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Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro direktorės Inutės Strašinskienės 

2018 metų veiklos 

 

ATASKAITA 

 
I. ĮVADAS 

 

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras (Toliau – Kultūros centras) yra iš savivaldybės 

biudžeto išlaikomas, įstatymų numatyta tvarka įsteigtas ir pripažintas juridinis asmuo, įvairias kultūros 

sritis bei žanrus apimantis ir skleidžiantis daugiafunkcis kultūros centras, tenkinantis Ežerėlio, Alšėnų, 

Akademijos, Ringaudų bei Zapyškio seniūnijų gyventojų kultūrinius poreikius. 

2018 m. tikslai – skatinti ir palaikyti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, pasiruošti ir dalyvauti 

2018 m. Dainų šventėje, puoselėti etnokultūrą, organizuoti kultūros renginius, kalendorines šventes, 

bei  šventes, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, per kultūrinę bei edukacinę veiklą 

aktyvinti seniūnijų bendruomenes, tobulinti kultūros centro valdymą, administravimą bei viešumą. 

                                        

II. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Mėgėjų meno kolektyvų veikla ir dalyvavimas 2018 m. Dainų šventėje                                             

Kultūros centre 2018 m. gruodžio 31 d. veikė 14 meno kolektyvų, kuriuose buvo 166 dalyviai.  

2018 m. buvo išlaikyti siekiantys aukšto meninio lygio meno kolektyvai. Visi meno 

kolektyvai sukūrė po 1-2 menines programas. 

2018 m. meno kolektyvai dalyvavo respublikiniuose festivaliuose: folkloro ansambliai 

„Altonė“ (vad. J.Bytautė) ir „Ringauda“ (vad. L.Liaudanskaitė) - „Atataria lamzdžiai“, „Altonė“ – 

„Ant maračių“ Neringoje, „Altonė“ (vad. J.Bytautė), sutartinių ansamblis „Gaudė“ (vad. 

L.Liaudanskaitė) ir sutartinių ansamblis „Devyniaragė“ (vad. M.Perminienė) - „Didžių žmonių žemė“ 

Raudondvaryje. Ežerėlio kapela  „Samanėlė“ (vad. R.Marma) – festivalyje „Jotvingis“ Marijampolėje, 

liaudiškų šokių grupė „Vijoklė“ (vad. L.Kaminskienė) ir liaudiškų šokių grupė „Vija“ dalyvavo 

festivalyje Gargžduose.  

2018 m. įvyko 30 meno kolektyvų koncertų vietose ir 26 koncertai išvykose. Lietuvos 100-

mečio dainų šventėje dalyvavo 7 Ežerėlio kultūros centro meno kolektyvai.  

Kultūros centro 9 meno kolektyvai turi  kategorijas. 1 kolektyvas (trys grupės) – I kategoriją, 

5 meno kolektyvai – II kategoriją ir 3 meno kolektyvai – III kategoriją. 



 

1 lentelė. Mėgėjų meno kolektyvai 

 

Kolektyvas, žm. sk. Vieta Meno vadovas  Kolektyvo  

kategorija 

Kapela „Samanėlė“ (6 žm.) Ežerėlio KC Remigijus Marma    II 

Vokalinis tercetas „Svaja“ (3 

žm.) 

Ežerėlio KC Rūta Mažeikienė  II 

Merginų ansamblis „Rasa“ 

(10 žm.) 

Ežerėlio KC Ieva Goleckytė Ruošiasi „Sidabrinių 

balsų“ konkursui 

Merginų duetas (2 žm.) Ežerėlio KC Ieva Goleckytė Ruošiasi „Sidabrinių 

balsų“ konkursui 

Moterų vokalinis ansamblis 

„Rūta“(10 žm.) 

Ežerėlio KC Rūta Mažeikienė  II 

Moterų tautinių šokių grupė 

„Vijoklė“ (10 žm.) 

Ežerėlio KC Lina Kaminskienė   

Vokalinis ansamblis 

„Ežiuolė“  (12 žm.) 

Alšėnų LS Danguolė Šalnienė  

Vyresniųjų tautinių šokių 

grupė „Vija“ (14 žm.) 

Alšėnų LS Alina Vozgirdienė  III 

Mastaičių muzikos grupė 

„Senieji draugai“ (6 žm.) 

Alšėnų LS Antanas Grudzinskas 

(savanoris) 

 

Folkloro ansamblis 

„Ringauda“  (14 žm.)  

Ringaudų LS Liuda Liaudanskaitė III 

Folkloro sutartinių ansamblis 

„Gaudė (6 žm.) 

Ringaudų LS Liuda Liaudanskaitė II 

Liaudies muzikos ir šokių 

ansamblis „Rasa“ (3 grupės) 

(52 žm.) 

Ringaudų LS Gintaras Vilčiauskas 

Darius Žilinskas  

I 

Folkloro ansamblis „Altonė“ 

(15 žm.) 

Zapyškio LS Jūratė Bytautė, 

Miglena Perminienė 

II 

Folkloro sutartinių ansamblis 

„Devyniaragė“ (6 žm.) 

(pakviestas į 2018 m. Dainų 

šventę) 

 

Zapyškio LS Miglena Perminienė III 

 

2. Etnokultūros puoselėjimas 

2018 m. vienas svarbiausių Kultūros centro veiklos tikslų buvo – puoselėti etninę kultūrą. 

Kultūros centre yra įsteigta etnografo pareigybė. Etnografas organizavo ir koordinavo etnokultūrinį 

darbą ir vyksmą visose Ežerėlio kultūros centrui priklausančiose laisvalaikio salėse, padėjo organizuoti 

valstybines, kalendorines šventes, atmintinų datų paminėjimus, konsultavo darbuotojus etninės 

kultūros klausimais, rūpinosi etninės kultūros medžiagos fiksavimu, kaupimu ir tvarkymu, organizavo, 

inicijavo ir rengė bei įgyvendino etninės kultūros veiklos projektus, vykdė edukacinę veiklą Ežerėlio 



kultūros centre ir jam priklausančiose laisvalaikio salėse bei kituose Kauno rajono kultūros centruose 

(Vandžiogaloje, Samyluose, Ramučiuose, Kaune). 

Kultūros centre veikia 4 folkloro kolektyvai: Zapyškio laisvalaikio salėje - „Altonė“ (vad. 

J.Bytautė ir M.Perminienė) ir sutartinių ansamblis „Devyniaragė“ (vad. M.Perminienė), Ringaudų 

laisvalaikio salėje - „Ringauda“ ir sutartinių ansamblis „Gaudė“ (vad. L.Liaudanskaitė), dalyvavo 

2018 m. Dainų šventėje. 

