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2020 metų sausio mėnesį Ringaudų gyventojas Vytautas Kriščiūnas
Įrengė bendruomenei, bendruomenės namuose du kondicionierius. 

Kurie suteikia bendruomenės namuose
efektyvesnį šildymą ir mažesnes sąskaitas už elektrą. 

Nuoširdus AČIŪ skrieja iš kiekvieno mūsų bendruomenės gyventojo.



2020 sausio 7d susirinkome visi susipažinti su Kostu Klimavičium, kuris pristatė 
mums labai įdomų ir smagų

Fluxus labas projektą – Kiemo ženklų kūrimas.









Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro projektas
55+ toliau tęsė veiklas bendruomenėje, senjorai 

važiavo į baseiną, sportavo salėje, bei lauko aikštelėje.



E

Ringaudų bendruomenė suplanuoja aplankyti Kačerginės barsuką, o gal net 

visus barsukus kiek ten jų sutiksim.

Sausio 25d. visi norintys rinkosi prie Ringaudų pradinės mokyklos.



Žygis pėsčiomis 2020 sausio 25d. į Kačerginę Barsuko šventėn

Smagi, sportiška, įsimintina diena.









Sausio 26d. SAVANORYSTĖS SKATINIMAS. 

Ringaudų bendruomenės centras įvertintas už 

projektą „Daugiafunkcinės sporto aikštelės 

įrengimas prie Ringaudų bendruomenės 

centro“ – sporto zonos įrengimą, jos pritaikymą 

krašto gyventojų patogiam, tikslingam, 

aktyviam laisvalaikio leidimui bei palankios 

socialinės aplinkos kūrimą.

Vienas pagrindinių veiksnių bendruomenės 

veiklos sėkmei yra aktyvus, kompetetingas, 

mylintis savo veiklą lyderis.

Krašto auksas





2020 vasario 13d. Ringaudų bendruomenė neteko Antano Dagilio, 
vasarą būtume šventę Antano Dagilio 85-ąjį gimtadienį... 

Mūsų visų Gerbiamas lietuvių kalbos mokytojas Antanas Dagilis 
buvo šviesus, visapusiškas žmogus, iš kurio mokėsi ne tik 

Ringaudų, bet ir aplinkinių kaimelių gyventojai, jų vaikai, bei 
anūkai. Visi, kurie mokėsi UKG, anksčiau Noreikiškių vidurinėje ar 

Tabariškių aštuonmetėje mokykloje.
Antanas Dagilis buvo Kauno rajono Garbės ženklo savininkas, 

Mokytojas lituanistas, kraštotyrininkas. 
....... deja, buvo .......





Kovo 11 osios turnyras Panevėžiuko bendruomenėje. 
Ringaudų sportininkai dalyvavo krepšinio ir stalo teniso 

rungtyse.
Taip kovėsi vyrai, kad net medžiai nuo vėjo prie 
bendruomenės namų Tabariškių kaime išvirto.

Du krepšininkai po šių įnirtingų kovų grįžo su traumom. 
Vienas su čiurnos patempimu, kitas su pėdos kaulo lūžiu. 

Tačiau po šių traumų, vyrai dar atžaidė dvejas rungtynes ir 
nenustojo kovoti už Ringaudus.





Stalo teniso turnyre vyrams 
sekėsi labai puikiai











Tuo pat metu kai vyrai kovojo dėl medalių Panevėžiuke, Ringauduose medžiai nuo vėjo virto.



2020 kovo 16d. Lietuvoje 2 savaitėm paskelbtas karantinas..., kuris užsitęsė iki 
birželio 17d.



2020-04-11 Rimas 
Andžiulis su 

bendruomenės 
valdybos vyrais 

rūpestingai sureagavo į 
klebono Armino 

Lukoševičiaus išreikštą 
susirūpinimą ir aptarę 

visas griovimo tikimybes 
ėmėsi požeminio rūsio 
griovimo darbų šalia 

Tabariškių bažnytėlės. 



Rūsio 
kaip
nebūta.



Bendruomenės pirmininkei, su Kaunas 2022 komandos
merginom sutarus, sudalyvauta projekte „Kultūra į kiemus“.
Kaunas 2022 komandos dėka į Ringaudus atvyko puikus daininkas
Kazimieras Likša

Pasirinkome dviejų didžiausių daugiabučių kiemą, kuriame
buvo surengtas koncertas.

Iš vakaro praėjome pro laiptines, kiekvieno buto gyventojui
buvo palikta po dvi skardines rėmėjų gaivaus nealkoholinio gėrimo ir
kvietimas sudalyvauti kocerte per savo buto langus nurodytą
valandą.

