45 1 35 1 10 2 45 

 

Finansavimas, jo šaltiniai, įstaigos turtas 

Kultūros plėtros programai vykdyti 2014 m. buvo planuota 416,1 tūkst. Lt. 

Iš jų darbo užmokesčiui - 364,6 tūkst. Lt. 

Prekių ir paslaugų naudojimui – 51,5 tūkst. Lt. 

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro 2014 m. biudžeto vykdymas 

 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba steigėjo   skirtos   lėšos 
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kultūros 
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00 

1000

0,00  
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,03 

Iš viso: 396222,59 368896,74 333943

,64 

19132,34 8193,51   60,

00 

1000

0,00  
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,03 

 

Estetinio aplinkos ir gerbūvio gerinimas.  

Ežerėlio kultūros centro prieigos, aplinka yra estetiškai patraukli, 

patogi ir puošianti visą Ežerėlio miestelį. Vietoje menkaverčių 

krūmų, juosiančių teritoriją, buvo pasodintos ir auga 

dekoratyvinės tujos, įrėminančios aplinką. Kultūros centro 

teritorijoje įkurdintas gėlynas, kuriame nuolat šiltuoju metų laiku 
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žydi įvairių kultūrų gėlės, bei išmaniai sukurtas dekoratyvinių medelių kolumbariumas. Visa 

teritorija apsėta veja, kuri yra kruopščiai prižiūrima. Įgyvendinant vieną iš projektų, kultūros centro 

įėjimo prieigose buvo pastatyti du modernūs ir itin kokybiški gėlių vazonai. Ant išorinių palangių 

nuolat žydi kultūrinės tįstančios gėlės, kurios pritraukia ne vieną smalsuolį ar natūralios gamtos 

mylėtoją. Kultūros centro prieigose įrengtas žydintis kabantis sodas, kuris iki pat rudens labai puošė 

aplinką. 

 

Kultūros centras turto patikėjimo  teise  (2014 04 23 Savivaldybės turto patikėjimo sutartis 

Nr. S-514) valdo, (naudoja ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja jam patikėtu turtu) kultūros 

centro pastatą; unikalus Nr.: 5295-5002-1016. Adresas: Kauno gt. 21, Ežerėlis, Kauno raj. sav. 

Pastato likutinė vertė 719 516,65  Lt. 

Kultūros centras panaudos teise (2014 04 23 Savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. S-

515) valdo (naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja jam patikėtu turtu 25,92 kv.m. 

negyvenamosiomis patalpomis Ežerėlio kultūros centro Ringaudų laisvalaikio sale (pastato, 

kuriame yra patalpos unikalus Nr. 5298-5020-2016  pažymėjimas plane 1C2p, patalpų šifrai R-7; R-

14) Kauno r., Ringaudų km., Gėlių g.2 iki 2024 m. kovo 1 d. centro veiklai vykdyti. 

Kultūros centras panaudos teise (2014 04 23 Savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. S-

516) valdo (naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja jam patikėtu turtu 17,40 kv.m. 

negyvenamosiomis patalpomis Ežerėlio kultūros centro Kačerginės laisvalaikio sale (pastato, 

kuriame yra patalpos unikalus Nr. 5296-5008-1035 pažymėjimas plane 3A3p, patalpų šifrai 2-

1/17,40) Kauno r., Kačerginės mstl., J.Janonio g. 31, iki 2024 m. kovo 1 d. centro veiklai vykdyti. 

Kultūros centras panaudos teise (2014 04 23 Savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. S-

517) valdo (naudoja ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja jam patikėtu turtu 56,16 kv.m. 

negyvenamosiomis patalpomis Ežerėlio kultūros centro Zapyškio laisvalaikio sale (pastato, kuriame 

yra patalpos unikalus Nr. 5297-6022-1012 pažymėjimas plane 1C2p, patalpų unikalus 5297-6022-

1012:0008patalpų šifrai 108/11,64: 109/22,42: patalpų unikalus 5297-6022-1012:0004, 225/22,10) 

Kauno r., Zapyškio sen., Kluoniškių km., Šviesos g. 18 iki 2024 m. kovo 1 d. centro veiklai 

vykdyti. 

2014 m. lapkričio 28 d. Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro ilgalaikis turtas įvertintas 

pagal balansinę vertę 53 197,91 Lt. ir 2 310,00Lt.  

2014 m. lapkričio 28 d. Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro mažavertis turtas pagal 

balansinę vertę sudaro 96 874,48 Lt. 

 Veikia kultūros centro interneto svetainė  http://ezerelio.kc.krs.lt . 

Kultūros centras, pagal partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį ir pagal panaudos sutartį 

disponuoja Ežerėlio bendruomenės centro įsigytu materialiuoju turtu (būgnų komplektas, elektriniai 

http://ezerelio.kc.krs.lt/


 18 

vargonai, armonika, garso kolonėlės, vaizdo kamera, nešiojamas kompiuteris, multimedijos 

projektorius, mobilus ekranas projekcijai, daugiafunkcinis spausdintuvas, meno kolektyvo sceniniai 

drabužiai) už 24 905,83 Lt. 