Folkloro kolektyvai parengė ir tobulino 4 programas 2018 m. Dainų šventei, o taip pat 

programas: Zapyškio krašto dainos, Užgavėnių dainos, Rasų dainos, Vėlinių dainos, Žiemovydžio 

dainos, šokių bei žaidimų programos. Programą „Aukštuosiuos kalneliuos“ (programą dalyvavimui 

festivaliuose), programą „ Kupolėle kas tave skynė“ Rasų šventei, ir folkloro spektaklį „Žiemovydžio 

girioj“ Saulėgrįžos šventei Zapyškio laisvalaikio salėje. 

Folkloro kolektyvai dalyvavo Ežerėlio kultūros centro ir laisvalaikio salių etnokultūriniuose 

renginiuose: Užgavėnės, Vasario 16-osios minėjimas-koncertas Zapyškyje ir Ežerėlyje, Pavasario 

Lygiadienio šventė, Jorės šventėje ant Pyplių piliakalnio, Altoniškių piliakalnio tvarkyme, Rasų 

šventėje, Rudens lygiadienio šventėje, Vėlinių renginyje, Saulėgrįžos šventėje bei tarptautiniuose 

folkloro festivaliuose „Atataria lamzdžiai“, „Pūsk vėjuži“ Neringoje. 

2018 m. balandžio 23 d. ant Pyplių piliakalnio vyko Jorės šventė. Zapyškio laisvalaikio salės 

folkloro ansamblis „Altonė“(vadovė J. Bytautė) ir Ringaudų laisvalaikio salės folkloro ansamblis 

„Ringauda“ (vadovė L. Liaudanskaitė) ant Altoniškių piliakalnio surengė apeiginę Rasų šventę.  

2018 m. buvo toliau sudarinėjama Zapyškio krašto bei Vilemų kaimo pateikėjų įdainuotų 

dainų šifruotės.  

3. Klubų, studijų, būrelių veikla 

2018 m. Kultūros centre veikė 8 klubai, studijos būreliai, kuriuose dalyvauja 144 žmonės. 

Buvo sudarytos sąlygos  kultūros centro bei laisvalaikio salių savanoriams, suburti būrelius, klubus, 

studijas bei jiems neatlygintinai vadovauti. Savanoriai vadovauja roko grupei „EXBG“, mišriam 

chorui Ežerėlyje bei muzikos ansambliui „Senieji draugai“ Alšėnuose. Buvo suburta 30 savanorių 

grupė, kuri padėjo organizuoti didžiuosius renginius – aitvarų festivalį „Tarp žemės ir dangaus“, 

Miestų ir miestelių šventes, istorinės atminties išsaugojimo renginius. 

2 lentelė. Klubai, studijos, būreliai. 

Klubas, būrelis, studija, 

žmonių sk.  

Vieta Vadovas Pastaba 

Suaugusiųjų mišrus choras 

(25 žm.) 

Ežerėlio KC Aida Valentienė Savanorė 

Vyrų roko grupė EXBG (6 

žm.) 

Ežerėlio KC Egidijus Turevičius Savanoris 



Neįgaliųjų kubas „Viltis“ (20 

žm.) 

Ežerėlio KC Jolanta Marija 

Malinauskaitė 

Savanorė 

Linijinių šokių grupė 

„Kolibris“ (15 žm.) 

Alšėnų LS Alina Vozgirdienė  Papildoma veikla 

Moterų savirealizacijos klubas 

(10 žm.) 

Ringaudų LS Simona Šlefendoraitė Papildoma veikla 

Etno kūrybinės-edukacinės 

dirbtuvės (17 žm.) 

Zapyškio LS Jūratė Bytautė Papildoma veikla 

Aitvarų kūrybinės dirbtuvės 

(15 žm.) 

Zapyškio LS Eglė Goštautienė Papildoma veikla 

Savanorių grupė (30 žm.) Ežerėlio KC 

Zapyškio LS 

Virginija Pūrienė Papildoma veikla 

 

4. Vykdyti renginiai 

2018 m. pradžioje buvo atlikta gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti gyventojų poreikį 

kultūriniams renginiams Ežerėlio kultūros centre bei Alšėnų, Ringaudų ir Zapyškio laisvalaikio salėse. 

Aitvarų festivalyje „Tarp žemės ir dangaus“ apsilankė apie 8 tūkst. dalyvių, renginiuose „Tauro 

apygardos partizanų takais“, skirtuose Lietuvos 100-mečiui bei Adolfo Ramanausko Vanago metams, 

dalyvavo daugiau nei 2 tūkst. dalyvių. Vykdant šį projektą, vyko 6 renginiai – naktinis pėsčiųjų žygis 

iš Pažėrų (kovo 9 d.) bei 5 bendruomenės  ir jaunimo žygiai iš Ežerėlio. Viename iš jų dalyvavo 

jaunimas - „Kaunas 2022“ renginio „100 pirmų kartų“ dalyviai iš 7 Europos  šalių bei Japonijos. 

Visuose seniūnijų miestuose bei miesteliuose vasarą bei rudenį vyko Miestelių šventės, skirtos 

Lietuvos 100-mečio metams. Zayškis šventė miestelio 510-ies metų jubiliejų. Kalėdinių eglių įžiebimo 

šventės vyko visose 5 seniūnijose, Advento vakarai Ringauduose, Alšėnuose ir Zapyškyje, „Padėkos 

vakaras“ Ežerėlyje, „Pirmosios pradalgės šventė“, Poezijos skaitymai Alšėnuose, „Rasos“ ant Pyplių 

ir Altoniškių piliakalnių, (Vasario 16-oji Ežerėlyje, Zapyškyje, Ringauduose ir Alšėnuose. Gimė 

naujas  projektas – „Gervė – mano ilgesio paukštė“ Ežerėlyje, kurio sumanytoja ir įgyvendintoja 

Virginija Pūrienė. Į šį projektą ir bendradarbiavimą labai sėkmingai įsitraukė Kauno rajono turizmo 

informacijos centras bei „Kaunas 2022“ komanda. Rudenį vyko naujai įrengto Ežerėlio stadiono 

atidarymo šventė, kurioje dalyvavo visa Ežerėlio bendruomenė. Įpatingo dėmesio susilaukė visų šešių 

kairiojo Nemuno kranto seniūnijų sueiga „Kaimynija 2018“, kur dalyvavo daugiau nei 200 žmonių 

kartu su savo seniūnais iš visų seniūnijų bendruomenių. Prieškalėdiniu laikotarpiu buvo organizuoti 

tradiciniai Kultūros centro tarybos narių bei visų kultūros centro darbuotojų kalėdiniai pietūs. 

Renginyje buvo aptarti metų renginiai bei numatytos gairės 2019-iems. 

