
KAUNO RAJONO EŽERĖLIO KULTŪROS CENTRO 

 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA 

I. ĮVADAS 

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

teisės aktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Kauno rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, 2014 m. rugpjūčio 28 d.  Nr. TS-309 patvirtintais Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro 

nuostatais, Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro 2015 – 2017 m. strateginiu planu. 

 2015 m. įstaigos tikslas - globoti etninę kultūrą, organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, 

profesionalaus meno sklaidą, užtikrinti kultūros centro veiklos bei kultūros paslaugų kokybę. 

II. VEIKLOS APŽVALGA 

Įstaigos valdymas 

Kultūros centrui vadovauja direktorė Inutė Strašinskienė.  

Kultūros centre patariamojo balso teise veikia Kultūros centro taryba, kuriai vadovauja Jolanta Marija 

Malinauskaitė. 2015 m. įvyko 5 susirinkimai, kuriuose buvo aptariami svarbiausi veiklos bei biudžeto 

panaudojimo  klausimai. 

Įstaigos personalas 

Ežerėlio kultūros centre 9 pareigybėse yra 14,25 etato, dirba 21 darbuotojas (1 lentelė, 2 lentelė), iš 

kurių 16 yra kultūros ir meno darbuotojai. 1 darbuotoja yra vaiko priežiūros atostogose. Ežerėlio kultūros 

centre bei visose laisvalaikio salėse visos pareigybės yra užimtos, 0,25 et. valytojos yra laikinai laisva. 15 

kultūros ir meno darbuotojų  turi aukštąjį universitetinį kultūros ir meno specialybės išsilavinimą. 2 kultūros 

ir meno darbuotojai turi aukštąjį universitetinį kitą išsilavinimą. 1 kultūros ir meno darbuotojas turi aukštąjį 

neuniversitetinį kitą išsilavinimą. 7 kultūros ir meno darbuotojams yra suteiktos kultūros darbuotojų 

kvalifikacinės klasės (1darb. – pirma kvalif. kl., 5 darb.– antra kvalif. kl., 1 darb. – trečia kvalif. kl.). 2015 m. 

9 darbuotojai kėlė kvalifikaciją (8 iš jų kultūros ir meno darbuotojai). 

2015 m. iš darbo buvo atleista – 13 darbuotojų ( kūrybinių darbuotojų – 10, kitų darbuotojų – 3),  

priimta į darbą - 14 darbuotojų ( kūrybinių darbuotojų – 12, kitų darbuotojų – 2). Programinės veiklos 

organizatoriai  pagal terminuotas darbo sutartis buvo priimti į darbą įgyvendinti tam tikrai meninei arba 

edukacinei programai ir atleisti suėjus terminui. 2015 m. keitėsi Alšėnų ir Ringaudų laisvalaikio salių 

kultūrinės veiklos organizatoriai, bei meno vadovai Ringauduose, Alšėnuose, Ežerėlyje. Kadangi yra naujų 

darbuotojų, vyksta pastovus darbas su personalu - organizuojami pasitarimai, kuriuose aptariami kultūrinės 

veiklos klausimai. Pasitarimai organizuojami ne tik kultūros centre, bet laisvalaikio salėse. Ežerėlio kultūros 

centre dirbantys specialistai (režisierė, projektų vadybininkė, etnokultūros specialistė) bei direktorė dažnai 

lankosi visose laisvalaikio salėse, padeda naujiems darbuotojams, juos konsultuoja. Su kiekvienu kūrybiniu 

darbuotoju aptariamos ir rengiamos metų veiklos programos. Metų pabaigoje yra rengiamos ataskaitos. 

 

 



Įstaigos veikla 

Kultūros centro veikla yra įvairiapusė ir plati, siekiant į krašto kultūros vyksmą įtraukti kuo daugiau 

bendruomenės narių. 