Problemos ir veiklos prognozės 

            2014 m. kultūros centre keitėsi pareigybės  ir darbuotojai. Zapyškio ir Ringaudų laisvalaikio 

salėse pradėjo dirbti jaunos, kūrybingos ir aktyvios specialistės – kultūrinės veiklos organizatorės. 

Ilgesnį laiką Alšėnų laisvalaikio salėje nebuvo kultūrinės veiklos organizatoriaus, kultūros centre 

nebuvo režisieriaus bei projektų vadovo, Kačerginės laisvalaikio salės kultūrinės veiklos 

organizatorė sirgo. Tačiau kultūrinė veikla, projektų įgyvendinimas, renginiai nenutrūko ir 

organizatoriaus nebuvimo arba ligos atveju - juos pavadavo kitų salių kultūrinės veiklos 

organizatoriai bei  kultūros centro specialistai. Organizuojant kultūrinę veiklą, projektų 

įgyvendinimą ir kultūros renginius laisvalaikių salių organizatoriams padeda nuo rugpjūčio mėn. 

pradėjusi dirbti Ežerėlio kultūros centro režisierė, projektų vadybininkė, etnokultūros specialistė. 

Renginius organizuojant gausesnei ir profesionalesnei kūrybinei komandai, pagerėjo renginių 

kokybė,  daugėja lankytojų, lengviau pritraukiami rėmėjai. Laisvalaikio salių kultūrinės veiklos 

organizatoriai visą darbo laiką bei kūrybinę energiją gali skirti kūrybiniam darbui, bendruomenės 

atelkimui ir aktyvinimui, kultūrinių poreikių išsiaiškinimui, klubų, būrelių steigimui, kūrybinių 

dirbtuvėlių organizavimui ir kitai kūrybinei veiklai. 

Atsinaujino ir įgavo žymiai platesnį pobūdį tokie tradiciniai respublikiniai renginiai, kaip 

„Aitvarai žemei ir dangui“ Zapyškyje, Sakralinės muzikos festivalis „Įžiebkim kibirkštį vilties“ 

Ežerėlyje, Miestelių šventės, Kalėdinių eglių įžiebimo šventės visose 6 seniūnijose, Advento 

vakarai Zapyškyje ir Ežerėlyje, seniūnijų bendruomenių sueiga –mugė „Kaimynija 2014“ ir kt. 

Tarpusavyje bendradarbiauja ir kultūros centro meno kolektyvai – organizuoja bendras 

programas, koncertuoja laisvalaikio salėse vykstančiuose renginiuose. 

Siekdami kuo geriau  patenkinti bendruomenės narių kultūrinius poreikius, steigiame 

klubus, studijas, būrelius, šiam darbui pasitelkiame savanorius, praktikantus bei panaudojame 

programinei veiklai skirtas lėšas. Ringaudų, Alšėnų bei Zapyškio laisvalaikio salėse į kultūrinę 

veiklą reikėtų ir planuojame įtraukti daugiau aktyvių bendruomenės narių ir jaunimo, kurie galėtų 

ne tik lankyti būrelius, užsiėmimus, bet ir gebėtų jiems vadovauti. Bendradarbiaudami su seniūnais 

bei seniūnaičiais, bendruomenių centrais, kviečiam pašalpų gavėjus, turinčius gebėjimų vesti 

būrelius ir norinčius kultūrinėje veikloje dirbti už seniūnijose paskirtas valandas (pvz.: Kūrybinių 

dirbtuvių vadovas Egidijus Turevičius Ežerėlyje). 

 Rengiant bendrus renginius bei programas arba renginius atokesniuose kaimuose, iškyla 

transporto panaudojimo kolektyvų pavėžėjimui problema. Todėl tenka ieškoti rėmėjų. Meno 

kolektyvų vaikus į renginius paveža, o kartu ir dalyvauja renginiuose jų tėveliai. 
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Ežerėlis yra didžiausią socialinę atskirtį turinti seniūnija. Čia gyvena daug socialiai 

remtinų, nusivylusių, pasyvių, nemokių renginių lankytojų, todėl stengiamės organizuoti 

nemokamus renginius, kuriuos turėtų galimybę lankyti įvairių socialinių sluoksnių gyventojai.             

            Kultūros centras neturi garso, apšvietimo aparatūros, trūksta kai kurių muzikos instrumentų 

kapelai. Muzikantai groja su nuosavais muzikos instrumentais (smuikas, birbynė). Problemą 

sprendžiam bendradarbiaudami su bendruomenės centrais (Ežerėlis, Kačerginė, Zapyškis). Sunkiau 

sekasi bendradarbiauti su mokyklomis. Ežerėlio, Kačerginės kultūros darbuotojai turi galimybę 

pasinautoti kokybiška bendruomenės centrų įgarsinimo, apšvietimo, įranga, muzikos instrumentais, 

įsigytais sceniniais  kostiumais. 

Kačerginėje rudenį atvėrė duris daugiafunkcis centras su gražia sale, dėl to žymiai pagėrėjo 

meno kolektyvų ir darbuotojų darbo sąlygos, pagėrėjo renginių kokybė.  