Mūsų kraštas yra unikalus savo kraštovaizdžiu (Nemunas, 3 piliakalniai, miškai, Tado 

Ivanausko sodyba ir kt.), istoriniu paveldu (Lietuvos perlas - senoji Zapyškio gotikinė bažnyčia, 

partizanų žeminės, knygnešių takai). Todėl atsižvelgiant į sukauptą patirtį, didžiuosius krašto renginius 



organizavome unikaliose savo kraštovaizdžiu, istorija (pvz. Zapyškio gotikinė bažnyčia, Nemuno 

slėnis, Jadagonių bei Pyplių piliakalniai, sukilėlių kapai, partizanų žeminės, unikalūs vienkiemiai ir 

kt.) vietose bei didelę žmonių trauką turinčiose unikaliose erdvėse. Gruodžio mėnesį Zapyškio 

gotikinėje bažnyčioje vietos bendruomenei bei buvo pristatyti jau atlikti darbai ir įvyko pirmasis  

klasikinės bei sakraliosios muzikos koncertas.  

2018 m. Kultūros centrui buvo deleguoti Kauno rajono savivaldybės renginiai – Kovo 11-

osios renginys Pažėruose, „Šunų kinkinių varžybas“ Jadagonyse, Socialinių darbuotojų šventė 

Domeikavoje, seniūnijų sporto žaidynes  Akademijoje, Dviračių tako pristatymo renginys ant Pyplių 

piliakalnio bei Kačerginėje, Žydų genocido aukų atminimo renginys Zapyškyje, renginys, skirtas 

Zapyškio krašto knygnešiams ir atminimo lentos atidengimas Zapyškyje. 

Tarpusavyje bendradarbiavo ir kultūros centro bei visų laisvalaikio salių meno kolektyvai – 

organizavo bendras programas, vyko į koncertus laisvalaikio salėse vykstančiuose renginiuose. 

Organizuojant renginius, Kultūros centras bendradarbiavo su kitomis įstaigomis: Lietuvos 

nacionalinė filharmonija, Kauno rajono Turizmo,verslo ir informacijos centru, Kauno rajono policija, 

Kauno rajono ugniagesių komanda, Kauno kolegija, Ežerėlio, Zapyškio, Ringaudų bendruomenių 

centrais, bei Kačerginės bendruomenės centru „Vizija“, Akademijos Bendruomenės centru, 

organizuojant renginį „100-mečio Kalėdos Akademijoje“, Ežerėlio, Zapyškio, Ringaudų  mokyklomis, 

vaikų darželiais, Ežerėlio slaugos namais, Ežerėlio šv. Antano Paduviečio bažnyčia, Zapyškio 

bažnyčia, Pažėrų bažnyčia, Tabariškių bažnyčia, Ežerėlio, Alšėnų, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijomis, 

bibliotekomis, Sporto ir pramogų klubu „Ežerietis“ (prezidentas Kęstas Tatarūnas), Kauno rajono 

kultūros centrais (Samylų, Raudondvario, Babtų, Ramučių, Garliavos), Kultūrinio užimtumo centru 

VŠĮ „Stuba“. 

2018 m. vyko glaudus bendradarbiavimas su KAUNAS 2022 komanda. Kultūros darbuotojai 

dalyvavo įvairiose mokymuose, programose bei projektuose. Metų pradžioje Ežerėlio, Alšėnų ir 

Zapyškio bendruomenės sėkmingai įsitraukė į projektą „Antklodė Europai“, numezgė 4 antklodes ir 

dalyvavo baigiamajame projekto renginyje Kaune. Ežerėlio  atstovė Aistė Venskutonienė pristatė 

legendą apie Ežerėlį naktiniuose legendų skaitymuose Kaune. Ežerėlyje, Alšėnuose, Zapyškyje vyko 

kaimynų renginiai. 

KAUNAS 2022 komanda dalyvavo aitvarų festivalyje „Tarp žemės ir dangaus“ bei iš dalies 

finansavo renginį „Gervė – mano ilgesio paukštė“ Ežerėlyje. 

2018 m. Kultūros centre ir laisvalaikio salėse surengta 7 profesionalios muzikos koncertai, 

organizuotos 4 profesionalaus meno parodos. Koncertuose dainavo muzikos profesionalai – Vilniau 

kvartetas, Jurgis Jarašius, Ieva Goleckytė, Natalia Krauter, Rita Preikšaitė, Povilas Padleckis, Giedrius 



Prunskus, Kauno muzikinio teatro styginių instrumentų kvartetas (Emilija Sidaraitė, Rita 

Bieliauskaitė, Rūta Balniūtė ir Solveiga Vėbraitė). 

5. Įstaigos valdymas 

Kultūros centre dirba 20 darbuotojų, iš jų 15 kultūros ir meno darbuotojų. 14 kultūros ir meno 

darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1 darbuotojas – aukštąjį neuniversitetinį 

išsilavinimą. 2 darbuotojos yra motinystės atostogose. 13 kultūros ir meno darbuotojų  turi aukštąjį 

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

universitetinį kitą išsilavinimą. Kultūros renginių organizatoriams atskaitingi laisvalaikio salėse 

dirbantys meno vadovai ir valytojai, direktoriui atskaitingi  visi darbuotojai.  

3 lentelė. Įstaigos personalas 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Pareig. 

sk. (et.) 

1.  Direktorius 1 

2.  Režisierius 1 

3.  Etnografas 1 

4.  Kultūros renginių 

organizatorius 

4 

5.  Meno vadovas 4,5 

6.  Referentas 0,5 

7.  Kultūros projektų 

koordinatorius 

0,5 

8.  Valytojas 1,5 

9.  Darbininkas 0,25 

 Iš viso: 14,25 

 

Kultūros centre veikia kultūros centro taryba, susidedanti iš 10 žmonių.  

2018 m. šalių susitarimu išėjo iš darbo 3 darbuotojai, pasibaigus sutarties terminui – 1 

darbuotojas; buvo priimta į darbą 2 darbuotojai. 1 režisieriaus pareigybės etatas (1 darbuotojas) 2018 

m. gruodžio 31 d. buvo laikinai laisvas. Į Kauno rajono kultūros veiklą Ringaudų laisvalaikio salėje 

įsiliejus labai aukšto meninio lygio liaudies muzikos ir šokių ansambliui „Rasa“, kuriame yra trys 

grupės (liaudies instrumentų ansamblis, jaunimo liaudiškų šokių grupė ir vyresniųjų liaudiškų šokių 

grupė; viso 52 žmonės), turinčiam 1 kategoriją, atsirado poreikis papildomam 1,5 meno vadovo etatui. 

0,5 etato Kultūros centras skyrė, peržiūrėjus vidinius resursus ir atsisakius 2-jų žemesnio meninio lygio 

kolektyvų. Kultūros centro poreikis 2018 m. gruodžio 31 d. – 1 papildomas meno vadovo etatas. 

