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Ežerėlio miestas Kauno rajono savivaldybė 

 

Eţerėlis nedidelis Kauno rajono miestas. , bet jo bendruomenė – viena aktyviausių Kauno 

rajone. Tai   glaudţiai bendradarbiaujančių miesto įstaigų ir organizacijų: seniūnijos, mokyklos, 

darţelio, ambulatorijos, kultūros centro, bibliotekos, slaugos namų, bendruomenė centro, sporto 

klubo bei verslo atstovų visuma. 

2000m buvo įkurta asociacija Jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo centras, kuris vėliau 

pervadintas ,,Eţerėlio bendruomenės centru„„. Pagrindinis organizacijos tikslas- telkti ir aktyvinti 

Eţerėlio gyventojus, gerinti jų gyvenimo kokybę, sukurti tvirtą bendruomenę. Pagrindinė 

organizacijos veikla: bendruomenės telkimas ir aktyvinimas, suaugusiųjų švietimas, vaikų ir 

jaunimo laisvalaikio organizavimas, saviraiškos skatinimas, visų gyventojų grupių įtraukimas į 

bendruomenės gerovės kūrimą. Nuo 2000m. įgyvendinti  28 projektai , įsisavinta  beveik 0,5 

milijono litų. Trumpai apie keletą. 

2004 m. ,,Kompiuteri, gelbėk bedarbį“  9000,00 lt iš Atviro Lietuvos fondo. Pagrindinis projekto 

tikslas - padėti eţerėliečiams susirasti darbą, keliant jų kvalifikaciją ir suteikiant galimybes susirasti 

informaciją apie darbdavius, laisvas darbo vietas. 

Projektas "Eţerėlio vienišų moterų psichologinio mikroklimato ir sveikatos gerinimas" - 6410 Lt. 

projektą finansavo Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba. Projektas "Darbo ir 

kūrybos sintezė organizuojant Eţerėlio jaunimo laisvalaikį" - 1000 Lt. projektą finansavo Kauno 

rajono jaunimo reikalų taryba. 

2007 m. –Eţerėlio neįgaliųjų socialinė integracija į visuomeninį bendruomenės gyvenimą , gerinant 

jų psichologinį klimatą.8000,00 Lt finansuotas Kauno r. Savivaldybės bendruomenės sveikatos 

tarybos. 

2005-2006 m.- ,,Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra įvairioms socialinėms grupėms 

bendruomenėje“110000,00 Lt iš LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos.  

2009-2010 m. ,,Saugi kaimynystė –tvirta bendruomenė“ finansuotas pagal Subsidijų schemą 

,,Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Lietuvoje“-vieną iš EEE ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų įgyvendinimo schemų“ . Projekto partneriai Kauno r. Policijos komisariatas, 

G.Pečiulio firma, Kauno rajono savivaldybė. Skirta 133089 lt parama suteikė mums galimybę 

apmokyti Eţerėlio gyventojus savisaugos pagrindų, sukurti ,,Savisaugos grupę“ , įsigyti vaizdo 

stebėjimo sistemą, įrengti treniruoklių salę, kur gali sportuoti visi norintys Eţerėlio gyventojai. 

2010m gruodţio 3 d. Kaune apdovanoti geriausi pastarųjų septynerių metų Lietuvos kaimo 

bendruomeninių organizacijų projektai. Uţ kaimo gyventojų bendruomeniškumo ugdymą (projektas 

,,Saugi kaimynystė-tvirta bendruomenė„„) apdovanotas Eţerėlio bendruomenės centras. 



 

Dabar mes galime dţiaugtis suremontuotais bendruomenės namais, veikiančiu ir daug 

naudos eţerėliečiams atnešančiu nestacionarių socialinių paslaugų centrus. Mūsų miestas tapo 

saugesnis. Projektų naudą pajunta ir maţas, ir didelis. 

Vykdyti projektai turi savo tęstinumą, įkvepia bendruomenę naujiems darbams ir 

siekiams. Artimiausiu metu bus pasirašyti du labai svarbūs Eţerėlio bendruomenei projektai,, 

Sportinių renginių gerinimas Eţerėlyje“ ir ,,Tradicinių Eţerėlio renginių kokybės gerinimas“ . Jau 

pradėtas Eţerėlio kultūros namų stogo ir fasado remontas. Laukiame gerų ţinių iš projektų 

vertintojų. Jų teigiamas atsakymas leistų mums įsirengti bendruomenės namų kiemo apšvietimą, 

kuris naudotų saulės energiją. Tai  būtų pirmoji , bet ne paskutinė,  kregţdė Eţerėlyje realizuojant 

ekologines idėjas. 

