
 

„Bendruomeniškumą skatinanti vasara 2021“  

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) siekdama viešinti kaimo bendruomenių 

kuriamų tradicijų, veiklų, laiko leidimo drauge ar kitų, bendruomeniškumą skatinančių būdų puoselėjimą 

Lietuvos kaimuose, kvietė pasidalinti savo įspūdžiais, patirtimi: kokie dalykai skatina bendruomeniškumą 

Lietuvos kaimuose?  

Drauge praleistas laikas, išgyventos emocijos, kūrybinė raiška vienija, padeda vieniems kitus geriau 

pažinti bei suvokti, kad šalia tavęs gyvena įdomūs ir išradingi žmonės. Bendros veiklos padeda formuotis 

bendruomenei, taip pat pritraukti ir naujų narių. 

Dalinamės Jūsų įspūdžiais kuo ši vasara buvo svarbi Lietuvos kaimo bendruomenių gyvenime, kokias 

šventes surengė ar patys dalyvavo, kur keliavo ar žygiavo, kokius projektus įgyvendino. 

Ačiū, Jūs dar kartą įrodėte, kad bendruomenių veikloms ne tik biudžetas reikalingas, bet ir mąstymo 

pokyčiai bei drąsa veikti.  

Pastebėjus informacijos netikslumus, prašome informuoti el. p. bendruomenes@litfood.lt tel. +370 685 87511. 
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Antakalnio kaimo bendruomenė, Kaišiadorių r.  

Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena 

Liepos 6-osios šventės dieną Antakalnio kaimo 

gyventojai susirinko bendruomenės namų kiemelyje, 

po medumi kvepiančiomis liepomis. Kas nešini 

vėliavomis, kas pasipuošę trispalve atributika, 

šventiškai sugiedojo Tautišką giesmę. 

Vakare, tradiciškai, gyventojus džiugino Antakalnio 

kaimo ansamblis, kurį sudaro garbūs senjorai, o jų 

pasakojamos istorijos apie kaimo gyvenimą – visada 

įdomios naujakuriams. 

„Džiaugiamės visomis šventėmis, kurias 

susikuriame patys savo Antakalnio kaime, ar tai būtų 

vasara, ar žiema“, –  sako bendruomenės pirmininkas 

Arūnas Cikanavičius. 

 

Bekupės bendruomenės centras, 

Molėtų r. 

Bekupės 365-asis gimtadienis 

Šių metų rugpjūčio 21–ąją Bekupės 

kaimas šventė savo 365-ąjį 

gimtadienį. Apie prasidedančią 

šventę pranešė keturračių, triračių ir 

motociklų variklių griaudėjimas, 

kurie pasipuošę vėliavomis važinėjo 

po kaimą. 

Įsibėgėjus šventei ir nuaidėjus 

patrankos šūviams, už Bekupę ir joje 

gyvenančius žmones bei Lietuvą, Bekupės bendruomenės centro jaunieji savanoriai įnešė didelį gimtadienio 

tortą, kuriuo buvo vaišinami visi susirinkusieji.  

Šventės dalyviai ragavo nuostabaus skonio troškinį, kurį virė Šaulių kuopos vyrai, klausėsi dainų, grupių 

pasirodymų, grožėjosi kaimo gyventojo, trylikamečio Manto Dapolsko surengta piešinių paroda. Vakarą 

vainikavo fejerverkų šou. 

Bekupės kaimo gimtadienio proga buvo pasveikinti jauniausia ir jauniausias, vyriausia ir vyriausias, bei visi 

virš septyniasdešimt metų sulaukę šio kaimo gyventojai. 

Prie renginio prisidėjo dauguma bekupiečių: talka, darbais, finansine parama, o po to ir aktyviu dalyvavimu 

pačioje šventėje. 

Bendruomenės tikslas – suburti ir išlaikyti jaunimą, pritraukti kuo daugiau naujų narių ir žinoma būti kartu, 

dar labiau sustiprinti bendruomeniškumo pamatą, gyvuojantį jau aštuoniolika metų. 
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Gerdžiūnų bendruomenė, Šakių r. 

Projektas „Land Art Gerdžiūnuose“ 

Gerdžiūnų bendruomenė šią vasarą parengė, pateikė 

bei įgyvendino projektą „Land Art Gerdžiūnuose“. 