2018 m. Kultūros centras, perėjo prie naujos apmokėjimo už darbą tvarkos. 2018 m. sausio 

mėnesį buvo pravesti metiniai pokalbiai su visais darbuotojais (išskyrus darbininko ir valytojo 

pareigybę) įvertinti pasiekimai ir darbuotojams nustatyta kintamoji darbo užmokesčio dalis. 



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

Čia dirba 7 kūrybiniai darbuotojai, veikia 10 meno mėgėjų kolektyvų, studijų bei klubų, kurie jungia 

122 narius. Kultūros centre taip pat vyksta Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studijų 

užsiėmimai. Kultūros centras spalio-gegužės mėnesiais pagal trumpalaikės nuomos sutartį patalpas 

nuomoja 2 kolektyvams už tai gaudamas papildomas spec. lėšas. Ežerėlio kultūros centre vyksta kai 

kurie Ežerėlio pagrindinės mokyklos renginiai. Čia kasdien apsilanko apie 60-80 lankytojų. Tame 

pačiame pastate įsikūrusi moderni biblioteka. 

Alšėnų laisvalaikio salė kultūrinę veiklą vykdė Mastaičių mokyklos patalpose (turėjo 1 

kabinetą). Čia dirba 3 kūrybiniai darbuotojai, veikia 5 mėgėjų meno kolektyvai ir studijos, kuriuose 

yra 47 dalyviai. 

1 meno kolektyvo ir 1 studijos repeticijos vyksta Ilgakiemio laisvalaikio salėje, vieno meno 

kolektyvo repeticijos vyksta privačiuose namuose, 1 meno kolektyvo repeticijos vyksta Garliavos 

bibliotekos patalpose. Nedideli renginiai vyksta Mastaičių mokyklos patalpose. 

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

kabinetas ir pagal susitarimą naudojasi choreografijos sale). Čia dirba 4 kūrybiniai darbuotojai, veikia 

5 mėgėjų meno kolektyvai ir klubai, kuriuose yra 88 dalyviai. 

Zapyškio laisvalaikio salė kultūrinę veiklą vykdo Zapyškio pagrindinės mokyklos patalpose 

(3 kabinetai ir pagal susitarimą naudojasi sale). Čia dirba 3 kūrybiniai darbuotojai, veikia 4 mėgėjų 

meno kolektyvai ir klubai, kuriuose yra  53 dalyviai. 

Kultūros centro darbuotojai (L. Kaminskienė, R.Mažeikienė, S.Šlefendoraitė, I.Strašinskienė, 

J.Bytautė, K.Seniūnienė, A.Vozgirdienė, M.Perminienė, R.Marma, G.Baliūnienė) dalyvavo 

žanriniuose bei kvalifikacijos kėlimo seminaruose. Visi kūrybiniai darbuotojai dalyvavo seminare dėl 

kultūros projektų rengimo. Seminarą vedė J.M.Malinauskaitė. 

2018 m. direktorė suformulavo, suderino ir pateikė visiems darbuotojams metines užduotis. 

2018 m. visi kultūros darbuotojai bei specialistai atsakingai parengė kokybiškas savo veiklos 

programas bei veiklos ataskaitas. Kultūros darbuotojų bei laisvalaikio salių veiklos planai bei 

ataskaitos buvo aptariamos tiek su darbuotojais individualiai, tiek darbuotojų pasitarimuose. 

Tik iš dalies pavyko pasiekti, kad kiekvienas kultūros ir meno darbuotojas į metus parengtų 

po vieną kultūros renginį arba kultūros projektą. Dauguma meno darbuotojai daugiau apsiribojo ne 

inicijuojant renginius, bet padėdami juos  organizuoti. Visi meno kolektyvai labai aktyviai dalyvavo 

renginiuose savo bei kitose salėse. Nors kultūros centre buvo organizuotas seminaras apie kultūros 

projektų rengimą ir pateikimą, darbuotojai dar nėra linkę imtis iniciatyvų – rengti kultūros projektus ir 

tokiu būdu gauti dalinį finansavimą savo žanro renginiams. 



Kultūros centre buvo nuolat  palaikoma ir operatyviai teikiama naujausia informacija Kultūros 

centro internetinėje svetainėje www.ezereliokc.krs.lt , Kultūros centro ir laisvalaikio salių Facebook 

paskyrose. Buvo teikiama informacija bei bendradarbiaujama su Kauno rajono savivaldybės viešųjų 

ryšių tarnyba, „Kauno rajono diena“, radijo stotimi „Tau“  (E.Goštautienė bei I.Strašinskienė dalyvavo 

tiesioginėje radijo laidoje). Darbuotojai dalyvavo Kauno rajono švietimo centro surengtame seminare 

Kauno rajono kultūros darbuotojams apie informacinių priemonių reikšmę. Su darbuotojais buvo 

aptarti veiklos viešinimo klausimai bei Viešųjų ryšių specialisto Edmundo Mališausko 

rekomendacijos. 

6. Projektinė veikla 

2018 m. kultūros centras įgyvendino 7 kultūrinius bei sociokultūrinius projektus. 

4 lentelė. Įgyvendinti projektai 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas, vadovas Finansavimo 

šaltinis.  

Gautos lėšos 

(Eur) 

Projekto įgyvendinimo 

vieta 

1 „Išsilaisvink iš varžančių gniaužtų“; 

vad. D.Venslovienė 

Lietuvos kultūros 

taryba 

2000,00 

Alšėnų LS (Mastaičiai, 

Pažėrai) 

2. „Praeities linkėjimai ateičiai“; vad. 

K.Seniūnienė. 

Kauno rajono 

savivaldybė 

2000,00 

Ežerėlio KC (Ežerėlis, 

Zapyškis) 

3. „O mes tokie“; vad. K.Seniūnienė Kauno rajono 

savivaldybė 

1400,00 

Ringaudų LS (Ringaudai) 

4. „Etnokultūros takeliais savasties link“; 

vad. J.Bytautė. 

Kauno rajono 

savivaldybė 

900,00 

Zapyškio LS (Zapyškis) 

5. „Gyvastis. Istorija. Bendrystė“; vad. 