Eţerėliečiai savo sugebėjimus, kultūrinius ir sportinius pomėgius gali tenkinti 

klubinėje  veikloje, draugijose, būreliuose, kuriuose renkasi panašių pomėgių gyventojus: sporto 

klubas ,,Eţerietis“, Roko klubas, Bočių klubas, Neįgaliųjų draugija, Tremtinių ir politinių kalinių 

draugija, Moterų klubas. 

Kiekvienais metais Eţerėlio bendruomenės kultūrinis gyvenimas yra labiau 

orientuotuojamas kuria nors meninio ţanro kryptimi – klasikinės muzikos, profesionaliojo meno, 

mėgėjų meno. Yra rengiami projektai, kviečiami meno kolektyvai. Eţerėlyje daţnai vyksta LNF 

kolektyvų koncertai. 

Per metus yra surengiama per 70 kultūrinių renginių, koncertų, išvykų koncertuoti.  

2011- ieji metai Eţerėlyje yra paskelbti mėgėjų teatro metais. Šiam tikslui įgyvendinti 

rengiamas renginių ciklas „Maţieji mėgėjų teatro projektai Eţerėlio bendruomenėje“, kurio metu 

įvyks šeši teatriniai renginiai. 

Eţerėlio bendruomenėje – kultūros ir bendruomenės centruose dirba 10 mėgėjų meno 

kolektyvai, 2 studijos, 1 būrelis, kuriuose yra per 150 narių, vyksta Eţerėlio vidurinės mokyklos 

meno būrelių repeticijos bei choreografijos pamokos. Eţerėlyje įsikūrusi moderni kompiuterizuota 

biblioteka, kurioje daţnai vyksta nedideli edukaciniai renginiai.  

Tradiciniai renginiai:  

1. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas-koncertas „Dainų ir šokių pynė Lietuvai“ 

(vasario mėn.).  

2. Uţgavėnės.  

3. Muzikos savaitė(balandţio mėn.).  

4. Vaikų gynimo diena. Dviračių paradas. 

5. Miesto gimtadienio šventė (birţelio mėn.).  

6. Teatralizuota graţiausių sodybų apţiūra-konkursas (birţelio mėn.).  

7. Renginys senyvo amţiaus ţmonėms „O širdyje dar ne ruduo“ (rugsėjo mėn.).  

8. Kaimynų šventė (spalio mėn).  

9. Paroda „Krašto kūrėjų darbai didţiojo laukimo metui“, kalėdinės eglės įţiebimas ir Advento 

vakaras(gruodţio mėn.).  

10. Kalėdiniai renginiai bendruomenės ţmonėms, socialiai remtiniems vaikučiams, (gruodţio 

mėn).  

11. Klasikos vakarai „Metai su klasikine muzika“(kas ketvirtį).  

12. Teatriniai renginiai. 

13. Tautodailės meistrų bei profesionalių dailininkų kūrybos parodos (nuolat).  

14. Renginiai,skirti istorinės atminties išsaugojimui.  

15. Proginiai renginiai, karaoke vakarėliai, vakarai jaunimui, vakaronės. 

 



MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI 

 

MIŠRUS CHORAS 

(Vad. Tomas Lapinskas) 

Choras susibūrė 1992 metais. Choras atlieka sakralinius kūrinius bei lietuvių 

kompozitorių dainas. Dalyvauja Eţerėlio renginiuose. 2008 m. dalyvavo Šakių rajone vykusiame 

sakralinių giesmių konkurse. 

 

KAPELA 

„SAMANĖLĖ“ 

(Vad. Remigijus Marma) 

Kapela yra daug koncertuojanti vietiniuose, rajono bei krašto renginiuose. 2008 m. 

Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose kvietimu kapela koncertavo Lenkijoje. 2009m. kapela 

koncertavo Maskvoje, Lietuvos atstovybėje šio miesto lietuvių bendruomenei, 2010m. - Olandijoje 

Per metus kapela turi apie 20 koncertų. 2009 m. kapela paminėjo kūrybinio darbo 10-metį. 

 

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS 

(vad. Rūta Maţeikienė) 

Ansamblis konceruoja Eţerėlyje, aplinkinėse rajono vietose, dalyvavo konkursuose bei 

festivaliuose Kaune, Prienuose, Kėdainiuose, Šakių rajone.  Ansamblis dainuoja populiarias, skirtas 

ansambliams lietuvių kompozitorių dainas. Ansamblio repertuare apie 30 dainų.  2010 m. 

kolektyvas dalyvavo konkurse „Sidabriniai balsai“.  