Kultūros centre 2015 m. veikė 14 mėgėjų meno kolektyvų (4 lentelė, 5 lentelė) : kapela „Samanėlė“, 

Vokalinis tercetas „Svaja“, Moterų vokalinis ansamblis, Tautinių šokių grupė „Vijoklė“, Suaugusių mėgėjų 

teatras „Dialogas“, Folkloro ansamblis „Ringauda“, Folkloro ansamblis „Altonė“, Vyresniųjų tautinių šokių 

grupė „Vija“, Muzikos grupė „Senieji draugai“, Pažėrų folkloro ansamblis, Vokalinis ansamblis, Moterų 

muzikos grupė, 7 studijos, būreliai, klubai: suaugusiųjų mišrus choras, roko grupė EXBG, neįgaliųjų klubas 

„Viltis, jaunimo klubai Ringauduose ir Zapyškyje, kūrybinės dirbtuvės Ežerėlyje ir Ringauduose. Meno 

kolektyvus, studijas, būrelius ir klubus lanko 256 žmonės.  

2015 m. kultūros centre bei laisvalaikio salėse įvyko 81 renginys ir 31 koncertas išvykose (6 lentelė). 

Aktyvia koncertine veikla pasižymėjo Ežerėlio kultūros centro kapela „Samanėlė“,vad. R.Marma (18 koncertų 

Kauno rajone, Birštone, Jonavos, Šakių rajonuose), Zapyškio folkloro ansamblis „Altonė“, vad. J.Bytautė (12 

koncertų, dalyvavimas tarptautiniuose folkoro festivaliuose „Skamba, skamba kankliai“, „Atataria 

lamzdžiai“), Ežerėlio tautinių šokių grupės „Vijoklė“, vad. L.Kaminskienė (11 koncertų Kauno rajone, 

Birštone, dalyvavo tarptautiniame tautinės muzikos frestivalyje Poznanėje, Lenkijoje), Alšėnų vyresniųjų 

tautinių šokių grupė „Vija“, vad. A.Vozgirdienė (8 koncertai Kauno rajone, dalyvavavo respublikiniame 

festivalyje „Adarykim vartelius“ Garliavoje). 2015 metais ypač aktyviai bendradarbiavo Kauno rajono 

kultūros centrai, todėl keičiantis meno programomis, Ežerėlio kultūros centro meno kolektyvai rengė 

koncertus Kauno rajono kultūros centrų renginiuose. Ežerėlio kultūros centre bei laisvalaikio salėse dalyvavo 

Babtų, Ramučių, Raudondvario, Garliavos meno kolektyvai.  

2015 m. susikūrė 3 nauji mėgėjų meno kolektyvai - tai liaudiška kapela (Alšėnų LS, vad. L. 

Vaičienė), folkloro teatras (Zapyškio LS, vad. M. Perminienė), vokalinis ansamblis (Ringaudų LS, vad. M. 

Beinaris). 3 meno kolektyvams yra suteikta II kategorija, 4 meno kolektyvams suteikta III kategorija, 7 meno 

kolektyvai kategorijos neturi.  

Daugiau pavykę renginiai : Tradicinis aitvarų festivalis „Aitvarai žemei ir Dangui“ (2015 m. 

pritraukęs apie 7 tūkstančius dalyvių. Daugiausia dalyvavo jaunos šeimos su vaikais), unikalus tarptautinis 

renginys „Šunų kinkinių varžybos“, kuris sulaukė didelio šeimų susidomėjimo, istorinės atminties išsaugojimą 

puoselėjantys renginiai partizanams atminti Vytauto Balsio sodyboje, Kluoniškių kaime bei Drapakampio 

miške, renginys „Pavasaris įkvepia“, kuriame Ežerėlio kultūros centruo buvo įteiktas geriausio 2014 m. 

kultūros centro apdovanojimas, „Ežerėlio durpynui ir Ežerėliui 100 metų“, kurio metu buvo atidengtas 

paminklas Ežerėlyje, bei etnokultūriniai renginiai Ežerėlyje, Zapyškyje, Ringauduose, Ringaudų miestelio 

šventė, „Bėgimas už Ringaudus“, Kalėdų eglės įžiebimas Ringauduose, Žolinės šventė Pažėruose ir kiti. 