K.Seniūnienė 

Kauno rajono 

savivaldybė 

1250,00 

Alšėnų LS (Mastaičiai) 

6. „Jaunimo lyga“; vad. V.Pūrienė Kauno rajono 

savivaldybė 

600,00 

Ežerėlio KC (Ežerėlis) 

7. „Eismo saugumas  bendruomenėse“; 

vad. V.Pūrienė 

Lietuvos kelių 

direkcija 

Gauta priemonių 

už 500,00 eurų ir 

premija 300,00 

Ežerėlio KC (Ežerėlis, 

Akademija, Ringaudai) 

                                                               Viso: 8950,00  

 

7. Finansavimas, jo šaltiniai, įstaigos turtas 

Kultūros centro veikla finansuojama iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto, rėmimo lėšų, 

spec. lėšų bei projektų ir specialių programų lėšų.  

http://www.ezereliokc.krs.lt/


5 lentelė. Finansavimas 

 Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos (steigėjo) skirtos lėšos (eurais) 

Gautos lėšos 

(eurais) 

  

 iš viso darbo užmokesčiui 

(neatskaičiavus 

mokesčių) 

veiklai  infrastr

uktūrai 

išlaikyti  

ilgalai

kiam 

materi

aliaja

m 

turtui 

įsigyti 

pajam

os už 

teikia

mas 

paslau

gas  

lėšos, 

gautos 

projekt

ams 

įgyvend

inti 

lėšos iš 

privači

ų 

rėmėj

ų 

iš viso 

gautos 

lėšos 

(7+8+9+

10) 

 (2+4+5+

6) 

iš viso iš jų kultūros ir meno 

darbuotojams 

     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Ežerėlio 

kultūros 

centras 

174372,9 146147,58 135311,37 22857,24 5350,08 0 158,68 8090,00 8130,58 16379,26 

 

2018 m. dar labiau sustiprėjo Kultūros centro materialinė bazė. Buvo įsigytos naujos Ežerėlio 

kultūros centro žiūrovų salės kėdės „Alikante“ (100 vnt.) bei 15 kėdžių Zapyškio laisvalaikio salei, nupirktas 

fotoaparatas, tarnausiantis Kultūros centro ir visų laisvalaikio salių veiklos viešinimui, įrengtas Ežerėlio 

kultūros centro scenos apšvietimas, Įrengtos pakabinamos lubos ir apšvietimas 3 kabinetuose, atliktas sienų 

remontas grimo kambaryje ir 2 rekvizito patalpose; naujai įrengta (pervedžiota) elektros instaliacija repeticijų 

kambaryje. 

Per 2018 metus Ežerėlio kultūros centrą parėmė 31 juridinis bei fizinis asmuo. Bendra paramos suma 

– 8130,58 Eurų, kurie buvo tikslingai panaudoti renginių organizavimui. 

8. Pasiekimai 

8.1. 2018 m. 7 Ežerėlio kultūros centro meno kolektyvai laimėjo atranką ir sėkmingai 

dalyvavo Lietuvos Dainų šventėje. Jų tarpe du nauji, neseniai susikūrę meno kolektyvai. 

8.2. Po dainų šventės jau 9 meno kolektyvai turi  kategorijas. 1 kolektyvas (3 grupės) – I 

kategoriją, 5 meno kolektyvai – II kategoriją ir 3 meno kolektyvai – III kategoriją. 

8.3. Sustiprėjo kultūros centro materialinė bazė (įsigytos naujos Ežerėlio kultūros centro žiūrovų 

salės kėdės „Alikante“ (100 vnt.) bei 15 kėdžių Zapyškio laisvalaikio salei, nupirktas fotoaparatas, tarnausiantis 

Kultūros centro ir visų laisvalaikio salių veiklos viešinimui,įrengtas Ežerėlio kultūros centro scenos apšvietimas, 

pakabinamos lubos ir apšvietimas, atliktas sienų remontas grimo kambaryje ir 2 -juose rekvizito sandėliuose; 

naujai įrengta (pervedžiota) elektros instaliacija repeticijų kambaryje). 

8.4. Sėkmingai įgyvendinti 7 kultūros projektai. Per 2018 metus Ežerėlio kultūros centrą parėmė 

31 juridinis bei fizinis asmuo. Bendra paramos suma 8130,58 Eurų, kurie buvo tikslingai panaudoti. 



8.5. Pavyko išlaikyti aukštą kultūros renginių meninį lygį ir jų lankomumą. (Vien Aitvarų festivalyje 

dalyvavo apie 7 tūkstančius lankytojų). Visose seniūnijose įvyko miestų bei miestelių šventės. Atsirado naujų 

renginių („Gervė – mano ilgesio paukštė“ Ežerėlyje). 

 

III. AKTUALIAUSIOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

Ringaudų LS neturi renginiams skirtų patalpų, todėl kultūros renginiai vyksta mažoje 

choreografijos salėje, kurioje telpa vos 20 lankytojų bei Ringaudų bendruomenės centro salėje. Viešoji 

erdvė – Miestelio aikštė irgi yra labai maža. Vienintelė tinkama vieta miestelio lauko renginiams – 

prie Tabariškių tvenkinio priklauso  Tabariškių parapijai, kuri geranoriškai padeda ir leidžia čia 

organizuoti renginius. Šiuo metu yra sprendžiamas klausimas dėl Ringaudų mokyklos didžiosios salės 

pritaikymo ir kultūros renginiams. 

Keitėsi kultūros renginių organizatoriai Ringaudų ir Zapyškio laisvalaikio  salėse. Ringaudų 

laisvalaikio salėje pradėjo dirbti  darbuotoja, turinti tam tikrą darbo  patirtį, o Zapyškio laisvalaikio 

salės kultūros renginių organizatorės patirtis yra menka, o renginių daug, todėl direktorė didesnį 

dėmesį skyrė vadybiniam darbui šiose laisvalaikio salėse.  

Iki šiol buvusi didelė problema – transporto paslaugos, 2018 m. buvo sėkmingai išspręsta, 

Kauno rajono savivaldybei skyrus lėšas turinčių kategorijas kolektyvų pavėžėjimui į vietinius 

renginius bei respublikinius festivalius ir konkursus. Kadangi kultūros centro kolektyvai yra gana 

stiprūs ir daug koncertuojantys, Kultūros centras transportui  skirtas lėšas panaudojo 100 procentų. 

Konsolidavus biudžeto, paramos, programų, projektų, seniūnijų bei bendruomenių lėšas, 

Kultūros centras 2018 metais tinkamai įgyvendino numatytas kultūrines veiklas. 

 

 

1 PRIEDAS 

2018 metais organizuoti renginiai 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Organizatorius 

 Sausis  

1. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės 

gynėjų dienai paminėti.  

Ežerėlio KC 

2. Tautodailininkės Laimos Rakauskienės siuvinėtų paveikslų 

jubiliejinės parodos pristatymas. 

Ežerėlio KC 

3. Sausio 13 – osios – Laisvės gynėjų dienos -  paminėjimas. Zapyškio LS 



4. Gerumo akcija „Viduržiemio MiaUGĖ“, skirta paremti 

beglobius gyvūnus (gyvūnų guolių kūrybinės dirbtuvės, 

labdaringa sendaikčių mugė, aukcionas). 

Zapyškio LS 

5. Laisvės gynėjų diena AlšėnųLS 

6. Savirealizacijos užsiėmimai su Žydrute Davičikaite. Emociniai 

pokalbiai geresniam savęs pažinimui, pasitelkiant piešimą ir 

kitas menines veiklas. 