Šio projekto veiklų moderatorius – Lietuvos floristų 

asociacijos prezidentas Marijus Gvildys. 

Menininkas kilęs iš Gerdžiūnų bendruomenės 

krašto. „Džiugu, kad garsūs žmonės sugrįžta į savo 

gimtą kaimą ir tarsi duoklę atiduoda savo kūrybą, 

kurios rezultatais mes visi džiaugiamės, 

didžiuojamės ir priverčiame nors minutei stabtelti į 

Gerdžiūnų bendruomenę atvykusius svečius ar iš 

jos kažkada išvykusius kraštiečius“, – džiaugiasi 

bendruomenės atstovė Loreta Balsienė.  

Land Art – protestas prieš vartotojišką požiūrį ir 

parduodamąjį meną, prieš urbanizavimą. Land Art 

yra bendra sąvoka visiems menams gamtoje ir su 

gamta, ir apima kūrinius, kurie kuriami iš natūralių, medžiagų ir paklūsta laikinumui. Objektas integruojamas 

ne tik į kraštovaizdį, bet ir į vietos kultūrinį, ir istorinį kontekstą, tuo drauge prisidėdama prie aplinkos 

puoselėjimo veiklos. Taip skatinamas žiūrovo sąmoningumas aplinkos apsaugos ir ekologijos klausimais, 

ugdoma estetika įkvepiant įsižiūrėti į vietos gamtą, tradicijas, istoriją. 

 

Gotlybiškių bendruomenė, Šakių r. 

Drauge ir pramogauti, ir dirbti! 

Gotlybitiškiai vasarą drauge ne tik 

pramogavo, bet ir darbavosi. Šiltąjį 

sezoną pradėjo aktyviai – prisiminę 

visas saugaus eismo taisykles, 

draugiškai, palaukdami vieni kitų, 

leidosi į dviračių žygį, dalyvavo 

atšvaitų dalinimo akcijoje „Saugus 

eismas bendruomenėse 2021“. 

Liepos 6-ąją – Valstybės dieną, 

gyventojai jau keletą metų renkasi prie skulptūros „Kaimo spindulys“, kurią išdrožė kaimo menininkas, 

giedoti Tautišką giesmę.  

Dar viena vasaros pramoga – orientacinis žygis po Gotlybiškius, į kurį sugužėjo daug dalyvių, o jauniausiam 

tebuvo vos pusantrų metukų. Renginio metu buvo organizuojamos ekskursijos, įvairios sporto rungtys, 

viktorinos, piknikas bei, žinoma, simboliniai apdovanojimai už aktyvų dalyvavimą renginyje.  

Šiais metais uždarius Siesartėnų mokyklą, kaimo jaunimas visiškai be nieko nebuvo palikti – Gotlybiškių 

seniūnaitė Audra Atažanovienė, kuri aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje, pateikė paraišką ir gavo 

paramą, kurios lėšomis mokyklos stadione pastatyti tris lauko treniruokliai ir įrengta vaikų žaidimų aikštelė. 

Darbus organizavo ir atliko patys kaimo gyventojai, taip sutaupydami šiek tiek lėšų pačios aikštelės įrengimui. 

Savaitgalinių talkų metu įtvirtinti įrenginių pamatai, sumontuoti treniruokliai, pastatyta šiukšliadėžė bei dalis 

vaikų žaidimų aikštelės įrenginių.  
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Griškabūdžio bendruomenės centras, 

Šakių r. 

Vasara – puikus metas projekto 

įgyvendinimui 

Griškabūdžio bendruomenės centras šią 

vasarą įgyvendindami projektą 

„DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis“ 

suorganizavo 7 dienų festivalį 21 jaunam 

asmeniui. Įsigytos renginiui būtinos 

prekės ir paslaugos. 600 m2 pastato 

sienų paruoštos tapybai, kurios festivalio 

metu buvo padengtos piešiniais. Ant pastato sienų atvaizduotas iš Šakių rajono krašto kilusio kalbininko Jono 

Jablonskio portretas ir jo sugalvoti žodžiai, įvairūs kiti piešiniai. Jaunuoliai dalyvavo ne tik meninėse veiklose, 

bet ir susitikimuose su menininkais, grafikais, istorijos mokytoju, Griškabūdžio parapijos klebonu. Aplankyta 

J. Jablonskio tėviškė, bendrauta, diskutuota įvairiomis temomis, didesnį dėmesį skiriant jaunimo verslumo 

ugdymui ir žinoma tapybai ant sienų. 

