
  

                   PATVIRTINTA 

             Kauno rajono savivaldybės administracijos  

             Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo  

                2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. T1-19 

 

2023 METŲ KAUNO RAJONO METINIS SPORTO RENGINIŲ PLANAS 
 

 

Renginio 

organizatorius 

 

Data/Laikas 

 

Renginio 

pavadinimas 

 

Trumpas renginio aprašymas 

 

Vieta (adresas) 

Atsakingi asmenys  

(vardas, pavardė, pareigos,  

telefonas, el. paštas) 
Kauno r. sporto mokykla 2023 01 06 Darbuotojų 

Naujametinis stalo 

teniso turnyras 

Kauno r. sporto mokyklos 

darbuotojų varžytuvės ir Naujų 

metų pasitikimo šventė. 

Kauno r. sporto mokyklos 

stalo teniso salė  

(S. Lozoraičio g. 9, 

Garliava) 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com    

Saulius Mikalauskas, Kauno r. SM 

treneris, 861832899, 

sauliusmikalauskas11@gmail.com  

Tarptautinė automobilių 

sporto veteranų 

asociacija 

2023 01 14 Tradicinis Lietuvos 

automobilių sporto 

meistrų veteranų, 

sporto teisėjų veteranų, 

neįgaliųjų, klubų narių 

svečių ir visų kitų, 

norinčių dalyvauti 

lenktynėse  

„Kalėdinis slalomas 

2022“  

Šios tradicinės Kalėdinio slalomo 

varžybos buvo vykdomos ir 

sovietmečiu (nuo 1974 m.), kai tokios 

varžybos nebuvo skatinamos. Į šį 

renginį susirenka 80-90 dalyvių iš 

visos Lietuvos. Tarp jų – anksčiau 

garsinę Lietuvą užsienyje, buvę 

Lietuvos ir buvusios SSRS rinktinės 

nariai. Dalyvių amžius nuo 14 iki 90 

metų. 

Vytauto Didžiojo 

Universiteto Žemės Ūkio 

Akademija, aikštelės prie 

paviljono Nr. 2 

(Universiteto g. 8A, 

Akademija) 

Romualdas Mažuolis, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

direktorius, 861516238, 

auto.veteranai@gmail.com    

Audrutė Jonkienė, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

administratorė, 868848260 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

VšĮ „Raudondvario 

dvaras“ 

 

2023 01 25 

 

Geriausiųjų 2022 metų 

Kauno rajono 

sportininkų pagerbimo 

šventė 

2022 metų geriausiųjų Kauno rajono 

sportininkų apdovanojimai. 

 

Raudondvario dvaro 

menų inkubatorius  

(Pilies takas 1, 

Raudondvaris) 

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com  

 Snieguolė Navickienė,  

VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė, 

865650755, snieguolen@gmail.com 

Kauno r. sporto mokykla 2023 02 03-04 

2023 03 03-04 

Kauno r. sporto 

mokyklos Taurė 

Šaudymo varžybos, kuriose 

dalyvauja Kauno rajono 

gimnazijų/progimnazijų mokiniai ir 

Kauno r. sporto mokyklos 

auklėtiniai. Šaudymo varžybos 

vykdomos dviem etapais: vasario ir 

kovo mėnesiais. 

Raudondvario gimnazija 

(Atgimimo g. 1, 

Raudondvaris) 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com    

Rimas Stankevičius, Kauno r. SM 

treneris, 861112125, 

stankevicius.r@gmail.com  

VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ 

2023 02 16 Futbolo turnyras 

vaikams salėje 

Vasario 16-osios proga 

organizuojamas 8-10 komandų 

futbolo turnyras vaikams, vykstantis 

vieną dieną. 

Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinė mokykla 

(Vytauto g. 4, Garliava) 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Henrikas Grigas, VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ direktorius, 867084429, 

fkgarliava@gmail.com 
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Kovos menų ir sporto 

asociacija „Kime“ 

2023 02 17 Kovos menų ir sporto 

asociacijos „Kime“ 

Klubo varžybos 

Varžybų tikslas – suteikti galimybę 

varžytis tiek aukšto meistriškumo, 

tiek pradedantiesiems 

sportininkams. 

 

Liepų g. 17, Garliava Vytautas Vanagas, Kovos menų ir sporto 

asociacijos „Kime“ vadovas, 867076000, 

kimecontact@gmail.com  

Kauno r. sporto mokykla 2023 02 18 Moksleivių salės  

futbolo 5 x 5 turnyras 

„Vasario 16-oji – 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena“ 

Varžybas planuojama vykdyti 

dvejose amžiaus grupėse: I grupė –

antrokai/trečiokai (2013-2014 m. 

gim.) ir II grupė ketvirtokai/šeštokai 

(2010-2012 m. gim.).       

Babtų gimnazija 

(Kėdainių g. 51, Babtai) 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com     

Rytis Gricius, Kauno r. SM treneris, 

869813529, griciusrytis@gmail.com  

VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ 

2023 02 Salės futbolo 5 x 5 

turnyras  

8-10 komandų Futsal salės futbolo 

turnyras vaikams, vykstantis vieną 

dieną. 

Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinė mokykla 

(Vytauto g. 4, Garliava) 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Henrikas Grigas, VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ direktorius, 867084429, 

fkgarliava@gmail.com  

Sporto klubas  

„HC Garliava“ 

Kauno r. sporto mokykla 

2023 03 02 

2023 05 23 

2023 10 12 

 

Mini rankinio turnyras  

 

Turnyre dalyvaus Mini rankinio 

mergaičių komandos iš Kulautuvos, 

Kačerginės, Ringaudų, Ilgakiemio, 

Domeikavos, Neveronių, Alšėnų ir 

Garliavos. 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Rita Urnikienė, Sporto klubo  

„HC Garliava“ pirmininkė, 869984373, 

pipiniene@gmail.com 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com   

 

Kauno r. sporto mokykla 

 

2023 03 04-05 Tarptautinis Concept2 

turnyras  

„Garliava 2023“ 

Tradicinis turnyras, kuriame 

dalyvautų Lietuvos, Latvijos, Estijos 

ir Lenkijos irkluotojai. 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com   

Antanas Lavickas, Kauno r. SM treneris, 

861570222, ikfavoritas@gmail.com  

 

VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ 

2023 03 05 Mėgėjų lygos varžybos Organizuojamos mėgėjų lygos 

futbolo varžybos. 

Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinės mokyklos 

stadionas (Vytauto g. 4, 

Garliava) 

Henrikas Grigas, VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ direktorius, 867084429, 

fkgarliava@gmail.com  

VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ 

2023 03 11 Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

turnyras  

„Laisvės taurė“ 

8 komandų futbolo turnyras. Mokslo g. 2, Mastaičiai 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Henrikas Grigas, VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ direktorius, 867084429, 

fkgarliava@gmail.com 

Kauno r. dziudo ir 

jojimo sporto mokykla 

Sporto klubas 

,,Dziudistas“ 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

 

2023 03 18 

 

Sporto klubo 

„Dziudistas“ atviras 

Kauno r. dziudo 

jaunučių čempionatas 

Dziudo varžybos. Ringaudų pradinė 

Mokykla (Gėlių g. 2, 

Ringaudai) 

Algimantas Babavičius, Kauno r. DJSM 

direktorius, 869976644, 

krdjsp@gmail.com  

Rasa Steponaitytė, Kauno r. DJSM 

trenerė, 867542903, steponait@gmail.com 

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com  
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VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ 

2023 03 FKG oficialus sezono 

atidarymas 

FKG sezono atidarymo šventė, 

reprezentacinės komandos 

rungtynės. 

Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinės mokyklos 

stadionas (Vytauto g. 4, 

Garliava) 

 

Henrikas Grigas, VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ direktorius, 867084429, 

fkgarliava@gmail.com  

Garliavos sporto ir 

kultūros centras 

2023 04 07, 

14, 21, 28 

Sveikatingumo mėnuo 

„Sportuokime lengvai“, 

skirtas Garliavos 

krašto žmonėms 

Šiuos tradicinius užsiėmimus 

(balandžio ir spalio mėnesiais), kurie 

vyks penktadienio dienomis, praves 

GSKC treniruoklių salės 

instruktoriai. Dalyviai turės 

galimybę sveikatintis, sportuoti, 

išbandyti GSKC treniruoklių salę, o 

GSKC tai bus papildoma sklaida ir 

ryšys su Garliavos krašto 

bendruomene. 

 

Garliavos sporto ir 

kultūros centro 

treniruoklių salė 

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Marius Norvaiša, GSKC direktorius, 

864626889, 

marius.norvaisa@garliavossc.lt  

Ričardas Adomavičius, GSKC 

direktoriaus pavaduotojas sportui, 

864626779, ricardas.gskc@gmail.com  

Kauno r. sporto mokykla 2023 04 07 Velykinė šventinė 

lengvosios atletikos 

treniruotė 

Treniruotės metu vaikai žais 

,,Velykinės“ tematikos žaidimus, 

dirbs komandose, mokysis bendrauti 

ir bendradarbiauti, gerbti ir 

motyvuoti vienas kitą, laimės prizus. 

 

Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazija  

(Vilniaus g. 67, 

Karmėlava) 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com   

Kamilė Kunickaitė, Kauno r. SM trenerė, 

863904485, kamile05@gmail.com  

Kauno r. sporto mokykla 2023 04 08 LSŠF reitingo varžybos 

„Liepsnojantis šokis –   

Kauno rajono Mero 

taurė“ 

Tradicinės Kauno rajono Mero 

taurės sportinių šokių varžybos. 

 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com   

Indrė Navickienė, Kauno r. SM trenerė, 

868931000, duetasindre@gmail.com  

 

Kovos menų ir sporto 

asociacija „Kime“ 

Lietuvos JKA asociacija 

2023 04 14 Kovos menų ir sporto 

asociacijos „Kime“ 

sportininkų atestacija 

Sportininkų sportinio meistriškumo 

vertinimas (diržų laikymas), 

suteikiant aukštesnį meistriškumo 

laipsnį. 

 

Liepų g. 17, Garliava Vytautas Vanagas, Kovos menų ir sporto 

asociacijos „Kime“ vadovas, 867076000, 

kimecontact@gmail.com  

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija 

Kauno r. sporto mokykla  

 

2023 04 15 AERO pavasaris Vaikų ir jaunimo greičio 

automodelių varžybos AM-1, AM-2, 

AERO Ritmas, AERO 4 ir TEMP 

klasių automodeliais. 

