
RINGAUDŲ BENDRUOMENĖS CENTRO 
2018 METŲ DARBŲ ATASKAITA

Parengė pirmininkė Rūta Slivinskienė
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Bendruomenės nariai 2018metų pradžioje – 68

Bendruomenės nariai 2018metų pabaigoje - 74

2018-03-28 buvau išrinkta Ringaudų bendruomenės pirmininke:

2



2018-04-21 Suorganizuota talka „Darom 
2018”
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Pateikėm paraišką į Maxima organizuojamą konkursą „Mes – bendruomenė“ 
2018 m. 

Ištrauka iš paraiškos: „Ringaudų bendruomenė jaučia didelį poreikį vienoje
erdvėje apjungti skirtingų kartų gyventojus. Mūsų tikslas sumažinti barjerus tarp
mažų ir didelių, vaikų ir suaugusių, jaunų ir senų. Bendras skirtingų kartų laisvalaikis
yra mūsų bendruomenės siekiamybė. Teigiama (geroji) patirtis yra pavyzdys visoms
bendruomenėms. Ringaudų bendruomenė sparčiai auga, kaip ir visas Kauno
rajonas“....

Tačiau net ir dideli norai nepadėjo laimėti šio projekto, pritrūko mūsų pačių
aktyvumo ir balsų socialiniame tinkle.
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Lygegrečiai pildėm paraišką 

Lygegrečiai su Maxima ir Norfa organizavo konkursą “Bendruomenės 2018”,
kuriame buvo galima laimėti naują autobusiuką.
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2018 metų balandžio mėnesį pradėjom laimėto projekto - KAUN-LEADER-6B-I-1-1
DAUGIAFUNKCINĖS SPORTO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO darbus PRIE RINGAUDŲ
BENDRUOMENĖS CENTRO, Gėlių g.110a, Tabariškių k., Ringaudų sen., Kauno r.

Kuriame viena iš sąlygų yra savanoriški bendruomenės darbai.
Praeitų metų vasarą savanoriškų darbų talkų buvo suorganizuota 4 (keturios).
Jų metų dirbo 100 žmonių. Vieno asmens valanda įkainuota 4,87 eur.
Tad per 4 talkas atidirbome savanoriškų darbų už 2775,90 eur.

6



7



8



Nutarėm sudalyvauti Lietuvos bendruomenių 
sąskrydyje Karklėje 2018-06-16.
Buvo pagaminta skraistė, kurią prijungė
prie visų dalyvavusių bendruomenių pateiktų
skraisčių ir padaryta bendra vėliava, kurią nešė  
Lietuvos bendruomenių kolona.
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Kauno rajono 25 seniūnijų varžybose Ringaudų vyrų
komanda užėmė 2-ąją vietą paplūdimio tinklinio
rungtyje. Futbolo vyrai šiek tiek pritrūko sėkmės.
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2018-06-09 PENKTASIS bėgimas už Ringaudus
RENGINĮ ORGANIZAVO - Ringaudų bendruomenės centras, 
RENGINĮ VEDĖ               - Ringaudų laisvalaikio salės organizatorė Simona 
RENGINIO PARTNERIAI - Ringaudų pradinė mokykla, 

Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras
RENGINIO RĖMĖJAI :

SEDUJA, LOBIŲ SALA, Timėjas, Dock7,
Jonelis ir ko,  "Bivakas",  NaminiaiCupcakes,  
„Atrast“, „Žiedų skonis“, Žali žali,  
„DOJUS agro“, Asmeninė trenerė Alina
Spaustuvė "Orinvita"
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Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: 
su Gaižėnėlių kaimo bendruomene, 

su Bajorų kaimo bendruomene, 
su Akademijos bendruomenės centru, 

su Mitkūnų kaimo bendruomene, 
su Noreikiškių seno kaimo bendruomene, 
su Noreikiškių akademine bendruomene –

dėl galimybės laimėti jaunimo projektą „Aktyvus jaunimas –
gyvybinga bendruomenė“.
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2018-06-23 JONINĖS KAČERGINĖJE

18



Nemuno kairiam krante – vinguriuoja dviračių trasa.

Ringaudai ir Kačerginė, - jungia mus bendra grandinė.

Bendras mūsų „lenciūgėlis“: autobusas Ežerėlio,

„Pypliakalnio“ kauburėlis,

Šakių plento naujos „vėžos“.

„Ringauda“ ir „Kačerga“ – puiki mūsų brigada!
(R.S. 2018-06-22)
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2018-07-06 Mindaugo karūnavimo diena
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Mažasis projektas

Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo
gyventojų poreikiams
Sukurti patrauklią laisvalaikio infrastruktūrą prie Ringaudų
bendruomenės centro bendruomenės namų, įrengiant pasivaikščiojimo
takelį nuo bendruomenės namų iki kiemo aikštelės, sukuriant
bendruomenės nariams, patogesnį ir saugesnį priėjimą.