 

Joniškio rajono kaimo bendruomenių 

sąjunga 

Gerosios patirties vizitas 

Joniškio rajono kaimo bendruomenių 

sąjunga šią vasarą įgyvendino projektą 

„Bendruomeniškumo skatinimas kaimo 

bendruomenėse“, kurio viena iš veiklų – 

gerosios patirties vizitas „Pagėgių krašto 

bendruomenių patirtis“.  

Paskutinį vasaros mėnesį bendruomenių 

nariai gerosios patirties vizito vyko į 

Mociškių palivarko sodybą, kuri yra 

ypatingoje vietoje ant Jūros upės kranto, 

Karšuvos girios pakraštyje, Mažosios 

Lietuvos širdyje (Mociškių k., Vilkyškių 

sen., Pagėgių sav.). Sodybos šeimininkai 

Rasa ir Sigitas Stoniai svečius supažindino 

su Pagėgių savivaldybėje išvystytomis 

trumposiomis maisto grandinėmis, lankėsi 

bitininko S. Stonio bityne, skanavo naminio sūrio su medumi, taip pat įvairių ūkyje gaminamo medaus deserto 

rūšių, dalinosi patirtimi ir  paslaptimis apie medaus gamybos metodus. 

Vėliau išvyką tęsė po Kriokiškių kaimo bendruomenę, kur pirmininkė Reda papasakojo apie jų vykdomą ir 

gerai Lietuvoje žinomą veiklą – vaistažolių rinkimą, jų džiovinimą, pakavimą, apie jaunimo įtraukimą į 

bendruomenės veiklą.  

Per pietus bendruomeniečiai dalyvavo Mažosios Lietuvos kulinarinio paveldo edukacijoje „Lietuvininkų 

valgiai“ ir skanavo pagal senolių receptą pagamintą šiupinį, karštą obuolių štriudelį su kafija. Sodybos 

šeimininkas vaizdžiai ir išsamiai papasakojo apie įvairius valgius, supažindino su jų ingredientais.  
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Vykdami atgal į Mociškių palivarko sodybą, kur vyko Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos 11 metų 

veiklos šventė, aplankė Paveikslų sodą, lipo į Rambyno kalną pasigrožėti nuostabiais apylinkių vaizdais. 

Sodyboje bendruomenių atstovai bendravo tarpusavyje, dalinosi savo patirtimi, džiaugsmais ir rūpesčiais. Šis 

vizitas paliko didžiulę išliekamąją naudą, sustiprino ryšį tarp bendruomenių atstovų, sužinojo apie kitų veiklą. 

Nusipelniusioms bendruomenėms ir pirmininkams buvo įteiktos nominacijos, padėkos, dovanos ir prizai. 

 

Pagirių bendruomenės centras, Kėdainių r. 

Vasaros akimirkos Pagiriuose  

Pagirių bendruomenės centras šią vasarą vykdė 

vietos projekte „Į namus veda mylimas kelias“ 

numatytas veiklas: sukūrė ir įteisino Pagirių 

miestelio heraldikos simbolius – herbą ir vėliavą, 

kaip jungiamąjį bendruomenės simbolį, savotiško 

identiteto, pasididžiavimo ženklą; surengė 

tautodailininkų Genutės ir Eriko Hincų 

keramikos dirbinių parodą ir edukacinę 

programą; suorganizavo Pagirių miestelio šventę, 

skirtą paminėti 395-ąsias Pagirių gyvavimo 

metines. 

Bendruomenė, reaguodama į sąveiką su savo 

istorija, nepamiršta to, kas seniausia, vertina tai, 

ką dabar turi ir, mąstydama apie ateitį, siekia 

išsaugoti esamą kultūros paveldą bei ugdyti 

lokalinės tapatybės suvokimo ir tęstinumo pojūtį. 

 

Panovių kaimo bendruomenės centras, Šakių r. 