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija (Mokyklos g. 14, 

Čekiškė) 

Raimondas Kochanauskas, kordinio 

greituminio automodeliavimo būrelio 

vadovas, 862808183, 

raimondasmodel@gmail.com  

 

Kauno r. dziudo ir 

jojimo sporto mokykla 

Sporto klubas ,,Satoris“ 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

 

2023 04 22 

 

Pavasario dziudo vaikų 

čempionatas  

„Domeikava 2023“ 

Dziudo varžybos. Domeikavos gimnazija 

(Bažnyčios g. 3, 

Domeikava) 

Algimantas Babavičius, Kauno r. DJSM 

direktorius, 869976644, 

krdjsp@gmail.com   

Rimantas Gricius, Kauno r. DJSM 

treneris, 868943119, 

gricius.rimantas@gmail.com  

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com  
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Tarptautinė automobilių 

sporto veteranų 

asociacija 

2023 04 29 2023 m. Lietuvos 

automobilių slalomo 

čempionato I etapas. 

2023 m. Tradicinės 

Lietuvos automobilių 

sporto meistrų 

veteranų, sporto teisėjų 

veteranų, klubų narių 

svečių ir visų kitų 

„Velykinio slalomo 

2023“ (Kauno rajonas I 

etapas) varžybos 

Lietuvos automobilių sporto 

federacijos kalendorinės varžybos, 

vienas iš Lietuvos čempionato etapų. 

Šios tradicinės Velykinio slalomo 

varžybos buvo vykdomos ir 

sovietmečio metais (nuo 1974 m.), kai 

tokie renginiai nebuvo skatinami. Į 

Velykinį slalomą susirenka 80-90  

dalyvių iš visos Lietuvos. Tarp jų – 

anksčiau garsinę Lietuvą užsienyje, 

buvę Lietuvos ir buvusios SSRS 

rinktinės nariai.  

 

Vytauto Didžiojo 

Universiteto Žemės Ūkio 

Akademija, aikštelės prie 

paviljono Nr. 2 

(Universiteto g. 8A, 

Akademija) 

Romualdas Mažuolis, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

direktorius, 861516238, 

auto.veteranai@gmail.com    

Audrutė Jonkienė, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

administratorė, 868848260 

Lapių pagrindinė 

mokykla 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

2023 04  Velykinis kvadrato 

turnyras 

 

Šis kvadrato turnyras yra tęstinis ir 

yra skirtas išskirtinai tik trečių 

klasių mokiniams. 

Lapių pagrindinė mokykla 

(A. Merkio g. 3, Lapės) 

Linas Gadeikis, Lapių pagrindinės 

mokyklos fizinio ugdymo mokytojas, 

867456910, lgadeikis@yahoo.com  

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

 

VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ 

2023 04 Pažintis su futbolo 

pasauliu 

Renginys socialinę atskirtį 

patiriantiems vaikams. 

Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinės mokyklos 

stadionas (Vytauto g. 4, 

Garliava) 

Henrikas Grigas, VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ direktorius, 867084429, 

fkgarliava@gmail.com  

Lietuvos karatė 

federacija 

Kovos menų ir sporto 

asociacija „Budo“ 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

2023 05 06 LKF Lietuvos vaikų 

pirmenybės 

Varžybos skirtos populiarinti 

sportinį karatė stilių, išaiškinti 

stipriausius karatistus Lietuvoje, 

auginti pamainą Lietuvos rinktinei.  

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Giedrius Linartas, Kovos menų ir sporto 

asociacijos „Budo“ prezidentas, 

867009343, glinartas@gmail.com  

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

 

Tarptautinė automobilių 

sporto veteranų 

asociacija 

2023 05 06 2023 m. Tradicinis 

Lietuvos autotechnikos 

mylėtojų sezono 

atidarymas „Mes vėl 

važiuojam“ renginys 

„Garage Motor Show“ 

Į renginį susirenka dalyviai su 

senoviniais istoriniais ir retro 

klasikos unikaliais automobiliais. 

Renginio metu vykdoma automobilių 

paroda, ekspozicija, konkursai, 

apdovanojimai, pasivažinėjimas, 

supažindinama su istorine technika. 

Vytauto Didžiojo 

Universiteto Žemės Ūkio 

Akademija, aikštelėse prie 

paviljono Nr. 2 

(Universiteto g. 8A, 

Akademija) 

Romualdas Mažuolis, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

direktorius, 861516238, 

auto.veteranai@gmail.com    

Audrutė Jonkienė, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

administratorė, 868848260 

Kauno r. dziudo ir 

jojimo sporto mokykla 

Sporto klubas  

,,Juodas diržas“ 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

 

2023 05 13 

 

Kauno r. Babtų 

seniūnijos atviras 

dziudo turnyras 

„Babtai 2023“ 

Dziudo varžybos. Sodų g. 1, Babtai Algimantas Babavičius, Kauno r. DJSM 

direktorius, 869976644, 

krdjsp@gmail.com    

Romualdas Pocius, Kauno r. DJSM 

treneris, 869828780, 

romas.foto@gmail.com  

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com   
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Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija 

Kauno r. sporto mokykla  

Greičio modelių sporto 

klubas „4 ratukai“ 

2023 05 19-21 Atviras Lietuvos 

moksleivių ir jaunimo 

greičio automodelių 

čempionatas 

Vaikų ir jaunimo greičio 

automodelių varžybos pagal „Baltic 

cup“ reglamentą. 

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija 

(Mokyklos g. 14, Čekiškė) 

Raimondas Kochanauskas, kordinio 

greituminio automodeliavimo būrelio 

vadovas, 862808183, 

raimondasmodel@gmail.com  

Kauno r. sporto mokykla 2023 05 20 „KRSM Pavasario 

Taurė 2023“ 

Moksleivių futbolo turnyras, skirtas 

pradinių klasių ir 5-7 klasių 

mokiniams. 