Ringaudų LS 

7. Tarptautinis XVIII – asis Kauno raj. ir VI – skirtas Laisvės 

gynėjų dienai paminėti bei dziudo pradininko Kauno rajone 

Antano Stasio Bubnelio taurei laimėti dziudo čempionatas. 

Ringaudų LS 

8. Žaidimų popietė vaikams „Žaidžiame UNO“  Ringaudų LS 

9. Vaisinių vakarų ciklas – „Madam Spanguolė“. Gilinsimės į 

vertingąsias vaisių savybes, mokinsimės naudoti juos virtuvėje. 

Kviestinis svečias – restorano „DIA“ virėjas Aggelos Katsanos. 

Ringaudų LS 

 Vasaris  

10. Minėjimas – koncertas „Dainų ir šokių pynė Lietuvai“, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečiui.  (dalyvauja EKC ir 

laisvalaikio salių meno kolektyvai).  

Laisvės varpai - Lietuvos 100-mečiui 

Ežerėlio KC 

11. Laisvės varpai - Lietuvos 100-mečiui 

Minėjimas – koncertas „Dainų ir šokių pynė Lietuvai“, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - mečiui (dalyvauja EKC ir 

laisvalaikio salių meno kolektyvai). 

Zapyškio LS 

12. Užgavėnių persirengėlių vaikštynės „Lauk, žiema!“  Zapyškio LS 

13. Užgavėnių šventė Zapyškio LS 

14. Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100 -mečiui:   

 Akcija „100 atvirukų Lietuvai“. (Moksleiviai gamins 

atvirukus, kurie bus įteikti  minėjimų - koncertų 

dalyviams.)  

 Minėjimas – koncertas „Dainuoju ir šoku  Lietuvai“, 

skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - mečiui. 

Dalyvauja mėgėjų meno kolektyvai  ir Kauno muzikinio 

teatro solistė Ieva Goleckytė. 
 Šv.Mišios už atkurtą Lietuvą ir koncertas (dalyvauja 

Alšėnų laisvalaikio salės meno kolektyvai ir aktorė 

Monika Vaičiūtė.)  

 

Alšėnų LS 

15. Žaidimų popietė vaikams „Žaidžiame Lietuvą“. Lietuvos 

šimtmečiui skirta popietė, žaidžiant informacinį, kultūrinį 

žaidimą „Lietuva“. 

Ringaudų LS 

16. Užgavėnės Ringauduose Ringaudų LS 

17. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas minėjimas – 

koncertas.  

Kęstučio Laužadžio fotografijų parodos „Atgimstančios 

Lietuvos paminklai“ atidarymas. 

Ringaudų LS 

18. Apskritojo stalo diskusija „Ringaudai. Lietuva. Pasaulis“. 

Susitikimas su užsieniečiais. 

Ringaudų LS 

19. Vaisinių vakarų ciklas „Vynuogė“ Ringaudų LS 

 Kovas  



20. Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto 

studentų/absolventų piešimo ir eskizavimo disciplinų darbų 

parodos eksponavimas Ežerėlio kultūros centre (dėst. B. 

Šležienė, S. Bronickienė). 

Ežerėlio KC 

21. Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro Leono 

Milčiaus  poezijos rinkinio „Prie Nemuno, Neries ir Nevėžio“ 

pristatymas. 

Ežerėliuo KC 

22. Druskininkų gidų artelės spektaklis „Ašariukės mamai“(M. K. 

Čiurlionio biografijos ir kūrybos motyvais), skirtas Teatro dienai. 

Ežerėlio KC 

23. Pavasario lygiadienis (senovės lietuvių Naujųjų metų sutikimas) 

su folkloro ansambliu „Altonė“ (vad. Jūratė Bytautė ir Miglena 

Perminienė). 

Zapyškio LS 

24. Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro 

Leono Milčiaus poezijos rinkinio „Prie Nemuno, Neries ir 

Nevėžio” pristatymas. 

Zapyškio LS 

25. Seminaras ir edukacinis velykinių kiaušinių marginimo 

užsiėmimas su Liuda Liaudanskaite. 

Zapyškio LS 

26. Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės  atkūrimo dienos 

minėjimas - koncertas „Nemunėliais išvingiuota mano Lietuva“. 

Dalyvauja Alšėnų laisvalaikio salės meno kolektyvai  

Alšėnų LS 

27. Velykinių kompozicijų dirbtuvėlės „Velykų belaukiant“. 

Užsiėmimą ves floristė Janina Stasiukynienė.    

Alšėnų LS 

28. Kovo 8 – osios moterų solidarumo dienos vakaronė. „Išmanusis 

kultūros kelias Kauno rajone“. Kelionė po Kauno rajoną su 

virtualiu gidu. 

Ringaudų LS 

29. „Etno išskirtinumai ir vienybė“. Įžvalgos ir įspūdžiai iš kelionės 

po egzotiškąją Peru. 

Ežerėlio KC 

30. Žaidimų popietė vaikams „Šaškių turnyras“ Ežerėlio KC 

 Balandis  

31. Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto 

studentų/absolventų piešimo ir eskizavimo disciplinų darbų 

parodos eksponavimas Ežerėlio kultūros centre (dėst. B. Šležienė, 

S. Bronickienė). 

Zapyškio LS 

32. Šeimų etnografinė šventė „Vaikų velykėlės“ Zapyškio LS 

33. Muzikinė dėlionė visai šeimai „Šimtas met(r)ų muzikos“ 

(dalyvauja solistas G. Prunskus ir Kauno filharmonijos 

fortepijoninis trio) 

 

Zapyškio LS 

34. Vokalinės muzikos festivalis „Įžiebkim kibirkštį vilties“, skirtas 

Lietuvos 100-mečiui 

Alšėnų LS 

35. Atvelykio šventė „Vaikų Velykėlės 2018“ Alšėnų LS 

36. Kauno valstybinio choro (meno vadovas ir dirigentas Petras 

Bingelis) ir aktoriaus Dainiaus Svobono koncertas (Vidmanto 

Bartulio programa „Taip niekas Tavęs nemylės“), skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. 

Ringaudų LS 

37. Poezijos ir romantinių dainų vakaras ,,Atrakink širdį daina...“. 

Dalyvauja Kauno, Prienų ir Kazlų Rūdos rajonų meno kolektyvai. 

Ringaudų LS 

38.  Šventė „Vaikų Velykėlės“. Margučių ridenimo konkursas, 

velykinio margučio „Giganto“ kūrimas, viktorinos, žaidimai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ringaudų LS 



39. Žaidimų popietė vaikams „Žaidžiame Alias“. Ringaudų LS 

40. Koncertas Kultūros dienos proga „Mūsų kultūra – mūsų turtas“. 

Kultūrinis vakaras su muzikine tarptautine kultūrine programa, 

šokėjų pasirodymais. 