Didžiausia problema yra prasta, nepatraukli ir kultūros renginiams nepritaikyta salė 

priemiestinėje Alšėnų seniūnijoje, Mastaičiuose. Todėl kai kuriuos tradicinius renginius 

organizuojame Pažėruose (Vasario 16-oji, Žolinės šventė). Teikia optimizmo puikūs ir geranoriški 

santykiai su Mastaičių policijos mokykla. Mastaičių didžiąją renginių salę yra planuojama 

suremontuoti ir leisti ja pasinaudoti kultūriniams renginiams Alšėnų bendruomenei. Optimizmo 

teikia ir Mastaičių daugiafunkcio centro kūrimo vizija. 

Ežerėlio kultūros centras turi didelę tvarkomos aplinkos teritoriją, didelį ir aukštą pastatą, 

kurį reikia prižiūrėti (lietvamzdžių bei lovelių valymas du-tris kartus į metus, teritorijos priežiūra 

žiemą, vasarą bei rudenį ir kt) tačiau nėra ūkio dalies darbininko pareigybės. Ežerėlio kultūros 

centro sale naudojasi ir Ežerėlio vidurinė mokykla, todėl prieš renginius ir po jų dažnai reikia 

išstumdyti bei pernešti labai sunkius kėdžių blokus. Tai, pažeidžiant darbo saugos reikalavimus, 

daro moterys, kultūros centro specialistės bei valytoja.  Ūkio dalies darbuotojas, galėtų supirkti, 

pernešti ir parvežti sunkiai sveriančias prekes, statyti sunkius scenografijos elementus įvairioms 

lauko šventėms. Tai atlieka direktorė ir kiti meno darbuotojai. Kultūros centre bei laisvalaikio 

salėse turime 8 kompiuterius, spausdintuvus, kurie kartais sugenda. Neturime kompiuterų 

specialisto, todėl remontuoti šią įrangą vežame į Kauną. 

             Ir ateityje numatome vykdyti bendradarbiavimą su įvairiomis seniūnijos įstaigomis, rajono 

kultūros centrais, organizuoti bendrus renginius, rengti projektus, į kultūrinę veiklą įtraukdami kitų 

įstaigų darbuotojus, aktyvių žmonių ratą, iš miesto atsikeliančius naujakurius. Sudarydami galimybę 

visiems bendruomenės nariams įsijungti į kultūrinę veiklą, mažinsime socialinę atskirtį, skatinsime 

savitarpio pagalbą. Bendradarbiaudami dalinsimės gerąja patirtimi su kitomis rajono, krašto ir 

bendruomenėje esančiomis įstaigomis. 

           Ir ateityje tęsime veiklą etninės kultūros perimamume ir perdavime, paveldosaugoje, 

seniūnijose esančius paveldo objektus bei netradicines erdves panaudosime kultūriniams 
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renginiams, kultūriniam turizmui (Ežerėlio miškai, durpynas, partizanų būstinės, Zapyškio Nemuno 

slėnis, senoji gotikinė bažnyčia, dviračių takas, piliakalniai, Akademijoje vykstantys didieji 

renginiai „Sprendimų ratas“ ir kiti, erdvė Tabariškėse prie bendruomenės centro). 

           Stengsimės ir toliau išlaikyti aukštą mėgėjų meno kolektyvų meninį lygį, dalyvauti 

festivaliuose, konkursuose, 2018 metų Dainų šventėje. Aktyviai bendradarbiausime su Kačerginės 

daugiafunkciu centru.  2015-ieji yra Kauno rajono 60-mečio metai, todėl daugelį renginių 

dedikuosime šiai datai. 2015-ieji yra paskelbti Lietuvos etnografinių regionų metais, todėl daugelis 

kultūros projektų bei renginių bus susiję su etnografinių regionų metais. Ežerėlio kultūros centre jau 

vyko Etnografinių regionų metų atidarymo Kauno rajone renginys. Gruodžio mėnesį čia 

planuojame surengti ir metų uždarymo (Sutartinių dainavimo šventę „Sesė dodą sodino“).    

     Tęsime projektinę veiklą ir ieškosim galimybių pritraukti lėšų veiklai. (2014 m. yra parengti 

ir pristatyti LKT finansavimui 4 kultūros projektai 

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras siekia būti kūrybinga, darbinga, iniciatyvi, 

novatoriška, telkianti ir aktyvinanti bendruomenę kultūros įstaiga, puoselėjanti etninę kultūrą, 

mėgėjų meną, kurianti bei įgyvendinanti meno programas, plėtojanti švietėjišką (edukacinę), 

pramoginę veiklą, aktyviai bendradarbiaujanti, kokybiškai tenkinanti bendruomenės kultūrinius 

poreikius bei įgyvendinanti profesionalaus meno sklaidą įstaiga. Ežerėlio kultūros centro patalpos 

yra estetiškos, šiltos patogios meno kolektyvų darbui, kūrybai, bendruomenės veiklai bei 

renginiams.  

 

 

Direktorė                           Inutė Strašinskienė

   