Zapyškyje atidengtas paminklas Lietuvos savanoriams. Jadagoniuose (Zapyškio sen.) pastatytas kryžius bei 2 

koplytstulpiai naujai formuojameme Dailininkų kalnelyje.  

Daugumą projektų įgyvendinti padeda arba juose dalyvauja kultūros centro socialiniai partneriai: 

UAB „Klasmann-Deilmann Ežerėlis“, Simo Zarecko gėlininkystės ūkis, UAB „Danplastas“, VŠĮ Aleksandro 



Stulginskio universiteto mokomasis ūkis, Ežerėlio bei Zapyškio pagrindinės mokyklos, Ringaudų pradinė 

mokykla, Ežerėlio, Zapyškio, Ringaudų nevyriausybinės bei bendruomeninės organizacijos. 

Veikia Ežerėlio kultūros centro interneto svetainė  http://ezerelio.kc.krs.lt bei FB paskyros Ežerėlio 

kultūros centras, Alšėnų laisvalaikio salė, Ringaudų laisvalaikio salė, Zapyškio laisvalaikio salė. 

2015 metų  projektinė veikla          

2015 m. kultūros centras įvairiems fondams parengė 8 projektus (6 lentelė). Dviems projektams buvo 

gautas finansavimas. Vienas projektas - „Per etnokultūrą auginkime save“ buvo parengtas ir įgyvendintas per 

NVO - „Zapyškio bendruomenės centrą“. Viename kultūros projekte - „Mergina, mergaitė, moteris. Vaikis, 

vaikinas, vyras“ Ežerėlio kultūros centras dalyvavo kaip partneris. Šis projektas buvo įgyvendinamas 

Zapyškyje.                                                         

Kultūros centras 2015 m. veiklą orientavo į vietos tradicijų išsaugojimą ir naujų projektų kūrimą (iš 

viso įvyko 78 kultūros renginiai ir projektai; net ir negavus LKT finansavimo, didžioji dalis projektų buvo 

įgyvendinti kultūros centro biudžeto ir rėmėjų lėšomis), meno mėgėjų kolektyvų aktyvią veiklą (27 koncertai 

bei renginiai kultūros centre, 34 koncertai išvykose, 2 koncertai užsienyje), mėgėjų meno kolektyvų programų 

ruošimą (parengtos 26 programos). Daugumą didesnės apimties vykdomų renginių  organizuoja darbo grupės. 

Efektyviai panaudojus programinės veiklos organizatoriaus pareigybę, kultūros centras organizavo veiklas 

pagal pomėgius įvairaus amžiaus gyventojams. Ežerėlio kultūros centre vyko Etnografinių regionų metų 

atidarymo Kauno rajone renginys, kuriame buvo pristatyti visi Lietuvos etnografiniai regionai:  tarmės, dainos, 

šokiai, muzika, tautiniai kostiumai. Zapyškyje vyko visų šešių kairiojo Nemuno kranto 6 seniūnijų 

bendruomenių etnografinių regionų metų uždarymo renginys „Kaimynija 2015“.  Kultūros centras aktyviai 

propagavo profesionalųjį meną (12 profesionalaus meno renginių), organizavo istorinės atminties išsaugojimo 

veiklą.  

Įvertinimas 

2015 m. LR Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras ir Lietuvos kultūros centrų 

asociacija Kauno rajono Ežerėlio kultūros centrą pripažino geriausiu respublikoje 2 kategorijos kultūros centrų 

tarpe. Kultūros centras buvo apdovanotas diplomu ir pinigine premija. Kultūros centro direktorė Inutė 

Strašinskienė Kauno rajono 60-mečio proga buvo apdovanota III lygio Kauno rajono Garbės ženklu. 

2015 m. biudžeto vykdymas 

2015 m. Ežerėlio kultūros centro kultūros programos įgyvendinimui buvo panaudota 122537,17 

tūkst. Eur. (7 lentelė). 