Vasaros išvyka į Aukštaitiją 

Panovių kaimo bendruomenės centras, 

įgyvendindamas projektą „Bendruomeninio 

verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių 

kaimo bendruomenės veiklą“, rugpjūčio 19 d. 

lankėsi Aukštaitijos regione. Kelionės tikslas buvo 

pristatyti savo regiono bendruomeninį verslą ir 

susipažinti su kitų regionų bendruomeninių verslų 

pavyzdžiais.   

Pažintis su Aukštaitijos regiono bendruomenių 

verslumu neatsitiktinai buvo pasirinktas Zarasų r. 

Čia, Antalieptėje, įsikūręs Inovatorių slėnis tapo 

visos Lietuvos socialinio verslo centru. Dusetų 

miestelyje bendruomenės atstovai aplankė Eriko Čypo iniciatyva įkurtą amatų centrą, pasisėmę tautodailės 

patirties ir pasuko link Šlynininkų kaimo, kuris garsus savo vandens malūnu. Pasižvalgę po Zarasų miesto 

sutvarkytą infrastruktūrą visi išskubėjo į Vajasiškio bendruomenę.  
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Ilgižių bendruomenė „Santaka“, 

Raseinių r. 

„Bendruomeniškumo šventė“ ir vaikų 

pramogos 

Raseinių rajono Ilgižių bendruomenė 

„Santaka“ šiemet įkūrė Vaikų dienos 

centrą. Vaikai ir jaunuoliai sportuoja, 

žaidžia, kuria darbelius, bei keliauja po 

Lietuvą – tai visų mėgstamiausias ir 

laukiamiausias laisvalaikio praleidimas.  

Taip pat, kaip jau įprasta, vyko ir kasmetinė, tradicine tapusi, „Bendruomeniškumo šventė“. 

 

Kaimų bendruomenė ,,Berteškiai“, Raseinių r. 

Tradicinė išvyka į Palangą 

Kaimų bendruomenė ,,Berteškiai“ rugpjūčio 8 d. 

organizavo vienos dienos tradicinę išvyką į Palangą. Visos 

kelionės metu bendruomeniečiai buvo aktyvūs, smagiai 

nusiteikę – jų nuotaikos nesugadino net ir pajūryje 

užklupęs lietus.  

Bendra išvyka padėjo dar labiau sustiprinti tarpusavio 

bendravimą. 

 

 

Joniškio rajono kaimo bendruomenių 

sąjunga 

„Judėsi – sveikatą laimėsi“  

Šių metų rugpjūčio 3-5 dienomis Mikolaičiūnų 

kaime (Joniškio r.) esančioje sodyboje 

šurmuliavo moterys. Čia vyko stovykla, kur dvi 

dienas buvo organizuojami užsiėmimai 

skatinantys fizinį aktyvumą, o trečią dieną – 

psichologės paskaita apie psichologinės gerovės 

bendruomenėje stiprinimą.   

Pirmas dienas moterys kartu su trenere Rasa 

atliko fizinio aktyvumo užsiėmimus, taikant 

netradicinius metodus: jogos, pilateso pratimus, 

meditavo, išmoko masažų ir savimasažų. 

Dalyvės sužinojo apie taisyklingos laikysenos ir 

kvėpavimo naudą kūnui ir protui, mokėsi derinti 

judesį ir kvėpavimą. Meditacija „Ežeras“, 

skambant tyliai muzikai bei klausantis trenerės 

skaitymo, abejingų nepaliko, o gilus 

kvėpavimas skambant gongams, kai kurias dalyves netgi užmigdė.  
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Trečią dieną atsakydamos į psichologės Ingos pateiktus klausimus, dalyvės nusistatė savo temperamentą, 

sužinojo pagrindines kiekvieno tipo savybes. Daug kalbėta ir diskutuota apie bendruomenės psichologinės 

gerovės stiprinimą – ko reikia, kad bendruomenėje žmonės būtų aktyvesni. Buvo atliekami logikos, reakcijos 

ir bendravimo skatinimo reikalaujantys pratimai ir žaidimai. 

 

Kaimo bendruomenė „Gynėvė“, Raseinių r. 