Babtų gimnazija 

(Kėdainių g. 51, Babtai) 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com     

Rytis Gricius, Kauno r. SM treneris, 

869813529, griciusrytis@gmail.com  

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

2023 05 20 „Kauno rajono bėgimas 

2022“ 

Tradicinis Kauno rajono 

bendruomenės sporto renginys, 

kuriame išbandyti jėgas gali įvairaus 

amžiaus ir pajėgumo bėgimo 

entuziastai. 

Aikštė prie Senosios 

Zapyškio šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios 

(Muziejaus g. 1, Zapyškis) 

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

Aurimas Radzevičius, 868652281, 

aurimas.radzevicius@krs.lt  

 

Lietuvos karatė 

federacija 

Kovos menų ir sporto 

asociacija „Budo“ 

2023 05 21-23 Tarptautinis 

mokomasis kumite 

seminaras 

Mokomasis seminaras, kurio tikslas 

– kelti sportininkų meistriškumo 

lygį, įgyjant naujų žinių.  

Vytauto g. 2, Garliava Giedrius Linartas, Lietuvos karatė 

federacijos jaunimo rinktinės vyr. 

treneris, 867009343, glinartas@gmail.com  

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija 

Kauno r. sporto mokykla  

Greičio modelių sporto 

klubas „4 ratukai“ 

2023 05 27 Atviros treniruotės FEMA klasės, Junior klasės. Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija  

(Mokyklos g. 14, Čekiškė) 

Raimondas Kochanauskas, kordinio 

greituminio automodeliavimo būrelio 

vadovas, 862808183, 

raimondasmodel@gmail.com 

Kauno r. sporto mokykla 2023 05 27 Lengvosios atletikos 

sporto šventė 

Moksleivių ir tėvų sporto renginys. Kauno Ąžuolyno parkas 

 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com   

Alfredas Starkevičius, Kauno r. SM 

treneris, 868242417 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras 

2023 05 X-osios Garliavos 

krašto sporto žaidynės 

Sporto žaidynės Garliavos krašto 

žmonėms. Dalyvių amžius nuo 18 m. 

Žaidynių programoje krepšinio 3x3, 

stalo teniso, šaškių, šachmatų, 

smiginio, šaudymo, parko tinklinio 

3x3 ir futbolo 5x5 varžybos. 

Garliavos Jonučių 

progimnazija 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Marius Norvaiša, GSKC direktorius, 

864626889, 

marius.norvaisa@garliavossc.lt  

Ričardas Adomavičius, GSKC 

direktoriaus pavaduotojas sportui, 

864626779, ricardas.gskc@gmail.com 

 

VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ 

2023 05  Įmonių-rėmėjų futbolo 

turnyras 

Futbolo turnyras įmonėms ir 

rėmėjams. 

Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinės mokyklos 

stadionas (Vytauto g. 4, 

Garliava) 

Henrikas Grigas, VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ direktorius, 867084429, 

fkgarliava@gmail.com  

Kauno r. sporto mokykla 2023 05  KRSM plaukimo 

pirmenybės 

Draugiškos plaukimo varžybos, 

testavimas. 

Mastaičių baseinas 

(Mokslo g. 2A, Mastaičiai) 

 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com   

Simas Žiaukas, Kauno r. SM treneris, 

864166388, ziaukas.simas@gmail.com  

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

2023 05  Tradicinis Kauno 

rajono savivaldybės 

darbuotojų dviračių 

žygis 

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojų ir jų 

šeimos narių dviračių žygis. 

 

Kauno rajonas Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 
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Lietuvos svarsčių 

kilnojimo federacija 

2023 06 10 Baltijos šalių svarsčių 

kilnojimo čempionatas 

Baltijos šalių svarsčių kilnojimo 

čempionatas, į kurį atvyks stipriausi 

sportininkai iš Latvijos, Estijos, 

Lenkijos, Vokietijos kovoti dėl 

nugalėtojų titulų. Šio čempionato 

vykdymas Kauno rajone turės 

teigiamos įtakos rajono sporto 

įvaizdžiui, svarsčių kilnojimo sporto 

šakos populiarinimui ir Kauno 

rajono bei Lietuvos vardo garsinimui 

tarptautiniu mastu. 

Kauno rajono socialinių 

paslaugų centras  

(Ežero g. 23, Kaunas) 

Rolandas Kubilius, Lietuvos svarsčių 

kilnojimo federacijos prezidentas, 

868613175, rolandas.kubilius@svarstis.lt  

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

Socialinės paramos 

skyrius 

2023 06 16 Žmonių su negalia 

sporto šventė 

„Pabūkime kartu“ 

Tradicinė Kauno rajono žmonių su 

negalia sporto šventė. Sportininkai 

gali išmėginti savo jėgas įvairių 

sporto šakų varžybose. Dalyvauja 

visų Kauno rajono seniūnijų 

komandos. 

Kauno rajonas Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo  

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

Margarita Venslovienė, Socialinės 

paramos skyriaus vedėja, 861414712,  

margarita.vensloviene@krs.lt  

Kauno r. sporto mokykla 2023 06 16-17  Atviras Kauno rajono 

kulkinio šaudymo 

čempionatas 

Atviras Kauno rajono kulkinio 

šaudymo pneumatiniais ginklais 

čempionatas. 

Raudondvario gimnazija 

(Atgimimo g. 1, 

Raudondvaris) 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com    

Rimas Stankevičius, Kauno r. SM 

treneris, 861112125, 

stankevicius.r@gmail.com  

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija 

Kauno r. sporto mokykla  

Greičio modelių sporto 

klubas „4 ratukai“ 

2023 06 17 AERO vasara Vaikų ir jaunimo greičio 

automodelių varžybos AM-1, AM-2, 

AERO Ritmas, AERO 4 ir TEMP 

klasių automodeliais. 