Vieta Kneipo takui.
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Rimas A., Raimundas P. ir Artūras S. pasistengė, kad bendruomenės namų 
pastato pamatai būtų bent šiek tiek  apšildyti.
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2018-08-26 atstovavome bendruomenę 
tarptautinio projekto “Jie skrenda“

uždaromąjame renginyje.
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Jaunimo orientacinis žygis

Kauno rajono savivaldybė finansuojamas jaunimo Projektas
„ Aktyvus jaunimas – gyvybinga bendruomenė“
ORIENTACINIS ŽYGIS AKADEMIJOS IR RINGAUDŲ SENIŪNIJŲ TERITORIJOJE 
Vyko 2018-09-14 (PENKTADIENIS), 17.00
Orientacinio žygio tikslas įtraukti kuo daugiau Akademijos ir Ringaudų seniūnijų 
jaunimo. Skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi ir tuo pačiu pabendrauti, 
susipažinti, bei geriau pažinti savo apylinkes. Propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip 
aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, 
užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;

PARTNERIAI:       (nurodyti 17 skaidrėje)

ŽYGIO VIETA:
Akademijos seniūnija, Ringaudų seniūnija, ATSTUMAS: ~ 8 km.

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI: 2018-09-16 Ringaudų miestelio šventės metu 13.30 prie Tabariškių bažnyčios.
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Akademijos ir Ringaudų seniūnijose smagiai lakstė, žygiavo,

vaikščiojo ir ieškojo žygio taškų būrys jaunimo. Jiems teko ir “pasukti

galvas”, kad rastų taškus, kuriuose dar turėjo atlikti užduotis pvz.

nusifotografuoti, rasti tam tikrą žodį ir t.t.

Žygio programėlės kūrėjams “Orange cactus” komandai visa

Ringaudų bendruomenė taria didelį AČIŪ, ypač Justui !!!!

Renginyje dalyvavęs jaunimas sakė, kad labai patiko. Taip pat sakė,

kad dalyvautų ir kitais metais. Buvo ir tokių, kuriems buvo sunku rasti

vieną ar kitą vietą. Bet svarbiausia - aktyviai leisti laisvą laiką!
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Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčioje vyko Švč. Mergelės Marijos vardo 
atlaidai, po kurių šalia klebonijos esančiame parkelyje įvyko bendruomenės 

šventė, koncertas. Čia buvo galima paragauti bulvinių blynų, gruziniškų 
šašlykų ir kaimiškos giros. Vieni vaikai lavino savo gebėjimus kūrybinėse 

dirbtuvėlėse, kiti dūko ant batuto.
Pagerbėm saviveiklininkus, apdovanojom jaunimo projekto dalyvius. 

Ant pakylos žengė ir padėkos žodžius tarė Seimo pirmininkas Viktoras 
Pranckietis ir Ringauduose gyvenantis Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. 
Šalia scenos esančioje ekspozicijoje buvo galima prisiminti Ringauduose arba 

jų apylinkėse gyvenusius žymius kraštiečius: gamtininką profesorių Tadą 
Ivanauską, buvusią Lietuvos ambasadorę prie UNESCO Ugnę Karvelis, 

gamtininką Liudą Vailionį, rašytoją Augustiną Gricių, režisierių Antaną Sutkų 
ir daugelį kitų.

Šventę organizavo Ringaudų seniūnija ir Ežerėlio kultūros centro Ringaudų 
laisvalaikio salė.

Projektą iš dalies finansavo Kauno rajono savivaldybė, privatūs rėmėjai.
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Ringaudų bendruomenės šventė
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Baltų vienybės sąšauką – 2018m. rugsėjo
22-oji, Pyplių piliakalnis.
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Rudens sambariai
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Sveikinome Liudą su 50-uoju gimtadieniu.
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Rugsėjo mėnesį bendruomenė parašė 
prašymą Ringaudų pradinės mokyklos 
direktorei, kad bendruomenei skirtų laiką 
aktyviam poilsiui. 
Nuo 2018m. spalio mėnesio Ringaudų 
bendruomenė turi galimybę nemokamai
sportuoti Ringaudų pradinės mokyklos 
salėje. Kiekvieną penktadienį 17.30 –
19.30.
Pamėgo ringaudiškiai penktadienio 
vakarus ir kiekvieną penktadienį rinkosi ir 
dar renkasi.
Dėkojame: Linai Kietienei, Gediminui 
Linkui, Jolantai Andžiulienei ir Adai 
Bartulienei už gražią iniciatyvą.
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Nuo spalio mėnesio Kauno rajono visuomenės sveikatos biurui padedame įgyvendinti 
šaunų projektą 55+
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„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė” drauge su partneriais.
Bendruomenė + biblioteka – buvo tokia sąlyga, kad galėtume dalyvauti projekte.