Sąskrydis Palūkščio dvare 

Rugpjūčio 22 d. Raseinių rajono kaimų 

bendruomenių atstovai rinkosi į Palūkšio dvaro 

sodybą, kur vyko 2021 metų veiklos 

apibendrinimo renginys – sąskrydis. Nuo pat 

ryto sodyboje buvo bruzdesys: vieni puošė savo 

seniūnijos palapinę, kiti dekoravo stalą, treti 

dėliojo parodėles. 

Šventė prasidėjo iškilmingu vėliavų pakėlimu. 

Paskelbus šventės pradžią dalyviai išsiskirstė 

atlikti užduočių, dalyvauti įvairiose varžybose, 

konkursuose. Daug emocijų sulaukė statybos 

meistrų konkursas – iš smėlio pastatyti 

bendruomenės svajonių pilį. Akys raibo nuo 

sumaniai, kūrybingai ir gražiai pagamintų 

kompozicijų. Ne ką mažiau spalvų pateikė ir 

dailininkų konkursas, kurio rezultatas ištapyti 

akmenėliai su linkėjimais bei spalvotasis 

automobilis. Tiems, kurie nenorėjo dalyvauti 

kūrybiniuose užsiėmimuose, savo jėgas bandė laso, smiginio, laidynių, baudų, lėkštučių, kamuoliukų ir 

pasagos mėtymo, tiro, šaudymo iš lanko rungtyse,  o prizines vietas užėmusiems dalyviams buvo įteikti 

medaliai.   

Renginio metu veikė amatų mugė, kur buvo galima pasigrožėti vaikų dienos centrų ir kaimo bendruomenių 

narių rankomis sukurtais darbeliais, na o policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Giedrė Deveikienė, 

jaunoji policijos rėmėja Samanta bei šuniukas Amsius renginio dalyvių laukė prie policijos automobilio, kur 

buvo patikrintos ne vieno dalyvio saugaus eismo žinios.  

Sąskrydžio metu apdovanojimai liejosi tarsi  iš gausybės rago: buvo apdovanoti 14-29 m. jaunimo fotografijų 

konkurso „Mano bendruomenės renginiai“ bei piešinių konkurso „Mano atostogos kaime“ dalyviai. Visiems 

prizinių vietų laimėtojams, kurie dalyvavo rungtyse bei konkursuose, buvo įteikti medaliai ir dovanėlės. 

„Renginys visiems paliko neišdildomų akimirkų, visi džiaugėsi vėl galėdami susitikti, pabūti kartu, 

pabendrauti, pajusti tą  bendruomeniškumo dvasią, o išsiskirstant – ne  vieną kartą ir ne iš vienų lūpų dar kartą 

išgirsti: iki susitikimo kitą kartą!“, – džiaugiasi bendruomenės atstovė. 
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Sadūnų kaimo bendruomenė, Zarasų r. 

Vasara Sadūnuose 

Sadūnų kaimo bendruomenė, jungianti 21 kaimų 

žmones, vasarą praleido aktyviai: Valstybės dienos 

proga giedojo Tautišką giesmę, šventė Motinos 

dieną, dalyvavo protmūšyje. Zarasuose, Sadūnų 

vaikai išbandė „Laipynių“ parko trasas, o vasarą 

užbaigė palydų švente „Sudie vasara 2021“. 

 

 

 

Luksnėnų kaimo bendruomenė, Alytaus r. 

Tradicinė sporto šventė 

Luksnėnų kaimo bendruomenė „Drūtas 

dzūkas“, vienijanti kaimo jaunimą, nuo 2015 

metų Luksnėnuose organizuoja tradicinę 

Alytaus seniūnijos sporto šventę. Šių metų 

sporto rungtyse draugiškai varžėsi Alytaus 

rajono ir miesto komandos. Šiais metais prie 

renginio organizavimo prisidėjo „Spindulio“ 

bendruomenė.  

Bendruomeniškumas, draugiškumas ir 

pagarba vienas kitam renginiui dovanojo 

nepamirštamų akimirkų, o dėmesys buvo 

skirtas kiekvienam. Sporto aikštelėje vyko 

azartiškos komandinės ir individualios 

rungtys, mažiesiems buvo išnuomotas 

pripučiamas batutas, o rajono Visuomenės 

sveikatos biuras pasiūlė naujų ir įdomių 

užsiėmimų.  