2015 m. lyginant su 2014 m. metais kultūros centro finansavimas išaugo. 2015 m. kultūrinių 

programų bei kultūros projektų įgyvendinimui kultūros centras pritraukė virš 13 tūkt. Eurų privačių rėmėjų 

lėšų – t.y. daugiau kaip 10 kartų daugiau negu 2014 m. (1 pav.) 

 

 

 

 

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


Problemos ir jų sprendimas 

2015 metais keitėsi Alšėnų bei Ringaudų laisvalaikio salių kultūrinės veiklos organizatoriai. Nors 

kurį laiką nebuvo darbuotojų, pagrindinius planuotus renginius (Ringaudų miestelio šventė, Žolinės Pažėruose 

ir kt.) organizavo Ežerėlio kultūros centro specialistai kartu su laisvalaikio salių meno vadovais.  

Alšėnų vyresniųjų tautinių šokių grupė „Vija“ bei linijinių šokių grupė „Kolibris“ Alšėnų laisvalaikio 

salėje neturi galimybės repetuoti, kadangi trūksta patalpų. Šie kolektyvai kultūros centrų bendradarbiavimo 

pagrindais, šokių repeticijas vykdo Ilgakiemio laisvalaikio salėje. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai 

Mastaičių daugiafunkcinio centro statybai. 

Didelė problema – transporto paslaugos. Iki šiol kultūros centras dėl transporto paslaugų 

kreipdavosi į ugdymo įstaigas. Šiuo metu tokios galimybės nebeturi. Šią paslaugą kultūros centras turi pirkti 

iš privačių transporto įmonių, kuri yra labai brangi, nes seniūnijose (išskyrus Zapyškį) transporto įmonių nėra. 

Kultūros centro biudžete lėšos transportui nėra numatytos - jos naudojamos iš „kitų paslaugų“ biudžeto eilutės.  

Kultūros centras yra pajėgus įgyvendinti numatytas kultūrines veiklas, taupiai ir efektyviai panaudoti 

biudžeto bei privačių rėmėjų skiriamas lėšas. 

 

Direktorė                           Inutė Strašinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro 2015 m. veiklos ataskaitos priedai 

1 lentelė. Pareigybės ir personalas. 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Pareig. 

sk. 

Darbuotojas / kultūros centras arba laisvalaikio 

salė 

1.  Direktorius 1 Inutė Strašinskienė 1 et. (Ežerėlio KC) 

2.  Režisierius 1 Jolanta Marija Malinauskaitė 1 et. (Ežerėlio KC) 

3.  Etnokultūros specialistas 1 Jūratė Bytautė 1 et. (Zapyškio LS) 

4.  Projektų vadybininkas 1 Elina Skaržinskienė 0,8 et. (Ežerėlio KC) 

Jolanta Marija Malinauskaitė 0,2 et. (Ežerėlio KC) 

5.  Kultūrinės veiklos 

organizatorius 

3 Justina Daugalaitė 1 et. (Ringaudų LS) 

Eglė Šidlauskienė 1 et. (Zapyškio LS) 

Greta Baliūnienė 1 et. (Alšėnų LS) 

6.  Meno vadovas 4 Remigijus Marma 0.5 et. (Ežerėlio KC) 

Rūta Mažeikienė 0,5 et. (Ežerėlio KC) 

Lina Kaminskienė 0,5 et. (Ežerėlio KC) 

Liuda Liaudanskaitė 0,5 et. (Ringaudų LS) 

Loreta Vaičienė 0,5 et. (Alšėnų LS) (Rasos 

Jakeliūnienės motinystės atostogų metu) 

Miglena Perminienė 0,5 et. (Zapyškio LS) 

Daiva Venclovienė 0,25 et. (Alšėnų LS) 

Alina Vozgirdienė 0,25 et. (Alšėnų LS) 

7.  Programinės veiklos 

organizatorius 

1  (terminuotos sutartys) 

8.  Referentas 0,5 Kristina Seniūnienė 0,5 et. (Ežerėlio KC) 

9.  Valytoja 1,75 Remigija Jurgelevičienė 1 et.(Ežerėlio KC) 

Alina Vozgirdienė 0,25 et. (Alšėnų LS) 

Violeta Dabrilienė 0,3 et. (Zapyškio LS) 

Paulius Zonovas 0,2 et. (Ežerėlio KC) 

 Iš viso: 14,25  

 

2 lentelė. Darbuotojų ir pareigybių skaičius. 