Spalio mėnesį prisijungėm, prie 2018m. balandžio mėnesį, pradėto projekto “Prisijungusi
Lietuva”

Čia išmoksite
•Naudotis kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar planšete.
•Rengti tekstinius dokumentus.
•Saugiai naršyti internete bei aktualios informacijos.
•Naudotis elektroninėmis valdžios, verslo ir laisvalaikio 
paslaugomis.
•Dalintis informacija bei bendrauti internetu su artimaisiais ir 
draugais.
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2018 spalio mėnesio 22d.
VŠĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“, 

Asociacija Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenė,
Asociacija Akademijos bendruomenės centras

ir mes  (RBC) 
pasirašėme jungtinę veiklos sutartį. 

„Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį Nr. LEADER-
19.2-SAVA-6.1 “Jaunimo užimtumo skatinimas.“

Šį projektą pavyko laimėti.
Laukiame vasaros.
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2018-10-31 pasirašėme sutartį su Kauno rajono savivaldybės administracija 
dėl NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
“Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” .

RBC buvo skirta 1473 Eur.
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Bendruomenė buvo pakviesta į  Kaimynų šventę Zapyškyje 
lapkričio 23d.
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Lapkričio  25d. bendruomenė šventė Tabariškių parapijos   90 - metį
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Per amžių amžius tikėjimas įrodė, kad tai yra geriausias vaistas nuo visų

žmoniją užpuolusių ligų. Mūsų parapijai jau 90 metų. Po mišių ir

šventinių iškilmių visi parapijiečiai Ringaudų bendruomenės centre

vaišinosi tortu.
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Gruodžio 7 d. dalyvavome Kauno rajono bendruomenių šventėje Neveronyse.
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2018-11-20 pasirašėme jungtinę veiklos sutartį, kurioje buvo dvylika partnerių : 
Domeikavos kaimo bendruomenė, Visuomeninės organizacijos Domeikavos vaikų ir 

jaunimo centras „Neris“,  Pagynės bendruomenės centras, 
Ežerėlio jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo centras, Giraitės bendruomenė,

Visuomeninė organizacija Samylų bendruomenės centras, Babtų bendruomenės centras, 
Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė, Karmėlavos seniūnijos bendruomenės 

centras „Židinys“, Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenė, Voškonių bendruomenė, 
Raudondvario kaimo bendruomenės centras.

Įdėta labai daug laiko ir daug didelių pastangų ruošiant tokį projektą, skaičiuojant trenerių 
atlyginimus ir visų būsimų sportinių būrelių vaikams laiką... Strateguota, rašyta ir tikėtasi 

pradžiuginti šių bendruomenių vaikus du metus.
Kad laimėtume projektą „Sveiki ir aktyvūs Kauno rajono vaikai“

Projekto trukmė būtų buvusi 24 mėnesiai (2 metai), projekto vertė 210800 eur. Tik... 
pritrūko sėkmės laimėti. Už begalinį triūsą dėkojame Žanetai Jankauskaitei ir šauniai 

„rašytojų“ komandai.
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Bendruomenės finansinė veikla:
Kaip ir 2017 metais taip ir 2018 metais darbuotojų pagal darbo sutartis nebuvo 
įdarbinta.
Ataskaitinių metų pabaigoje bendruomenė įsigijo lauko treniruoklius ir supynes.

Darbo užmokesčio sąnaudų nepriskaičiuota.

Surinkti narių mokesčiai – 240 EUR
Anonimiškai gauta parama – 2456 EUR
Iš valstybės biudžeto gauta parama – 29622 EUR
(nuosavos lėšos) 2% pajamų mokesčio parama - 572 EUR

Viso: 32890 EUR
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Asociacijos finansavimo pajamas sudaro tik gautas finansavimas.
Gauto finansavimo panaudojimas per 2018 metus: 

Finansavimo likutis 2018-01-01 – 2799 EUR
Gautas finansavimas per 2018 metus – 32890 EUR

Panaudotas finansavimas – 31380 EUR
Iš jo panaudota parama – 1518 EUR

Narių mokesčiai - 240 EUR
Tikslinis finansavimas – 29622 EUR

Finansavimo likutis 2018-12-31  - 4309 EUR

Asociacijos sąnaudos:
Bendruomenės projektų  sąnaudos - 27930 EUR

Renginių organizavimo sąnaudos - 1418 EUR
Veiklos draudimo sąnaudos - 185 EUR 
Patalpų išlaikymo sąnaudos - 757 EUR

Suteikta parama - 150 EUR
Kitos veiklos sąnaudos - 940 EUR
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AČIŪ, VISIEMS AKTYVIAI DALYVAVUSIEMS, 
RINGAUDŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE

Parengė pirmininkė Rūta Slivinskienė

ATASKAITA PRISTATYTA 2019-04-18
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