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija (Mokyklos g. 14, 

Čekiškė) 

Raimondas Kochanauskas, kordinio 

greituminio automodeliavimo būrelio 

vadovas, 862808183, 

raimondasmodel@gmail.com  

VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ 

2023 06 Garliavos futbolo 

„Veteranų taurė 2023“ 

Keturių komandų vienos dienos 

futbolo turnyras. 

Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinės mokyklos 

stadionas (Vytauto g. 4, 

Garliava) 

Henrikas Grigas, VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ direktorius, 867084429, 

fkgarliava@gmail.com  

Kauno r. sporto mokykla 2023 06 Sezono uždarymo 

varžybos 

Plaukimo sezono uždarymo varžybos Mastaičių baseinas 

(Mokslo g. 2A, Mastaičiai) 

 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com   

Simas Žiaukas, Kauno r. SM treneris, 

864166388, ziaukas.simas@gmail.com 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

2023 06 Kauno rajono seniūnijų 

sporto žaidynės 

Žaidynėse dalyvauja Kauno rajono 

seniūnijų komandos, kurias sudaro 

sportininkai ne jaunesni kaip 21 m. 

VDU Ugnės Karvelis 

gimnazija (Mokyklos g. 5, 

Akademija) 

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

Kauno r. sporto mokykla 2023 06 KRSM aerobinės 

gimnastikos varžybos 

„Pasitikime vasarą su 

gimnastika“ 

Aerobinės gimnastikos varžybos 

Kauno r. sporto mokyklos 

auklėtiniams, normatyvų 

įsivertinimas. 

Kauno rajonas Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com   

Viktorija Treigytė, Kauno r. SM trenerė, 

869964989, treig.vika@gmail.com  

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija 

Kauno r. sporto mokykla  

Greičio modelių sporto 

klubas „4 ratukai“ 

2023 07 07-09 Lietuvos GP Tarptautinės greičio automodelių 

varžybos pagal FEMA reglamentą, 

Junior klasės. 

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija (Mokyklos g. 14, 

Čekiškė) 

Raimondas Kochanauskas, kordinio 

greituminio automodeliavimo būrelio 

vadovas, 862808183, 

raimondasmodel@gmail.com  
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Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija 

Kauno r. sporto mokykla  

Greičio modelių sporto 

klubas „4 ratukai“ 

2023 07 15 

2023 07 22 

Atviros treniruotės Pasiruošimas Europos čempionatui. Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija (Mokyklos g. 14, 

Čekiškė) 

Raimondas Kochanauskas, kordinio 

greituminio automodeliavimo būrelio 

vadovas, 862808183, 

raimondasmodel@gmail.com  

Lietuvos dviračių sporto 

federacija 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

2023 08 11-12 Lietuvos porinių 

lenktynių čempionatas, 

Baltijos šalių ir Kauno 

rajono taurės etapas 

Lietuvos porinių lenktynių 

čempionate (jauniai, jaunučiai, 

vaikai), Baltijos šalių ir Kauno 

rajono grupinių lenktynių taurės 

etape dalyvaus apie 100-140 dalyvių 

iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 

Startas/finišas –

Valstybinės reikšmės 

rajoninis kelias Nr. 1926,  

1 km, Vilkija 

Antanas Taučius, LDSF techninis 

direktorius, 868787033, a.taucius@ldsf.lt         

Gintautas Volungevičius, 868790151, 

volgint@gmail.com  

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

Lengvosios atletikos 

asociacija 

2023 09 14 Bėgimo varžybos 

Kauno rajono mero 

Valerijaus Makūno ir 

olimpiečio Kęstučio 

Orento taurei laimėti 

Tradicinės Kauno rajono bendrojo 

ugdymo įstaigų mokinių bėgimo 

varžybos. 

Kauno rajonas Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

Algirdas Maldūnas, Lengvosios atletikos 

asociacijos valdybos pirmininkas, 

869830005, a.maldunas@gmail.com  

 

Tarptautinė automobilių 

sporto veteranų 

asociacija 

2023 09 15-17  Ralis „Aplink Lietuvą 

2023“ Lietuvos 

Respublikos Prezidento 

taurei laimėti 

Šios ralio varžybos yra vienos 

populiariausių ir prestižiškiausių 

Lietuvoje, į kurias išbandyti jėgas 

susirenka lenktynininkai nuo mėgėjų 

iki profesionalų. 

Startas – Kauno miesto 

Rotušės aikštėje; 

 finišas – Vilniuje,  

S. Daukanto aikštėje prie 

LR Prezidentūros 

Romualdas Mažuolis, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

direktorius, 861516238, 

auto.veteranai@gmail.com     

Audrutė Jonkienė, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

administratorė, 868848260 

 

Ūkininkas  

Vidas Kūlokas 

2023 09 23-24 Ištvermės jojimo ir 

važiavimo varžybos  

„Jotvingių taurė“ 

Ištvermės jojimo ir važiavimo 

varžybos. 

Žiegždriai, Kauno rajonas Ūkininkas Vidas Kūlokas, 868610342, 

vidas.kulokas@gmail.com  

Garliavos sporto ir 

kultūros centras 

2023 09  VI-asis GSKC  

3x3 krepšinio, 3x3 

tinklinio ir 5x5 futbolo 

turnyras 

3x3 krepšinio, 3x3 tinklinio ir 5x5 

futbolo turnyras Garliavos krašto 

žmonėms. Dalyvių amžius nuo 18 m. 

