
RINGAUDŲ BENDRUOMENĖS CENTRO 
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parengė pirmininkė Rūta Slivinskienė
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2019 kovo 6 d. tradiciškai 

aikštėje prie Kryžiaus 

Ringaudų laisvalaikio salė 

suorganizavo Užgavėnių 

šventę ringaudiškiams.

Bendruomenės aktyvistė 

Danutė prikepė

pilną „prausiamą“ dubenį

skanių mielinių blynų.

2



Šventės 

metu 

smaginosi 

ir jauni 

ir seni
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O tuo pat metu 

Ringaudų bendruomenės 

pirmininkė ir valdyba 

„suko galvas“ kaip užbaigti 

pradėtą ir strigusį 

daugiafunkcinės sporto 

aikštelės projektą. 

Kovojom su keturračių 

mėgėjais, 

kurie niokojo 

sustojusius darbus.
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Ringaudų bendruomenė pagerbė 

Ežerėlio kultūros centro 

Ringaudų laisvalaikio salės

Folkloro ansamblio „Ringauda“ 

kolektyvą su 20-ia gyvavimo

metų, ta proga užsakėme didelį tortą.

Šventėje, tuo pačiu, pasveikinome ir 

bendruomenės narę, buvusią Ringaudų 

seniūnę, Audronę Barzdaitienę 

80-ojo gimtadienio proga.

Jai padovanojome austą juostą 

su jos metų skaičiumi.
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Kauno rajono 

visuomenės sveikatos 

biuro projektas 

55+ vyko ir 

bendruomenės 

namų salėje ir 

Ringaudų pradinės 

mokyklos 

choreografijos

salėje

8



9



10



Savanoriški 

darbai

talka 

prie 

bendruo-

menės 

namų
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Savanoriški 

darbai

talka 

prie 

bendruo-

menės 

namų
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Birželio 21d. Ringaudų laisvalaikio salė suorganizavo 

Joninių (Rasos)šventę. Smagiai šoko ir bendravo susirinkę 

bendruomenės nariai ir svečiai. 
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16
Diodoras
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Liepos 6d. 21val.  Tradiciškai rinkomės giedoti Lietuvos himno. Ačiū 

Juozui Žilioniui už nuostabų armonikos skambėjimą.

19



Pratęsus projekto, 

dėl laiku neužbaigtų

darbų, sutartį, 

po antrų viešųjų 

pirkimų ir 

sutarties pasirašymo, 

naujieji rangovai 

ėmėsi darbų.
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Po sunkių darbų, 

prie bendruomenės 

namų,

visada stengiamės 

rasti kelias 

minutes

atokvėpiui ir 

maloniam bendravimui.
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Antrieji mūsų 

rangovai 

laikėsi duotų

pažadų ir

terminų.
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Ringaudų laisvalaikio salė su  laimėtu  „Šiuolaikinių seniūnijų“ projektu 

pradėjo kurti filmą apie Ringaudus.
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Rugpjūčio

23-ioji -

Juodojo

kaspino diena.
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2019 METŲ JAUNIMO

VEIKLOS 

PROJEKTO „AKTYVUS 

JAUNIMAS 

– GYVYBINGA 

BENDRUOMENĖ“

pirmasis renginys, kuris pritraukė 

per 200 Ringaudų

gyventojų.
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Režisieriaus – Audriaus Juzėno  filmas „Ekskursantė“ – vakaras 

prie bendruomenės namų.
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Daugiafunkcinės 

sporto 

aikštelės 

darbai

vyko 

laikantis 

sutarties.
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Daugiafunkcinės 

sporto 

aikštelės 

darbai

vyko 

laikantis 

sutarties.
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2019 METŲ JAUNIMO VEIKLOS 

PROJEKTO „AKTYVUS JAUNIMAS –

GYVYBINGA BENDRUOMENĖ“

finalinis renginys – „Bėgimas už 

Ringaudus 2019” ir orientacinis žygis 

dviračiais pritraukė daug aktyvių 

seniūnijos gyventojų:

29-36 skaidrėse akimirkos iš renginio 

Dėkojame rėmėjams: 
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Jau šeštas Ringaudų bendruomenės organizuojamas bėgimas! Bėgimas už Ringaudus

2019m. pakeitė formatą. Bėgimas vyko nuo bendruomenės namų. Bėgo visi kas tik

norėjo. Bėgant buvo kviečiama jungtis ir bėgti kartu. Grįžtančių bėgikų laukė medaliai

ir staigmena Valentinas Lazduona putų šou! Visi mėgavosi putomis, kas nardydami

po jas, kas tik žiūrėdami. Vėliau savo labai mielą programą demonstravo Demo vaikų

mados teatras. (Ačiū bendruomenė taria Ringaudų laisvalaikio salės organizatorei

Aušrai už puikiai paruoštą programą.) Po jų pasirodymo išlydėjom orientacinių

varžybų dalyvius su dviračiais ieškoti Ringauduose esančių taškų, kurie gudriai buvo

užkoduoti. Dalyviams teko pasukti galvas, norint kuo greičiau ir kuo daugiau taškų

surasti. Kol jie mynė dviračių pedalus prie bendruomenės vyko šeimų rungtys - ačiū

Virgilijus Maštaitis, Dainius Čiuprinskas ir Robertas Ragauskas! Džiaugiamės,

kad bėgimas pritraukia daug dalyvių. Dėkojame rėmėjams - CONTINENTAL,

Naminiai Ringaudų šakočiai -Linai, Žiedų skonis, Jonelis ir Ko, Žali žali, Lieknėk

lengvai - Editai ir žinoma Dok7 - Dovydui!!!! Visą šią jaukiai aktyvią šventę kūrė:

Aušra Žukaitė, Rūta ir Artūras Slivinskai, Regina Bendoraitienė, Juozas ir Marytė

Žilioniai, Vida ir Stepas Galkinai, Elvyra Jurelevičienė, Danutė Danielienė, Rasa

Melinienė, bei visi atvykę ringaudiškiai!
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Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčios Švč. Mergelės Marijos 

vardo atlaidai

ir Ringaudų šventė „ O mes tokie 2 “
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Bendruomenės išvyka 

į Kuršių neriją, 

Ringaudai-Nida-Ringaudai

akimirkos užfiksuotos 

42-45 skaidrėse
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Kauno rajono 

visuomenės 

sveikatos biuro 

suorganizuotos 

jogos treniruotės 

vos talpindavo 

norinčius
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Aktyviai 

rinkome 

parašus, 

vežėme juos 

į Vilnių. 

Įrodėme 

visai 

Lietuvai, 

kad mes 

nenorime 

jungtis prie 

Kauno 

miesto.
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Jausmas 

priminė

Sąjūdžio 

laikus
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Kauno rajono 

visuomenės 

sveikatos biuro 

suorganizuotos 

jogos treniruotės 

vos 

talpino 

norinčius

sportuoti.
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Su dainom 

atokvėpio 

minutė 

savanoriškų 

darbų

metu
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Talkos metu, paukšteliui pačiulbėjus, 

pasveikinta bendruomenės

pirmininkė su gimtadieniu. 

Svanoriškas darbas - tai šventė 

puikių bendruomenės narių apsuptyje.

54



Kauno rajono 

savivaldybės 

paramos 

bendruomeninei 

veiklai 

savivaldybėse 

dėka, pateikėme 

paraišką 

„Judanti 

bendruomenė“, 

kurios lėšos leido 

įrengti 

apšvietimą 

sporto aikštelei.
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Tvarkomės
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Tvarkomės:

Stepo Galkino

rankų darbas.

AČIŪ
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Bendruomenės 

jėga - vienybėje

Atokvėpio 

minutė
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Važiavome 

pasveikinti 

Užliedžių 

bendruomenės su 

10-uoju 

gimtadieniu.

Taip jau išėjo, 

kad sveikinom -

keturių kartų 

atstovės iš 

Ringaudų
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Mokomės finansinio raštingumo
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Pirmas blynas  -

puiki Aušros 

Urbonienės idėja -

bendruomenės turgelis.