Išskleisti trispalvę languose. Taip mes buvome parodyti ir per
Lietuvos nacionalinę TV.



Tokius 

pakvietimus 

palikome 

prie kiekvieno 

buto durų,

prieš tai į jas

paskambinę.



2020-04-17 kultūra per langus



Rodė 
mus per LTV.

Širdelė 
virpėjo,
Kad 
sudalyvavom 
akcijoje 
„keliu 
vėliavą“ ir 
regėjom 
trumpą 
koncertą.



Balandžio 23d. prie 
bendruomenės namų 

buvo atvežta 28 tonos žemių 
Visos bendruomenės vardu 

dėkojame 
Kvesų karjero direktoriui 

Vytautui Kregždei už puikią 
dovaną bendruomenei.

Taip pat dėkojame ir Alvidui 
Dapkui už dovanotų žemių

atvežimą prie bendruomenės 
namų.



Kaukėtų 
pagalbinkų 
dėka 
juodžemio 
28 tonos 
išlygintos





Kultūros kiemas – apkabinkim Rokus pakvietė apsikabinti ir Ringaudus.
Sudalyvavom apsikabinimo akcijoje per nuotolį.

Nusifotografuok savo kieme ar namuose ištiestom į šonus rankom. Nuotrauką siųsk el. 
paštu: kosto.info@gmail.com arba kelk į Kultūros kiemas feisbuko 
paskyrą https://www.facebook.com/KuturosKiemas/ .
Prie nuotraukos parašyk savo vardą ir ir gatvės, kurioje gyveni, pavadinimą. Gali ir 
kokią smagią savo kiemo, namų ar šeimos istoriją ar palinkėjimą užrašyti.
O mes sudėsim nuotraukas į šią linksmą karuselę. Galėsi joje susirasti save, susipažinti 
su artimesniais ir tolimesniais kaimynais…
Laukiam tavo nuotraukos. Sėkmės!

https://www.facebook.com/KuturosKiemas/
http://kulturoskiemas.lt/karusele/




Puikių talkininkų dėka pasėta žolė. 
Albino Sinkevičiaus dėka pargabentas betoninis dangtis šuliniui iš Garliavos ir 

jis uždėtas ant probleminio šulinio, kad būtų tvarkinga visa aikštelės 
teritorija. 



Stepas Galkinas pagamino iš klebonijos padovanotos medienos
ir Justės Vasilionytės-Stašaitienės skardos puikiai pritaikytą dangtį 

šuliniui šalia įėjimo į aikštelę.
Ačiū







2020-06-08 Ringaudų vyrai buvo 
pagerbti kaip geriausi kaimynai



Stepas, Kęstas ir Juozukas

Trys vyrukai – Ringauduos

Aktyvistai, savanoriai – ūkiniuose

reikaluos.

Kam pakalti?

Kam pagręžti?

Gal batoną kam parvežti? 

Ir sportuoja, ir dainuoja

Ir kaimyną pavaduoja.

Vienas dažo, kitas valo

Trečias šulinį sutvarko.

Auksarankiai, geraširdžiai -

(nepavydėkit) Jie gyvena 

Ringauduos! 

Vat 

Štai tokie Juozas Žilionis, Stepas 

Galkinas ir Kęstas Daugėla.



Kauno rajono 
bendruomenių 

kaimynų 
konkurse mūsų
Stepas, Kęstas 

ir Juozukas 
užėmė pirmąją 

vietą.

Kaltas 
eilėraštukas 



savanoriaujam



Vyksta darbai







2020-06-29 Ringaudų stalo teniso vyrus aplankė 1982m Tarybų 
sąjungos jaunių 2-oji raketė Žilvinas Kirliauskas.



2020-07-01 dar vyko darbai prie
bendro meno kūrinio.

Kas kuria kūrinius, kas sportuoja. 
Džiaugiamės judesiu prie 

bendruomenės namų.



Mozaika ant šulinio



Liepos 1d. rinkiminis susirinkimas. 
Nesusirinkus kvorumui susirinkimas

atidėtas liepos 15d.



Liepos 1d. užbaigtas meno kūrinys.







Daugiafunkcinės sporto aikštelės atidarymo 
metu pasveikinom kleboną

Kun. Arminą Lukoševičių
su 10-uoju kunigystės Jubiliejumi.

Aikštelė buvo pašventinta.













Liepos 6d. tradiciškai sugiedotas 
himnas

aikštėje prie kryžiaus



2020m. liepos 15d. buvau perrinkta antrai
kadencijai.



2020-07-18 Panevėžiuko bendruomenei 15 
metų.