 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

Garliavos Jonučių 

progimnazija 

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Marius Norvaiša, GSKC direktorius, 

864626889, 

marius.norvaisa@garliavossc.lt  

Ričardas Adomavičius, GSKC 

direktoriaus pavaduotojas sportui, 

864626779, ricardas.gskc@gmail.com 

 

VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ 

2023 09  Pažintis su futbolo 

pasauliu 

Masinis futbolo renginys Kauno 

rajono mokyklose ir darželiuose. 

Kauno rajonas Henrikas Grigas, VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ direktorius, 867084429, 

fkgarliava@gmail.com 

 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

2023 09  Tradicinis Kauno 

rajono savivaldybės  

darbuotojų dviračių 

žygis 

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojų ir jų 

šeimos narių dviračių žygis. 

 

Kauno rajonas Arūnas Talalas, Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas 

sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 
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Garliavos sporto ir 

kultūros centras 

2023 10 06, 

13, 20, 27 

Sveikatingumo mėnuo 

„Sportuokime lengvai“, 

skirtas Garliavos 

krašto žmonėms 

Šiuos tradicinius užsiėmimus 

(balandžio ir spalio mėnesiais), kurie 

vyks penktadienio dienomis, praves 

GSKC treniruoklių salės 

instruktoriai. Dalyviai turės 

galimybę sveikatintis, sportuoti, 

išbandyti GSKC treniruoklių salę, o 

GSKC tai bus papildoma sklaida ir 

ryšys su Garliavos krašto 

bendruomene. 

Garliavos sporto ir 

kultūros centro 

treniruoklių salė 

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Marius Norvaiša, GSKC direktorius, 

864626889, 

marius.norvaisa@garliavossc.lt  

Ričardas Adomavičius, GSKC 

direktoriaus pavaduotojas sportui, 

864626779, ricardas.gskc@gmail.com  

Tarptautinė automobilių 

sporto veteranų 

asociacija 

2023 10 06-07 Tradicinis 50-asis 

jubiliejinis tarptautinis 

autoralis „Kauno 

ruduo 2023“ 

nusipelniusiems sporto 

meistrams Kastyčiui ir 

Arvydui Girdauskams 

atminti 

Tarptautiniame ralyje dalyvaus per 

120 įvairių grupių žmonių – 

sportininkai profesionalai, 

sportininkai mėgėjai, sporto meistrai 

veteranai, sporto teisėjai veteranai, 

sportininkai su negalia, studentai, 

jaunimas, užsienio sportininkai ir kt. 

Startas – Kauno miesto 

Rotušės aikštėje;  

finišas – Vytauto Didžiojo 

Universiteto Žemės Ūkio 

Akademija, aikštelėse prie 

paviljono Nr. 2 

(Universiteto g. 8A, 

Akademija) 

Romualdas Mažuolis, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

direktorius, 861516238, 

auto.veteranai@gmail.com      

Audrutė Jonkienė, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

administratorė, 868848260 

Tarptautinė automobilių 

sporto veteranų 

asociacija 

2023 10 06-07 2023 m. Lietuvos mini 

ralio čempionato  

I etapas  

Šios varžybos susideda iš šešių etapų. 

Tai Lietuvos automobilių sporto 

federacijos kalendorinės varžybos. 

Lenktynėse dalyvauja mėgėjai ir 

profesionalūs Lietuvos 

lenktynininkai. 

Vytauto Didžiojo 

Universiteto Žemės Ūkio 

Akademija, aikštelėse prie 

paviljono Nr. 2 

(Universiteto g. 8A, 

Akademija) 

Romualdas Mažuolis, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

direktorius, 861516238, 

auto.veteranai@gmail.com      

Audrutė Jonkienė, Tarptautinės 

automobilių sporto veteranų asociacijos 

administratorė, 868848260 

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija 

Kauno r. sporto mokykla  

Greičio modelių sporto 

klubas „4 ratukai“ 

2023 10 07 AERO ruduo Vaikų ir jaunimo greičio 

automodelių varžybos AM-1, AM-2, 

AERO Ritmas ir TEMP klasių 

automodeliais. 

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija (Mokyklos g. 14, 

Čekiškė) 

Raimondas Kochanauskas, kordinio 

greituminio automodeliavimo būrelio 

vadovas, 862808183, 

raimondasmodel@gmail.com  

Kovos menų ir sporto 

asociacija „Budo“ 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

2023 10 07 „Budo cup 23“ Varžybos skirtos populiarinti 

sportinį karatė stilių, suteikti 

galimybę varžytis jaunesnio amžiaus 

vaikams, auginti sportininkus ir jų 

meistriškumo lygį.  

Kauno rajonas Giedrius Linartas, Kovos menų ir sporto 

asociacijos „Budo“ prezidentas, 

867009343, glinartas@gmail.com  

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

Kauno r. sporto mokykla 2023 10 07 „KRSM Rudens Taurė 

2023“ 

Moksleivių futbolo turnyras, skirtas 

pradinių klasių ir 5-7 klasių 

mokiniams. 