 

VOKALINIS TERCETAS „SVAJA“ 

(Vad. Rūta Maţeikienė) 

Vokalinis tercetas gyvuoja nuo 2000 metų. Dainininkės Rūta Maţeikienė, Erika Jarienė 

ir Rasa Veličkienė. Tarcetas dainuoja lietuvių bei uţsienio kompozitorių klasikinius kūrinius. 

Kolektyvo dalyvės – trys Zapyškio pagrindinės mokyklos  mokytojos. Kolektyvas labai pastovus, 

intelektualus, kūrybiškas ir profesionalus, turintis savo veidą, dainavimo manierą, daug dirbantis, 

koncertuojantis. Jis kviečiamas į Kauno rajono pedagogų renginius, respublikinius renginius. 

Tercetas 2010 m. „Sidabrinių balsų“ konkurse pelnė antro laipsnio diplomą. 

 

MOTERŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „VIJOKLĖ“ 

(vad. O.Makauskienė) 

Kolektyvas įsikūrė 2005 metais. Kolektyve šiuo metu šoka 10 moterų. Kolektyvą 

subūrė  jo vadovė OnaMakauskienė.  

Dalyvavo 2006 m. Eţerėlio miesto 50-ies metų paminėjimo šventėje, 2007 m. Kauno rajono dainų 

šventėje, rajono šventėse- apţiūrose, 2008 m. Zapyškio 500 metų jubiliejaus paminėjimo šventėje; 

koncertavo daugelyje rajono seniūnijų. Visose rajono kolektyvų apţiūrose šokėjos pelnė aukščiausį 

įvertinimą – 10 balų. 

 

MĖGĖJŲ TEATRAS „DIALOGAI“ 

(Vad. Ţivilė Grdauskaitė) 

Kolektyvas gyvuoja nuo 2006 metų. Pirmoji kolektyvo vadovė Jolanta Malinauskaitė. 

Jai vadovaujant teatras suvaidino tris spektaklius. Pasikeitus teatro meno vadovei į kolektyvą 

įsiliejo naujų ţmonių, jaunimo. Teatro artistai ne tik vaidina, bet yra aktyvūs Eţerėlio 

bendruomenės centro nariai.  

 

JAUNIMO TEATRO GRUPĖ 

(Vad. Ţivilė Girdauskaitė) 



Kolektyvas dalyvauja Eţerėlio bendruomenės renginiuose, yra parengęs spektaklį „Burbulionija“. 

Keli jaunieji aktoriai vaidino suaugusiųjų teatro “Dialogas“ spektaklyje P.Tilainės „Kipšas ir trylika 

moterų“. 

 

 

 ŠAULIŲ VYRŲ ANSAMBLIS „TRIMITAS“ 

(Vad. Vincentas Kursa) 

Visi 15 kolektyvo vyrų yra Šaulių sąjungos nariai. Kolektyvas dalyvauja visuose patriotinio 

pobūdţio renginiuose Kauno mieste bei rajone, o taip pat yra noriai kviečiamas į kitus respublikos 

rajonus, dalyvauja apţiūrose bei konkursuose. 

 

VAIKŲ TEATRO GRUPĖ „INDIGO“ 

(vad. Ţivilė Girdauskaitė) 

Kolektyvas yra parengęs spektaklius „Skruzdėlė atsiskyrėlė“ ir „Senio šalčio rūmai“. 

 

 

2009m. – vykdytas projektas “Nuo roko vaikams iki progresyvios visuomenės” 

4000,00 lt parėmė Kultūros rėmimo fondas. Sukurtas Roko klubas, įsigijome  gitarų ir sukurėme 

 

VAIKŲ ROKO GRUPĖ „Kals“ 

(Vad. Egidijus Turevičius) 

Kolektyvs dar jaunas, jam tik dveji metai, bet turi savo programą ir yra nemaţai 

koncertavęs. Grupės vokalistė Ugnė Merliūnaitė 2011m. „Skersvėjų“ festivalyje pelnė geriausios 

vokalistės titulą. Grupė dainuoja vadovo Egidijaus sukurtas dainas.  Grupė turi savo tinklalapį 

www.kals.ezerelyje.lt 

JAUNIMO ROKO GRUPĖ „Garso faktorius“ 

(lyderis G.Kuzmickaitė) 

Kolektyvas vienija 15-17m. jaunuolius ir yra nuolatinių ieškojimų kelyje. Grupės 

būgninikas J. Miglinas 2011m. „Skersvėjų“ festivalyje pelnė geriausios instrumentalisto titulą. 