  

Kultūros centras / 

laisvalaikio salė 

Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius 

Kultūros ir 

meno 

darbuotojų 

laisvų 

pareigybių 

skaičius 

iš jų 

kultūros ir 

meno 

 

kiti 

visi 

darbuotojai 

iš jų 

kultūros ir 

meno  kiti 

visi 

etatai 

Kauno rajono 

Ežerėlio kultūros 

centras 

6 3 9 5 1,95 6,95 0,25 

Alšėnų laisvalaikio 

salė 4 1 5 2 0,25 2,25  

Ringaudų 

laisvalaikio salė 
4   4 2,25   2,25   

Zapyškio 

laisvalaikio salė 3 1 4 2,5 0,3 2,8  

Iš viso: 
17 5 22 11,5 2,5 14,25 0,25 

 



 

 

3 lentelė. Mėgėjų meno kolektyvai. 

Mėgėjų meno kolektyvas Kultūros c. / 

laisvalaikio s. 

Meno vadovas, kvalif. kl.  Kolektyvo  

kategorija 

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

Vokalinis tercetas „Svaja“ Ežerėlio KC Rūta Mažeikienė (2) II 

Moterų vokalinis ansamblis Ežerėlio KC Rūta Mažeikienė (2) III 

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

Suaugusiųjų mėgėjų teatras 

„Dialogas“ 

Ežerėlio KC Jolanta Malinauskaitė (1) III 

Moterų muzikos grupė Alšėnų LS Marija Ąžuolaitienė  

Muzikos grupė „Senieji draugai“ Alšėnų LS Antanas Grudzinskas  

Pažėrų folkloro ansamblis Alšėnų LS Daiva Venslovienė III 

Liaudiška  kapela Alšėnų LS Loreta Vaičienė  

Vyresniųjų tautinių šokių gr, 

„Vija“ 

Alšėnų LS Alina Vozgirdienė (2)  

Folkloro ansamblis „Ringauda“ Ringaudų LS Liuda Liaudanskaitė III 

Vokalinis ansamblis Ringaudų LS Martynas Beinaris  

Folkloro teatras  Zapyškio LS Miglena Perminienė  

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

 

 

4 lentelė. Studijos, būreliai, klubai. 

Studija, būrelis, klubas Kultūros c. / 

laisvalaikio s. 
Meno vadovas Pastaba 

Suaugusiųjų mišrus choras Ežerėlio KC Aida Valentienė Savanorė 

Vyrų roko-blūzo grupė EXBG Ežerėlio KC Egidijus Turevičius Savanoris 

Gitaros mokymo pagrindai 

(vaikams). 

Ežerėlio KC Egidijus Turevičius Savanoris 

Neįgaliųjų klubas „Viltis“ Ežerėlio KC Jolanta Malinauskaitė Papildoma 

veikla 

Kūrybinės dirbtuvės (Skiaučių, 

aplikacijų menas, kolektyvų 

vėliavų, scenos rūbų kūrimas).  

Ežerėlio KC Ana Zibireva Programinė 

veikla 

 

Kūrybinės dirbtuvės 

(neįgaliesiems)(dailieji dirbiniai iš 

odos, vilnos vėlimas ir kt.) 

Ežerėlio KC  Projektinė 

veikla (vyko 6 

mėn.) 

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

Darbštuolių būrelis Ringaudų LS Giedrė Šaudytė Programinė 

veikla 

Jaunimo klubas Ringaudų LS Justina Daugalaitė Papildoma 

veikla 

Jaunimo klubas Zapyškio LS Eglė Šidlauskienė Papildoma 

veikla 
 

 

 

 

 

 



 

5 lentelė. Renginiai, lankytojai. 