Babtų gimnazija 

(Kėdainių g. 51, Babtai) 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com     

Rytis Gricius, Kauno r. SM treneris, 

869813529, griciusrytis@gmail.com  

Kauno r. dziudo ir 

jojimo sporto mokykla 

Sporto klubas ,,Caviata“ 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

 

2023 10 15 

 

Kauno r. dziudo ir 

jojimo sporto mokyklos 

taurė – konkūrų 

varžybos 

Jojimo varžybos. Jojimo sporto klubas  

,,Caviata“  

(Pajiesio kelias 1, Pajiesys) 

Algimantas Babavičius, Kauno r. DJSM 

direktorius, 869976644, 

krdjsp@gmail.com  

Ieva Anužienė, Kauno r. DJSM trenerė, 

861572998, ieva.anuziene@gmail.com   

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com  
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Kauno r. dziudo ir 

jojimo sporto mokykla 

Sporto klubas ,,Cunami“ 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

 

2023 10 19 

 

Atviras tarptautinis 

Lapių moksleivių 

dziudo turnyras Kauno 

rajono Mero taurei 

laimėti 

Dziudo varžybos. Lapių pagrindinė mokykla 

(A. Merkio g. 3, Lapės) 

Algimantas Babavičius, Kauno r. DJSM 

direktorius, 869976644, 

krdjsp@gmail.com   

Vytautas Budginas, Kauno r. DJSM 

treneris, 868048493, 

budginasv@gmail.com  

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com  

Kovos menų ir sporto 

asociacija „Kime“ 

Lietuvos JKA asociacija 

2023 10 21 Lietuvos JKA 

čempionatas 

Čempionato tikslas – nustatyti 

stipriausius kategorijų sportininkus, 

kurie atstovautų Lietuvai Europos ir 

Pasaulio JKA čempionatuose. 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Vytautas Vanagas, Kovos menų ir sporto 

asociacijos „Kime“ vadovas, 867076000, 

kimecontact@gmail.com  

Garliavos gimnastikos ir 

laisvalaikio studija 

„Siksta“ 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

 

2023 10 21-22 Atviras Kauno r. 

aerobinės gimnastikos 

čempionatas 

Visų amžiaus grupių nuo 8 iki 18 

metų respublikinės aerobinės 

gimnastikos varžybos. Rungtys: 

moterų vienetas, vyrų vienetas, mišri 

pora, trejetas ir grupinis pratimas.  

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Laura Kimantienė, Garliavos gimnastikos 

ir laisvalaikio studijos „Siksta“ direktorė, 

861030187, l.kimantiene@gmail.com  

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com  

Garliavos sporto ir 

kultūros centras 

2023 10  

 

IV-asis Garliavos 

sporto ir kultūros 

centro smiginio 

turnyras 

Atviras Garliavos sporto ir kultūros 

centro smiginio turnyras mėgėjams. 

Dalyvių amžius nuo 18 m. 

 

 

 

Garliavos sporto ir 

kultūros centro šokių salė  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Marius Norvaiša, GSKC direktorius, 

864626889, 

marius.norvaisa@garliavossc.lt  

Ričardas Adomavičius, GSKC 

direktoriaus pavaduotojas sportui, 

864626779, ricardas.gskc@gmail.com 

VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ 

2023 10  Vaikų futbolo turnyras Vaikų rudens futbolo turnyras, 

vykstantis vieną dieną. 

Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinės mokyklos 

stadionas (Vytauto g. 4, 

Garliava) 

Henrikas Grigas, VšĮ „Garliavos futbolo 

klubas“ direktorius, 867084429, 

fkgarliava@gmail.com  

Sporto klubas  

„HC Garliava“ 

Kauno r. sporto mokykla 

 

2023 11 17-19 Rankinio turnyras 

treneriams Vytautui 

Griškevičiui ir Violetai 

Šniurevičienei atminti 

Rankinio turnyras mergaičių ir 

berniukų komandoms iš įvairių 

Lietuvos miestų. 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Rita Urnikienė, Sporto klubo  

„HC Garliava“ pirmininkė, 869984373, 

pipiniene@gmail.com 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com   

Kauno r. dziudo ir 

jojimo sporto mokykla 

Sporto klubas „Cunami“ 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

 

2023 11 18  

 

Atviras 23-asis  

Kauno rajono Užliedžių 

seniūnijos dziudo 

turnyras  

„Nevėžio taurė“ 

Dziudo varžybos. Užliedžių mokykla –

daugiafunkcis centras 

(Ledos g. 2, Užliedžiai) 

Algimantas Babavičius, Kauno r. DJSM 

direktorius, 869976644, 

krdjsp@gmail.com   

Vaidotas Kavaliauskas, Kauno r. DJSM 

treneris, 862087711, 

vkavaliauskas8@yahoo.com  

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com  

Pramogų ir sporto 

klubas „Ežerietis“ 

2023 11 21 IV-tosios Ežerėlio 

atviros asmeninės Darts 

pirmenybės 

Renginyje kviečiami dalyvauti 

Kauno rajono ir aplinkinių rajonų 

smiginio sportininkai vyrų ir moterų 

grupėse. 

Ežerėlio pagrindinė 

mokykla  

(Kauno g. 19, Ežerėlis) 

Rimantas Kalėda, Ežerėlio pagrindinės 

mokyklos fizinio ugdymo mokytojas, 

869956793, keturi4@gmail.com  
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Sporto klubas „Fitness 

Factory Gym“ 

2023 11 NPC Worldwide 

„Power of the Knight“ 

NPC Worldwide „Power of the 

Knight“ – tai tarptautinis 

kultūrizmo turnyras, kuris 

organizuojamas kartu su didžiausia 

kultūrizmo organizacija pasaulyje 

NPC Worldwide, kuri organizuoja ir 

prestižiskiausią pasaulio kultūrizmo 

turnyrą „Mr. Olympia“.  