Grupės nariai repetuoja, mokosi  ir sieka rezultatų patys. 

 

Eţerėlyje veikia pramogų ir sporto klubas ,,Eţerietis“. Šio klubo pastangomis 

Eţerėlyje vyksta daugybė sportinių renginių , atgyja sporto aikštelės. Jaunimas mokyklos stadione  

pats įsirengė pliaţo tinklinio aikštelę, noriai sportuoja bendruomenės namų treniruoklių salėje. Ypač 

Eţerėlyje mėgstamas ir skatinamas dviračių sportas. Na, o kas dviračiu negali vaţiuoti, kviečiame 

prisijungti prie šiaurietiško ėjimo entuziastų. 2009m. gavę paramą ir Kauno rajono savivaldybės 

sveikatos tarybos įsigijome 20 komplektų šiaurietiško ėjimo lazdų. 

Renginių, švenčių, mielų ir malonių įvykių Eţerėlyje visada daug – visus sudalyvauti 

nei spėji, nei gali. Bet turime svetainę www.ezerelyje.lt , kurioje apie visus mūsų reikalus ir įvykius  

galima paskaityti ir savo naujienomis pasidalinti. Iš čia informacija pasklinda ir į kitas 

bendruomenes bei organizacijas. 

Visas Eţerėlio gyvenimas paremtas bendradarbiavimo, savanorystės, savitarpio 

pagalbos principais. Kad ir šis pavyzdys: 2009-2010 m. vykdėme projektą ,, Saugi kaimynystė- 

tvirta bendruomenė‟‟  finansuotą pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo 

schema.Išsikėlėme sau tikslą sukurti Eţerėlyje saugesnę gyvenimo aplinką: sukūrėme savisaugos 

grupę, miesto vaizdo stebėjimo kamerų sistemą, vykdėme gyventojų pirmosios pagalbos, 

priešgaisrinės saugos, savigynos mokymus. Įgytos ţinios tikrai pravers, jei reiks pagelbėti šeimos 

nariui, kaimynui ar tiesiog praeiviui.Vien šio projekto įgyvendinimo  metu buvo atlikta savanoriškų 

darbų uţ 1408 lt.  O juk atsiskaičiuos uţ projekto finansavimą tikrieji  darbai tik prasideda.-tai 

budėjimai šventėse, renginiuose, patruliavimas, kamerų prieţiūra, vaizdo įrašų perţiūra.  

http://www.ezerelyje.lt/


 

Bendruomenės namų ir kiemo prieţiūra, pasiruošimas renginiams ir aplinkos 

sutvarkymas po renginio, -tai vis savanoriška veikla. Kartais net nespėjame susivokti, kad ţolę 

reikia pjauti ar išvirtusio medţio šakas sutvarkyti, o bendruomenės namų kieme jau kaţkas pusto 

dalgį. Savo talentą ir laiką bendruomenei skiria ir roko grupių, moterų linijinių šokių vadovai, save 

atranda bendruomenininkai  tvarkantys internetinę svetainę, kuriantys skelbimus, rašantys 

straipsnius, fotografuojantys ir filmuojantys. Šiemet  sulaukėme savanorių iš  kitų vietų: 

penkiolikmetė eţerėlietė Gabrielė, pasikvietė dvi drauges iš Ilgakiemio ir Kauno ir organizavo 

vaikų dienos stovyklą, kur 6 val. per dieną kartu su jaunesniais vaikais ţaidė, sportavo, dainavo.   

Švenčių, įvairių renginių metu dėkojame savo rūpestį ir laiką mums skiriantiems 

ţmonėms, bet visada daug malonesnis gyvas ačiū ir rankos paspaudimas, kuriais vieni kitus 

apdaliname. 

Eţerėlio bendruomenės centras 2000m priėmė ir Kauno raj. Savivaldybės seną, apleistą 

buvusio vaikų darţelio pastatą. Pasinaudojant įvairiais ES ir nacionalinėmis paramomis buvo 

pakeistas pastato stogas, langai, durys, atlikti vidaus remonto darbai. 

2003m.Eţerėlio jaunimo ir suaugusiųjų švietimo plėtra ir stiprinimas  61000,00 Ltfinansuotas iš 

bendradarbiaujančių Nyderlandų fondų. Įkurtas Eţerėlio bendruomenės namų informacinis centras. 