Buvo smagu, tik trūko 

pirkėjų.

Tačiau vyko ir mainai .

Reikia tęsti ir daryti 

vieną kartą į mėnesį (pvz.: 

paskutinį mėnesio 

šeštadienį).

Visiems taptų įpročiu 

ir atsirastų daugiau pirkėjų.
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Ar ateitumėte į 

turgelį, jei 

žinotumėt, kad 

vyksta nustatytu 

laiku kiekvieną 

mėnesį? 



Dėkojame 

Kęstučiui 

Daugėlai 

ir 

Stasiui 

Juškevičiui

už sukurtą 

stalo teniso 

oazę 
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Dėkojame Kauno rajono savivaldybei, kuri išgelbėjo mūsų 

projektą ir padengė mūsų neatidirbtų savanoriškų darbų 

dalį pinigais.

Dėkojame Kauno rajono VVG už patarimus bei pagalbą, 

vykdant projektą.
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Advento vainikų 

pynimo vakaras.

Dėkojame 

PMA floristika

kolektyvui
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Kaip 2018 metais, 

taip ir 2019 ringaudiškiai 

rinkosi į Ringaudų

pradinės 

mokyklos salę

aktyviai praleisti

penktadienio 

vakarus.
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Kauno rajono savivaldybės 

paramos bendruomeninei 

veiklai savivaldybėse dėka, 

pateikėme paraišką „Judanti 

bendruomenė“, kurios lėšos 

leido nupirkti du suoliukus,
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bei pakeisti seną,

jau sulūžusią, 

čiuožyklą 

į naują.
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Užsakėm (iš asmeninių 

lėšų) simboliškus 

saldainiukus, 

kurie buvo skirti 

aktyviems nariams, 

advento vakaro metu
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Dėkojame

Jonui Ravinskui

už suteiktą žalią

dovaną 

Pirmą kartą 

bendruomenės 

namuose 

pasipuošėm 

eglutę.
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Bendruomenės

aktyvistų

sukurtas

Advento 

vakaras
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Už vakaro jaukumą dėkojame  Juozui Žilioniui
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Už vakaro 

jaukumą 

dėkojame 

Urtei 

Dovydaitytei
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Už vakaro jaukumą 

dėkojame 

Liepai Vaičiulytei 
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Už vakaro jaukumą dėkojame 

Kotrynai Remeikaitei
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Ačiū, bendruomenės vardu Urtei Dovydaitytei, Liepai Vaičiulytei,

Kotrynai Remaikaitei ir Juozui Žilioniui už Advento vakaro puikius

muzikinius kūrinius. Ačiū Gerbiamam Kun. klebonui Arminui

Lukoševičiui. Ačiū visiems susirinkusiems už gražiai papuoštą eglutę

visų atsineštais žaislais. Ačiū visam pusšimčiui ringaudiškių, kurie

susikūrėm patys sau šaunų Advento vakarą. Eglutę bendruomenei

padovanojo Jonas Ravinskas - AČIŪ jam labai. Ačiū "Žalios pelės"

krautuvėlei. Ačiū kiekvienam atėjusiam - smagu, kad toks

neįpareigojančios formos advento vakaras išryškino bendruomenės

narių talentus. Skambėjo gitaros, smuiko, pianino ir armonikos

garsai, dainos. Buvo skaitomos nuostabios paties autoriaus Gedimino

Staugaičio eilės, menamos mįslės, žaidžiami žaidimai, bendraujama -

ir visa tai vyko nuostabioje Ringaudų bendruomenėje, kurioje puikiai

jaučiasi nuo mažiausio iki vyriausio. 78



Už vakaro jaukumą dėkojame visiems susirinkusiems. 
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2019 metais įvykdytas projektas „Ringaudų bendruomenės centro 