Ežerėlio KC 

41. Vaisinių vakarų ciklas „Braškė“. Gilinsimės į vertingąsias vaisių 

savybes, kulinarinį paveldą ir pažinimą. 

Ežerėlio KC 

42. Seniūnijų žaidynės Ežerėlio kc 

 Gegužė  

43. Fotografijos mėgėjų nuotraukų paroda „Ežerėlio gamtos 

pasaulis“ 

Zapyškio LS 

Ežerėlio KC 

44. Gatvės muzikos diena Ežerėlio KC 

Zapyškio LS 

45. Respublikinis aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus“ Ežerėlio KC 

Zapyškio LS 

46. Muilo burbulų ir pramogų šventė jaunoms šeimoms 

„Burbuliatorius Zapyškyje“. 

Zapyškio LS 

47. Šventinis koncertas – minėjimas „Apkabinu Tave“, skirtas 

Motinos dienai.  

Alšėnų LS 

48. Mastaičių gegužinė, skirta Kaimynų dienai paminėti. Alšėnų LS 

49. Koncertas motinos dienos proga „Myliu Tave, Mama“. Dalyvauja 

Ringaudų kaimo vaikai. 

Ringaudų LS 

50. Vaisinių vakarų ciklas „Granatas“. Gilinsimės į vertingąsias 

vaisių savybes, kulinarinį paveldą ir pažinimą. 

Ringaudų LS 

 Birželis  

51. Ežerėlio Jauno miesto šventė Ežerėlio KC 

52. Dailininko Romaldo Kuso personalinė paroda „Tapybinė vizija“ Ežerėlio KC 

53. Sąjūdžio 30-mečio minėjimas „Žodis Lietuvai“, skirtas Sąjūdžio 

metams (dalyvauja Valstybinis Vilniaus kvartetas ir solistė J. 

Šležaitė) 

Ežerėlio KC 

54. Kaimynų šventė Zapyškyje, skirta paminėti Tarptautinę kaimynų 

dieną (bendradarbiaujant su VšĮ„Kūrybos ir užimtumo stubos“ 

vadove Daiva Vaišnoriene) 

Zapyškio LS 

55. Vasaros saulėgrįžos šventė „Rasos ant Altoniškių piliakalnio“ Zapyškio LS 

56. Mastaičių šventė "Gyvastis. Istorija. Bendrystė“.  Mastaičių 

(Alšėnų seniūnijos) herbo ir vėliavos pašventinimas. 

Alšėnų LS 

57. Pirmosios pradalgės šventė (Antaninės). Alšėnų LS 

 Liepa  

58. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos 

šventė.  

(Bendruomeniniai poezijos skaitymai „Šaukiu aš tautą“, 

Šimtmečio „Tautiškos giesmės“ giedojimas, 

Kauno valstybinio muzikinio teatro solisto (tenoras) Jurgio 

Jarašiaus ir Laimono Salijaus (akordeonas) koncertas).  

Ežerėlio KC 

59. Dailininko Romaldo Kuso personalinė paroda „Tapybinė vizija“. Ežerėlio KC 

60. Nuotraukų paroda „Ežerėlis pro ežerėliečių objektyvą“. Ežerėlio KC 

61. Kultūrinė-pažintinė išvyka Ežerėlio KC kūrybinei bendruomenei 

į Molėtų kraštą. 

Ežerėlio KC 

62. Muilo burbulų ir pramogų šventė jaunoms šeimoms 

„Burbuliatorius Zapyškyje“ (Lietuvoje gimusi, tradicija tapusi ir 

Zapyškio LS 



pasaulyje paplitusi Laimikis.lt iniciatyva, gaivinanti miestų 

erdves). 

63. Pilietinė akcija. Vieningas „Tautiškos giesmės“ giedojimas, 

skirtas Valstybės    (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

dienai paminėti. 

Zapyškio LS 

64. „Pasaulio kavinė“ Ringauduose. Jaunimo popietė. (Kultūrinė, 

edukacinė, pramoginė programa jaunimui, gilinantis į pasaulio 

pramogų ir mitybos kultūrą). 

Alšėnų LS 

65. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas. Tautiška 

giesmė. 

Ringaudų LS 

66. Vasaros skaitymai vaikams. Kultūrinė programa. Ringaudų LS 

67. Vaisinių vakarų ciklas „Lazdyno riešutas“. (Gilinsimės į 

vertingąsias vaisių savybes, kulinarinį paveldą ir pažinimą). 

Ringaudų LS 

 Rugpjūtis  

68. Kiemų festivalis „Gervių palydos“ Ežerėlio KC 

69. Nemokamas Tarptautinio Kauno kino festivalio publikos 

favoritu išrinkto filmo „Susitikimas“ seansas Zapyškyje (VšĮ 

„Visos mūzos“ įgyvendinamo projekto „Moksleivių ugdymo 

programa „Susitikimas“ dalis) 

Zapyškio LS 

70. Muilo burbulų ir pramogų šventė jaunoms šeimoms 

„Burbuliatorius Zapyškyje“ (Lietuvoje gimusi, tradicija tapusi ir 

pasaulyje paplitusi Laimikis.lt iniciatyva, gaivinanti miestų 

erdves). Kartu su KEKS iniciatyva „Kiemų festivalis“ 

Zapyškio LS 

71. Jadagonių bendruomenės šventė „Žolinė Jadagoniuose“ Zapyškio LS 

72. Zapyškio miestelio šventė „Zapyškiui 510“ Zapyškio LS 

73. Alšėnų seniūnijos bendruomenės renginys „Žolinės šventė 

Pažėruose“ 

Alšėnų LS 

 Rugsėjis  

74. Gamtininko ir foto menininko Romualdo Barausko fotografijų 

paroda „Gervė. Mūsų ilgesio paukštė“.  

Ežerėlio KC 

75. Gintaro Karlausko poezijos rinkinio „Gintaro mintys. Iš meilės 

tau“ pristatymas. Dalyvauja rinkinio autorius. 

Ežerėlio KC 

76. Dalyvavimas Kauno rajono šventėje  "Rudens Sambariai" 

Raudondvaryje. 

Ežerėlio KC 

77. Baltų vienybės sąšauka. Koncertuoja latvių folkloro grupė 

„Laiva“ (vad. A. Ābele), Zapyškio laisvalaikio salės folkloro 

asnamblis „Altonė“ (vad. J. Bytautė) ir sutartinių giedotojų 

grupė „Devyniaragė“ (vad. M. Perminienė). 

Zapyškio LS 

78. „Atminties valanda“. Atminimo lentos  žydų žudynių vietoje 

atidengimas. 

Zapyškio LS 

79. Bendruomenės šventė „Zapyškio sporto žaidynės 2018“. Zapyškio LS 

80. Renginys „Baltų vienybės diena“ . Dalyvauja atlikėja Jūratė 

Dailidėnienė ir Alšėnų laisvalaikio salės kolektyvai. 