2006 m.  “Eţerėlio bendruomenės namų fasado remontas ir “Kaimynų šventės” organizavimas” – 

20000 Lt. – ( valstybės parama bendruomenių centrams iš LR ţemės ūkio ministerijos) 

2007m.   “Eţerėlio bendruomenės namų salės remontas” 25000 Lt. LR Ţemės ūkio ministerija 

  Prie šių statybų uţaugo ištisa savanorių karta: seną stogą lupo dar visai jaunučiai 

Jaunimo ugdymo centro nariai, o dabar bendru rezultatu  jie jau ateina pasidţiaugti su savo vaikais. 

Turime salę, kur švenčiame šventes, vyksta koncertai, susirinkimai, paskaitos. Turime sporto salę su 

treniruokliais , teniso stalu, virtuvėlę arbatai išsivirti, kambarį, kur jaukiai susėdę tą arbatą geriame, 

kompiuteriu po internetą naršome. Dabar visas mūsų dėmesys dideliam bendruomenės namų 

kiemui: jau gautas finansavimas universalios sporto aikštelės įrengimui, laukiame atsakymo į 

pateiktą projektą poilsio zonos su saulės energiją naudojančiu apšvietimu įrengimo. O planuose dar 

vaikų ţaidimo aikštelė! 

. 

Eţerėlyje veikia nemaţai verslo įmonių. Vietiniai verslininkai puikiai supranta miesto 

problemas- patys vaikšto tomis pačiomis gatvėmis, daugelis čia patys augo, dabar vaikus augina. 

Netikėtai prisnigo, ţolę pasėti ar transporto prireikė kreipiamės ir ţinom , kad neatsisakys padėti. 

Nepraeina joks renginys be jų įsteigtų prizų, dovanėlių. Jei šventei reikia košę išvirti, niekas geriau 

to nepadarys uţ mūsų girininkijos vyrus. Jie kiekvienais metais Kalėdinėmis eglutėmis apdovanoja, 

malkų lauţui negaili. UAB ,,Eţerėlio vaivorykštės” gaminama produkcija puikus kliūčių ruoţas  

vaikų šventėms. Pasiskolinome rąstukų ,,laikinai scenai” ir :  

-Et, ką čia su jumis –tegul būna... 

Ir dabar prie bendruomenės namų turime maţą sceną koncertams. 

Vykdydami projektą ,,Saugi kaimynystė-tvirta bendruomenė“ mes susiejome savo 

bendravimą su verslininkais ne vieneriems metams : 11 Eţerėlio įmonių – UAB ,,Klasmann Delmann 

Eţerėlis“ Eţerėlio vidurinė mokykla, Sauliaus Grauţinio individuali įmonė – bei fiziniai asmenys sutiko 

tiekti ir apmokėti uţ elektrą, reikalingą vaizdo stebėjimo kamerų palaikymui, o Gintaro Pečiulio įmonės 

dėka ši sistema veikia – vaizdas perduodamas per šios įmonės serverį. Na, o bendruomenė vykdydama 

šį projektą stiprina ir verslo saugumą. Maloniai nustebino Eţerėlyje įsikūrusios įmonės UAB „Key 

elemens“ miestui gimtadienio proga įteikta dovana – daugiabučių namų kvartalo kiemuose ir 

Eţerėlio darţelio ţaidimų aikštelėje buvo pastatyti trys vaikų ţaidimų nameliai.  

 



Nors Eţerėlio miesto istorija nėra sena, turime mes ir kultūros paveldo objektų: 

Rezidencinis paveldas. 2001m atstatyta autentiška partizanų ţeminė, pastatytas kryţius ţuvisiems 
partizanams. 

Paminklas Lietuvos nepriklausomybei atminti. Atstatytas 1992m eţerėliečių iniciatyva. 

Paminkalas fašizmo aukoms atminti. 

1863m sukilėlių kapai. 

Kryţius ,,Dievui ir Tėvynei“ 

Koplytstulpiai ,,Miško sodintojui“ ,,Miško fėja“, skulptūrų ansamblis baţnyčios šventoriuje, girnikijoje. 

2006m. miesto 50-ųjų metinių proga sutvarkyta miesto aikštė, pastatytas paminklas . 

Miesto paveldas tai entuziastų ir pasiaukojančių gyventojų nuopelnas, prieţiūra-tai 
daugiausiai mokyklos jaunimo rūpestis. Na, o bendro darbo vaisiais dţiaugiamės ir patys, ir svečiai. 

Kodėl mes dalyvaujame konkurse? Nes pas mus iš tikrųjų gera gyventi. 

 

Asociacija Eţerėlio bendruomenės centras 

A.Baranausko g. 9 Eţerėlis  

Kontaktinis asmuo Jūratė Kuzmickienė  Telf.8615 17900 

El.paštas jurate@stogava.lt 

 

 

 

 

 

 