 

Raudondvario dvaro 

menų inkubatorius  

(Pilies takas 1, 

Raudondvaris) 

Karolis Žilinskas, Sporto klubo „Fitness 

Factory Gym“ direktorius, 867019019, 

kulturizmas@yahoo.com  

Kovos menų ir sporto 

asociacija „Kime“ 

Lietuvos JKA asociacija 

2023 12 02 Lietuvos JKA Kalėdinis 

čempionatas 

Čempionato tikslas – nustatyti 

stipriausius savo kategorijų 

sportininkus, kurie atstovautų 

Lietuvos JKA čempionate. Atranka į 

tarptautines varžybas. 

 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Vytautas Vanagas, Kovos menų ir sporto 

asociacijos „Kime“ vadovas, 867076000, 

kimecontact@gmail.com  

Kauno r. dziudo ir 

jojimo sporto mokykla  

Sporto klubas ,,Satoris“ 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

 

2023 12 09 

 

Kauno rajono atviras 

dziudo jaunimo 

čempionatas  

„Garliava 2023“ 

Dziudo varžybos. Liepų g. 17, Garliava Algimantas Babavičius, Kauno r. DJSM 

direktorius, 869976644, 

krdjsp@gmail.com  

Evaldas Bunevičius, Kauno r. DJSM 

treneris, 867075846, bune21@gmail.com  

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

 

Pramogų ir sporto 

klubas „Ežerietis“ 

2023 12 09 Kalėdinis krepšinio 

turnyras 

 

Renginyje kviečiamos dalyvauti 

Kauno rajono, Kauno miesto, Kazlų 

Rūdos ir aplinkinių rajonų krepšinio 

komandos. 

Ežerėlio pagrindinė 

mokykla  

(Kauno g. 19, Ežerėlis) 

Kęstutis Tatarūnas, Pramogų ir sporto 

klubo „Ežerietis“ direktorius, 869823943, 

ezerietis@gmail.com 

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija 

Kauno r. sporto mokykla  

Greičio modelių sporto 

klubas „4 ratukai“ 

2023 12 09 AERO žiema 

 

Vaikų ir jaunimo greičio 

automodelių varžybos AM-1, AM-2, 

AERO Ritmas klasių automodeliais. 

Čekiškės P. Dovydaičio 

gimnazija (Mokyklos g. 14, 

Čekiškė) 

Raimondas Kochanauskas, kordinio 

greituminio automodeliavimo būrelio 

vadovas, 862808183, 

raimondasmodel@gmail.com  

Kauno r. sporto mokykla 2023 12 09-16 Kalėdinis moksleivių 

mažojo futbolo 5 x 5 

turnyras  

„Kalėdos 2023“ 

Moksleivių mažojo futbolo 5 x 5 

turnyras, skirtas pradinių klasių ir 

5-7 klasių mokiniams. 

Babtų gimnazija 

(Kėdainių g. 51, Babtai) 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com     

Rytis Gricius, Kauno r. SM treneris, 

869813529, griciusrytis@gmail.com  

Pramogų ir sporto 

klubas „Ežerietis“ 

2023 12 16 Kalėdinis tinklinio 

turnyras 

Renginyje kviečiamos dalyvauti 

Kauno rajono, Kauno miesto, Kazlų 

Rūdos ir aplinkinių rajonų tinklinio 

komandos. 

Ežerėlio pagrindinė 

mokykla  

(Kauno g. 19, Ežerėlis) 

Kęstutis Tatarūnas, Pramogų ir sporto 

klubo „Ežerietis“ direktorius, 869823943, 

ezerietis@gmail.com  

Sporto klubas  

„HC Garliava“ 

Kauno r. sporto mokykla 

2023 12 19 Kalėdinis Mini 

rankinio turnyras  

 

Turnyre dalyvaus Mini rankinio 

mergaičių komandos iš Kulautuvos, 

Kačerginės, Ringaudų, Ilgakiemio, 

Domeikavos, Neveronių, Alšėnų ir 

Garliavos. 

Garliavos sporto ir 

kultūros centras  

(Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

Rita Urnikienė, Sporto klubo  

„HC Garliava“ pirmininkė, 869984373, 

pipiniene@gmail.com 

Artūras Pūras, Kauno r. SM direktorius, 

868797272, sportmokykla@gmail.com   
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Ringaudų pradinė 

mokykla 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

 

2023 12  Kalėdinis kvadrato 

turnyras 

 

3-4 klasių mokinių kvadrato 

varžybos, kuriose dalyvauja 8 Kauno 

rajono bendrojo ugdymo įstaigų 

komandos. 

Ringaudų pradinė 

mokykla (Gėlių g. 2, 

Ringaudai) 

Sigita Špiliauskienė, Ringaudų pradinės 

mokyklos mokytoja, 868287640, 

sigma002@gmail.com 

Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

2023 2022/2023 m. m. Kauno 

rajono mokyklų sporto 

žaidynės 

Vykdomos Kauno rajono pradinių 

klasių, pagrindinių mokyklų ir 

gimnazijų/progimnazijų mokinių 

sporto žaidynės. Žaidynių 

programose 15-os sporto šakų 

varžybos. Varžybos organizuojamos 

ir trunka visus mokslo metus. 

Kauno rajonas Arūnas Talalas, KŠS skyriaus vedėjo 

pavaduotojas sportui, 868223172, 

sportoposkyris@gmail.com 

Aurimas Radzevičius, KŠS skyriaus vyr. 

specialistas, 868652281, 

aurimas.radzevicius@krs.lt  

Lukas Beitnaras, KŠS skyriaus vyr. 

specialistas, 864665746, 

lukas.beitnaras@krs.lt 

 

 
____________________________________ 
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