 Kultūros centras 

Renginiai Lankytojai 

1. Meno mėgėjų kolektyvų renginiai, 

koncertai 
61 5400 

1.1. Išvykose 34  

1.2. Kultūros centre 27 6200 

2. Profesionalaus meno renginiai 12 1870 

2.1. Akademiniai koncertai ir spektakliai 5 670 

2.2. Pramoginės muzikos koncertai 7 1200 

3. Kiti renginiai ir koncertai 39 12530 

3.1. Parodos, kino filmai 12 2000 

3.3. Edukaciniai projektai (renginiai) 26 10530 

Iš viso: 116 19900 

 

6 lentelė. Parengti ir įgyvendinti projektai. 

Projekto 

pavadinimas 
Kam skirtas Sritis ar tema 

Apie 

įgyvendinimą 

Gautas 

finansavimas 

 „Išdainuosim 

Lietuvą“ 

Ežerėlio KC Etninė kultūra ir 

tautodailė 

Neįgyvendintas Nefinansuotas 

 „Mus jungia mėgėjų 

menas“ 

Ežerėlio KC 

Visos LS 

Mėgėjų menas Neįgyvendintas Nefinansuotas 

Tautos raštai Žemei ir 

Dangui (Aitvarų 

festivalis) 

Zapyškio LS Mėgėjų menas Įgyvendintas Nefinansuotas 

Krašto erdvės vaikų 

kūrybai 

Ežerėlio KC 

Visos LS 

Mėgėjų menas Įgyvendintas iš 

dalies 

Nefinansuotas 

Regionų etnokultūros 

verpetai arba “Tautų 

persikraustymas” 

kairiajame Nemuno 

krante” 

Ežerėlio kc 

Visos LS 

Etninė kultūra  Įgyvendintas  Nefinansuotas 

„Menas sako: aš 

galiu“ 

 

Ežerėlio KC 

Visos LS 

Teigiamo meno 

poveikio žmogaus 

sveikatai ir gerovei 

skatinimas 

Įgyvendintas iš 

dalies 

Nefinansuotas 

Miesto šventė „ 

Ežerėlio durpynui 100 

metų“ 

Ežerėlio KC Renginio 

organizavimas 

Įgyvendintas 1000 Eur 

„Per etnokultūrą 

auginkime save“ 

Zapyškio LS 

(Per Zapyškio 

bendruomenės 

centrą) 

Tautinių kostiumų  

ir jų detalių 

„Altonei“įsigijimas 

Įgyvendintas 3475 Eur 

Partneriai projekte 

„Mergina, mergaitė, 

moteris; vaikis, 

vaikinas, vyras“ 

Zapyškio LS 

(VŠĮ 

Kūrybinio 

užimtumo 

stuba) 

Etno stovykla ir 

kūrybinės 

dirbtuvės 

Įgyvendintas  

 

 



 

7 lentelė. Biudžeto vykdymas. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba steigėjo   skirtos   lėšos 

(su mokesčiais) Paja

mos 

už 

teik

iam

as 

pasl

aug

as 

Lėš

os, 

gau

tos 

pro

jekt

am

s 

įgy

ven

dint

i 

Lėšos iš 

privačių 

rėmėjų 

  
Iš viso 

Darbo užmokesčiui su 

soc. dr. įmokomis 

Veiklai  

Infrastrukt

ūros 

išlaikymui 

Ilga

laik

iam 

turt

ui 

įsig

yti 

Kultūros 

centro 

pavadinimas 

2+4+5+6 Iš viso 

iš jų 

kultūros 

ir meno 

darbuotoj

ams 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ežerėlio 

kultūros 

centras 

122537,17 110616,26 99278,

75 

7947,09 2973,82 -  11,

58 

10

00 

13669,

59 

Iš viso: 122537,17 110616,26 99278,

75 

7947,09 2973,82 -  11,

58 

10

00 

13669,

59 

 

 

1 pav. Kultūros centro biudžeto bei rėmėjų 2014 m. ir 2015 m. lėšos 
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