viešosios erdvės sutvarkymas“ –daugiafunkcinės sporto aikštelės 

įrengimas. Asociacija Ringaudų bendruomenės centras ir toliau planuoja 

rengti projektus, kurie vienytų ir suburtų seniūnijos gyventojus, ypač 

jaunimą; organizuoti apklausas, diskusijas, susitikimus su valdžios 

atstovais seniūnijos gyventojams aktualiais klausimais bei siūlyti problemų 

sprendimo būdus; organizuoti susitikimus su žymiais žmonėmis; 

organizuoti bendradarbiavimą su kitų miestų bendruomenės centrais; 

rengti renginius ir platinti informaciją apie sveiką gyvenseną, taip pat 

gerinti viešąsias erdves, pritaikant jas bendruomenės gyventojų 

poreikiams. 
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Asociacijos Ringaudų bendruomenės centras – pirmininkė Rūta Slivinskienė. 

Asociacijos narių skaičius 2019 metų pabaigoje (kaip ir 2018 metų pabaigoje) – 82 

nariai. 

Pagrindines Asociacijos Ringaudų bendruomenės centras veiklos pajamas sudaro 

gautos finansavimo pajamos – parama, narių mokesčiai bei tikslinis finansavimas iš 

valstybės ir savivaldybės biudžeto. 2019 metais Asociacijoje darbuotojų pagal 

darbo sutartis nedirbo (kaip ir 2018 metais). 

Aukščiausias Asociacijos organas – visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos 

valdymo organai yra valdyba ir bendruomenės pirmininkas. 

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Asociacija užbaigė daugiafunkcinės sporto 

aikštelės įrengimą gauto finansavimo lėšomis. Sporto aikštelė užregistruota 

Nekilnojamojo turto kadastre ir įtraukta į ilgalaikį materialųjį turtą. 

Darbo užmokesčio sąnaudų nepriskaičiuota. Per ataskaitinius finansinius metus 

Asociacijos pirmininkei išmokos nemokėtos. 
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Asociacijos gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2019 metus: 

Narių mokesčiai:                                                    205 EUR 

Anonimiškai gauta parama:                                1.130 EUR 

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas :      33.008 EUR 

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas: 11.447 EUR 

2%  pajamų mokesčio parama:                             743 EUR 

Viso:  46.533 EUR
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Asociacijos finansavimo pajamas sudaro tik gautas finansavimas. 

Gauto finansavimo panaudojimas per 2019 metus: 

Finansavimo likutis 2019 m. sausio mėn. 1 d. – 4.309 EUR 

Gautas finansavimas per 2019 m.:                     46.533 EUR 

Panaudotas finansavimas:                                  47.380 EUR: 

Iš jo panaudota: parama                                       4.373 EUR 

narių mokesčiai:                            205 EUR 

tikslinis finansavimas:              42.802 EUR   (41.718 Eur tikslinis 

finansavimas registruojamas kaip gauta dotacija ir bus panaudota, nudėvint 

ilgalaikį turtą) Finansavimo likutis 2019 m. gruodžio mėn.31d. – 45.180 EUR 
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Asociacijos sąnaudos: 

Bendruomenės projektų sąnaudos:              1.155 EUR 

renginių organizavimo sąnaudos:                   534 EUR 

veiklos draudimo sąnaudos:                           226 EUR 

patalpų išlaikymo sąnaudos:                          458 EUR 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos:         504 EUR 

buhalterinės apskaitos sąnaudos:                    992 EUR 

kitos veiklos sąnaudos:                                 1.792 EUR 

Viso:    5.661 EUR 
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Laikas bėgte prabėgo. 

Jau ir antri metai, mano, kaip pirmininkės, Ringaudų 

bendruomenėje. 

Atrodo, kad nieko doro nenuveikta. 

Tačiau labai gera jausti vis stiprėjančią bendruomenės narių jėgą. 

Vis labiau gyventojai supranta savanoriškas veiklas.

Vis labiau domimasi mūsų (RBC) veikla.

Ačiū visiems aktyvistams, ačiū tik stebintiems.

Kviečiame visus jungtis į Ringaudų bendruomenę.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Parengė pirmininkė Rūta Slivinskienė

2020-05-15

Dėl įvesto karantino Lietuvoje viskas šiek tiek 

vėliau
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