Alšėnų LS 

81. Orientacinis žygis “Aktyvus jaunimas- aktyvi bendruomenė“.  Ringaudų LS 

82. Ringaudų miestelio šventė „O mes tokie ! “ Ringaudų LS 

83. „Baltų vienybės diena“ Ringaudų LS 

 Spalis  

84. Gamtininko ir foto menininko Romualdo Barausko fotografijų 

paroda „Gervė. Mūsų ilgesio paukštė“ 

Ežerėlio KC 

https://www.krs.lt/savivaldybe/renginiai/kauno-rajono-derliaus-%C5%A1vent%C4%97/


85. „Nesakyk, kad ruduo“ renginys skirtas pagyvenusių žmonių 

dienai. Dalyvauja Garliavos sporto ir kultūros centro mėgėjų 

teatras. 

Ežerėlio KC 

86. Muzikinis pasimatymas su Mariumi Jampolskiu Ežerėlio KC 

87. Tarptautinio Kauno kino festivalio filmo „Narcizas“ seansas 

Zapyškyje (filmas yra dalis Tarptautinio Kauno kino festivalio 

programos „Kiną kuria žmonės. Operatoriaus Audriaus Kemežio 

retrospektyva“, skirtos pagerbti Lietuvos kino operatorių Audrių 

Kemežį (1973 - 2018). 

Zapyškio LS 

88. Renginys „Jūsų metai – mūsų turtas“, skirtas Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai paminėti. 
Zapyškio LS 

89. Dailininko Romaldo Kuso personalinė paroda „Tapybinė vizija“ Zapyškio LS 

90. Edukacinė popietė - susitikimas „Šansas - jūsų rankose“. 

Dalyvauja TianDe grožio ir sveikatos  medikė Rasa Žičkienė. 

Alšėnų LS 

91. Renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai 

„Rudens šviesa“. Dalyvauja Alšėnų ir Ežerėlio kultūros centro ir 

meno kolektyvai.  

Ringaudų LS 

92. Sutvarkyto Pyplių piliakalnio pristatymo Kauno rajono 

bendruomenei renginys „Piliakalnio šviesa“. 

Ringaudų LS 

 Lapkritis  

93. „Padėkos vakaras“. Iš ciklo „Mažieji klasikos projektai...“. 

Renginyje dalyvauja solistai L. Mikalauskas, V. Genytė ir E. 

Bavikinas koncertas.  

Ežerėlio KC 

94. Koncertas-edukacija „Rudeninė klasikos muzika“.  Dalyvauja N. 

Krauter (mecosopranas), R. Švėgždaitė, (smuikas) J. Armonas 

(violančelė), L. Vaitkuvienė (klavišiniai).  

Ežerėlio KC 

95. Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakulteto studentų tapybos 

darbų paroda. Parodos pristatymas. 

Ežerėlio KC 

96. Vėlinių dainos su folkloro ansambliu „Altonė“ ir protėvių 

pagerbimas prie Zapyškio aukuro. 

Zapyškio LS 

97. Minėjimas-koncertas „Mes niekados nebuvom susitikę“, skirtas 

poeto aušrininko  A. Vištelio-Višteliausko 180-osioms gimimo 

metinėms. 

Zapyškio LS 

98. Akcija "Uždek žvakutę savo krašto partizanams". Alšėnų LS 

99. Menininkės Valerijos Kiškienės heraldikos ir kitų kūrybos darbų 

pristatymo vakaras.  
Alšėnų LS 

100. Sakralinių giesmių koncertas, šv. Cecilijos, giesmininkų 

globėjos, dienos proga. Dalyvauja Kauno miesto ir Prienų rajono 

chorai. 

Alšėnų LS 

101. Koncertas-edukacija „Rudeninė klasikos muzika“.                     

Dalyvauja N. Krauter (mecosopranas), R. Švėgždaitė (smuikas), 

J. Armonas, (violančelė), L. Vaitkuvienė (klavišiniai).   

Alšėnų LS 

102. Moterų savirealizacijos užsiėmimai su Žydrute Davičkaite. 

Savęs pažinimo pokalbiai, savirealizacija pasitelkiant piešimą, 

dailę ir kitokias kultūrines veiklas. 

Ringaudų LS 

 Gruodis  

103. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė „Ledo šalis” Ežerėlyje. 

Dalyvauja kalėdų senelis, Ledo šalies personažai Elza ir Anna. 

Mokslinis šou.  

Ežerėlio KC 



104. Kalėdinių dekoracijų dirbtuvės Ežerėlio KC 

105. Kalėdinė gerumo akcija socialiai remtinoms  šeimoms. Akcijoje 

dalyvauja kalėdų senelis ir snieguolė su dovanomis. 

Ežerėlio KC 

106. Kalėdinės eglės įžiebimas Zapyškyje. Renginyje dalyvauja 

Kalėdų senelis ir Kauno vaikų mados teatras (vad. Deimantė 

Ūsienė). 

Zapyškio LS 

107. Šiaudinių kalėdinių žaisliukų dirbtuvėlės. 

Veda etnokultūros specialistė Jūratė Bytautė. 

Zapyškio LS 

108. Saulėgrįžos šventė „Žiemovidžio girioj“. Dalyvauja Zapyškio 

laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Altonė“, sutartinių 

giedotojų grupė „Devyniaragė”, Šešėlių teatras. 

Zapyškio LS 

109. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė Alšėnų seniūnijoje.  

Dalyvauja Kalėdų senelis ir Elza iš filmuko „Ledo  šalis“. (MB 

„Pramogų stilius“). 

Alšėnų LS 

110. Adventinis padėkos  vakaras „Kai ateina širdin vėl Kalėdos“ .  

Dalyvauja dainuojamosios poezijos atlikėja Jūratė Dailidėnienė 

ir Alšėnų laisvalaikio salės meno kolektyvai. 

Alšėnų LS 

111. Kalėdinių dekoracijų ir saldumynų gaminimo popietė „Švenčių 

spindesy“. 

Dalyvauja menininkė Janina Savukynienė.   

Alšėnų LS 

112. Šokio spektaklio dirbtuvės 8-14 mėn. Kūdikiams  

 

Ringaudų LS 

113. Ringaudų kalėdinės eglutės įžiebimas. Kalėdų senelis su 

dovanomis. Ugnies šou. Koncertas. 

Ringaudų LS 

114. Kalėdinių dekoracijų dirbtuvės „ Atvažiuoja  Kalėdos !“ Ringaudų LS 

115. Kalėdinės Eglės įžiebimas „Šimtmečio Kalėdos Akademijoje“ Ringaudų LS 

116. Advento vakaras „Atbėga elnias devyniaragis“ Ringaudų LS 

 

Direktorė                                   Inutė Strašinskienė 

  

 