Vykome į šventę pas juos. Sveikinome ir
smagiai leidome laiką.



2020-07-19 išvyka 
į Kauno III fortą

Aplankėmė Sąnašos bendruomenę.
Už ekskursiją dėkojame 

Ovidijui Jurkšai.









Kauno rajone surinktą čempionų BMW iš arčiau apžiūrėti prie 
Ringaudų pradinės mokyklos pakvietė ringaudiškiai Lukas Laukaitis ir 
Darius Ardavičius. Renginys, kuriame buvo galima pabendrauti su 
automobilių sporto meistrais, komandos „PROflame by IRP“ nariais, 
taip pat iš arti apžiūrėti išskirtinį čempionų automobilį BMW M2, kuris 
debiutavo Palangoje, „Aurum 1006 km“ lenktynėse, ir SP4 klasėje 
užėmė pirmą vietą. 



Draugystė su kitomis bendruomenėmis.
Aktyvus jaunimo laisvalaikis su Kauno miesto jaunimu.
Draugiškos tinklinio varžybos.



Jaunimo projektas – trys kino vakarai







Draugystė su kitomis bendruomenėmis.
Bendruomenės vyrų išvyka į Kauną pas „Aktyvaus 
laisvalaikio jaunimą“. 
Draugiškos stalo teniso varžybos.



Rugpjūčio 8d. vyko nuostabaus grožio giesmių vakaras "Pilni Dvasios". 



Dalyvavome 

Tabariškių Kristaus Karaliaus 

parapijos 

bendruomenių  šventėje



Ringaudų 
bendruomenės
Trečiojo 
amžiaus

universiteto 
studentai 









talka



Ringaudų bendruomenės šulinys

Mūsų visų rankų tvarinys.

Piešėm, karpėm ir klijavom -

Kol mozaiką mes išgavom!

Stepas Galkinas, Vida Galkinienė, 

Zita Sinkevičienė, Danutė Danielienė, 

Birutė Juškevičienė, Stasys Juškevičius, 

Birutė Venskūnienė, Antanas Venskūnas, 

Lidija Daugėlienė, Kęstutis Daugėla, 

Regina Bendoraitienė, 

Arūnė Mykolaitienė, 

Marytė Žilionienė, Juozas Žilionis, 

Elvyra Jurelevičienė ir Rūta Slivinskienė

šio šulinio autoriai! 

Ačiū Kostas Klimavičius







Pasinaudojome parama bendruomeninei 

veiklai savivaldybėse.







Kviečiame visus aktyviai 

judėti. 

Tai stalo teniso stalas, skirtas 

Ringaudų bendruomenei. 

Kviečiame visus mėgėjus 

sportuoti gryname ore.



Lapkričio mėnesį pasirodė žinutė apie „paramą Kalėdinei eglutei“ 

Tai daug kam sukėlė įvairiausių minčių, komentarų, nepasitikėjimo jausmą. 

Bendruomenės valdyba išlaikė šį egzaminą ir didžiosios dalies gyventojų 

buvo įvertinta teigiamai. 

Ringaudų bendruomenės pirmininkė, valdyba ir esantys nariai – esame visi savanoriai.

Didžiausias mūsų visų džiaugsmas yra matyti visų aplinkinių džiugesio pilnas akis. 

Kviečiame visus prisijungti ir pajusti palaimą, kai gali kažką gero padaryti kitam, 

aplinkai, bendruomenei.

Dar šiek tiek pasikartosiu – tai bendras rezultatas, kuriuo visi džiaugiamės. 

Jis matomas buvo visų ir vainikavo 2020 metus. 

Pasidžiaugėme garsiai bendrai įžiebta eglute, net ir per filmuką, tačiau bandėme

juo pasiekti kiekvieno ringaudiškio širdutę. 

YuoTube galite jį surasti ir žiūrėti tiek kartų - kiek širdis geidžia. Filmukas ir yra padėka 

visiems, kurie sukūrė 2020 m. Ringaudų stebuklą.





Tačiau tai yra vienas momentas.... o iš tų daug momentų susideda visuma.

Visuma bendruomenės, kuri 2020 m. vasarą tyliai tyliai paminėjo 15 metų sukaktį. 

Tyliai džiaugėmės, kad sulaukėme, tyliai likome nepadėkoję, tyliai dirbusiems ir 

dirbantiems.

Ne vieną kartą ir ne vieną dieną, o daug metų visai bendruomenei darė tyliai gerus ir labai 

gražius darbus 

- Julius Paulikas, Rimas Andžiulis, Jurgis Bendoraitis, Sigitas Imbrasas, Orinta

Dovydaitienė, Vilija Mitkuvienė, Aurelija Makūnienė, Valentina Lukoševičienė, Diana

Petkuvienė, Alina Živatkauskienė, Jurgis ir Danutė Žabaliūnai, Regina Bendoraitienė,

Kęstutis Daugėla, Irena Kubiliūtė Vedeikienė, Elvyra Jurelevičienė, Arūnas Sukackas,

Arūnas Kiaušas, Stasys Bartkus, Rasa Melinienė, Agnė Rūgienė, Povilas Mauza,

Vytautas Kriščiūnas, Stepas Galkinas, Stasys Juškevičius, Antanas Endziulis, Kristina

Markevičienė, Raimondas Pužas, Lolita Subačė.... tai tik maža dalelė žmonių.

A Č I Ū visoms šių aktyvistų šeimoms.



Geroji patirtis Ringaudų kaimo bendruomenėjė, 

patys gyventojai suaukojo pinigus Kalėdinės eglutės papuošimams,

patys gyventojai ją ir puošė talžomi gruodžio 7 ledinio vėjo. 

Gaudydami skraidančius žaisliukus.  Sudėjom į 10 min filmuka Ringaudų 

eglutės įžiebimas 2020 - YouTubę. Viską darėm bendrystėje.

Karantininis Kalėdinis sveikinimas - po žodį. Labai jaukus ir jautrus paprastas 

bendruomenės įvykis. 

Tačiau atsirado Ringauduose Grinčas, nupjaustė arkos papuošimus, nukirpo 

lemputes. Visiems mums be galo skaudėjo širdutes.

Dar kartą teko perpuošti arką, kad būtų pilnas aikštės vaizdas. Karantino 

laikotarpiu bent visi turėjome kuo pasidžiaugti. 

Bendrystėje sukurtas filmukas ir pati jaukiausia kalėdinė eglutė Ringauduose. 

Ačiū Raimondui Pužui už filmą. 

https://www.youtube.com/watch?v=mclLaXCW8jk


Paskleidėm žinutę Lietuvai apie mūsų bendruomenės bendrą Kalėdinės eglutės

puošimo projektą. Kaip jau žinote, Lietuvos televizijos dažniausiai rodo prasigėrusį,

besipešantį kaimą. Tačiau žinant, kad daug daugiau kaime yra gėrio, tik apie jį niekas

nekalba, norėjom garsiai pasidžiaugti, kad mūsų kaimas gali susitelkti ir bendrai

pasiekti tikrai daug. Vien jau ta mintis, kad norim sukurti grožį, bei tuo savo sukurtu

bendru visų kūriniu mokam ir džiaugtis. Tačiau, kaip visi puikiai suprantat, tas filmukas

tikrai gal būtų ir nesudominęs TV, kol nenusiunčiau aprašymo apie „įsisukusį Grinčą“.

Kaimas susitelkęs ir jame dar toks įvykis – užkabino žurnalistus. Tad gavus tiesioginį

eterį, kuriam buvo visiškai nesiruošta, greituoju būdu paskleidėm žinutę Lietuvai apie

bendrai pasiektą puikų rezultatą. Džiaugiuosi, kad bendruomenę pamatė iš gerosios

pusės. Kad mes mokam susitelkti, kad mes perlipam visus piktus pasisakymus, visą

pavydą ir pagiežą. Po truputį išmoksim pasitikėti.

Visi žinome, kad duoti yra daug smagiau, nei gauti.





Kiek daug gavome pagalbos ir palaikymo iš gerbiamo Kauno rajono Mero Valerijaus 

Makūno, 

jo pavaduotojo Pauliaus Visocko, iš Kauno rajono vietos veiklos grupės, iš Kauno 

rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos

pirmininkės Eglės Juozapavičienės, iš gerbiamos Prof. Vilmos Atkočiūnienės. Visa 

tai niekam nematoma...... Tačiau vienas ar kitas 

gražus žodis, patarimas, palaikymas gali padėti daug daugiau! Ačiū Jums visiems!! 

Taip pat dėkojame už bendrystę Tabariškių Kristaus Karaliaus parapijos klebonui 

Arminui Lukoševičiui,

Ringaudų pradinės mokyklos direktorei Astai Gudaitienei, Ringaudų seniūnijos 

visam kolektyvui. Ačiū visai Ringaudų bendruomenei.

Būkime visi sveiki ir atsakingi už savo aplinką. Džiaukimės tuo ką turime čia ir 

dabar.



AČIŪ už dėmesį.

RINGAUDŲ BENDRUOMENĖS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA Parengė pirmininkė Rūta Slivinskienė 