Šventės kulminacija – „Drūčiausio dzūko“ 

rinkimai, kuriuose varžėsi stipriausi seniūnijos vyrai. Jėgas sportininkai ir dalyviai atgavo tik vaišindamiesi 

tradicine bendruomenės pirmininko Mariaus Povilaičio išvirta sriuba.  

Graži bendrystė puoselėjama ir tradicinėje kaimo muzikanto šventėje. Šių metų renginyje bendruomenės 

„Drūtas dzūkas“ nariai, skatindami verslumą, prekiavo medumi, rankų darbo vaško žvakėmis, užsukusius į 

kiemelį vaišino ką tik išvirta aštria sriuba.  

Bendruomenės narius šventėje lydėjo bendros dainos, gražios emocijos, nuoširdus bendravimas, šypsenos ir 

šokiai.  

„Bendruomeniškumas tai jausmas, kuris skleidžia sparnus skristi aukštyn!“, –teigia dzūkai. 
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Pikelių bendruomenė, Mažeikių r. 

Renginių įvairovė 

Pikelių bendruomenė iš ties gali 

pasidžiaugti savo vasaros organizuotomis 

šventėmis, nuveiktais darbais, kurie 

skatina bendruomeniškumą.  

Pikeliuose vasara prasidėjo nuo darbų – 

tvarkant miestelio aplinką. Kaip ir kasmet 

liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos 

Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir 

Tautiškos giesmės) dieną giedojo 

Tautišką giesmę prie Vytauto Didžiojo 

paminklo. Kadangi Pikelių bendruomenė 

dalyvauja 2020-2021 metų Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos 

organizuojamoje saugaus eismo konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“ ir skatina bendruomenės narius 

kelyje elgtis saugiai, daug dėmesio skyrė eismo saugumo taisyklių laikymuisi, dalino atšvaitus. 

Vidurvasarį į Pikelių miestelio tradicinę šventę susirinko vietos gyventojai ir svečiai iš gretimų kaimų 

bendruomenių. Dalyviai dalyvavo edukacinėse programose. Šventės metu pristatyti rankdarbiai, 

bendruomenės narių pagaminta produkcija. Gerąja patirtimi dalinosi svečiai iš Kaunatavos bendruomenės 

(Telšių r.), kurie pristatė savo klėtelės produkcija bei pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Pikelių 

bendruomene. Renginio metu vyko sportiniai žaidimai. Šventinę nuotaiką kūrė meno kolektyvai, atlikėjai, 

dalyviai nuotaikingai sukosi gegužinėje.   

„Vasara praėjo smagiai ir prasmingai“, – džiaugiasi Pikelių bendruomenės pirmininkas Danielius Gedutis. 

 

Plikiškių kaimo bendruomenė 

„Šaltinis“, Joniškio r.  

Vasaros projektas 

Joniškio rajono „Saulės“ mokyklos 

Plikiškių skyriaus-daugiafunkcis centras 

ir kaimo bendruomenė kartu su Lietuvos 

nacionalinio dailės muziejaus Nacionaline 

dailės galerija vykdė projektą „Aniceta, 

Stasys, Teresė, Jonas, Janė, Petras, 

Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti Čiabuvių 

pasakojimai“. Kartų bendravimo ir 

bendradarbiavimo principu vykdoma 

bendruomenės veikla pasiteisino ir šį 

kartą! Pažintį su sostine toliau tęsė 

prisiliesdami prie jos praeities ir dabarties.  

„Taip dar labiau mielesniu patampa savas kraštas“, – sako bendruomenės pirmininkas Vaclovas Martinaitis. 
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Švenčionių krašto kaimo 

bendruomenių asociacija 

Pirmasis rajoninis bendruomenių 

sąskrydis „Kurkime tradicijas, 

kurios vienija Nalšios žemėje“ 

Vidutinės kaime (Švenčionių r.) 

praūžė pirmasis Švenčionių rajono 

bendruomenių sąskrydis „Kurkime 

tradicijas, kurios vienija Nalšios 

žemėje“, kuriame dalyvavo 17 

aktyviausių Švenčionių krašto 

bendruomenių iš skirtingų rajono 

kampelių.  

Šventė Vidutinės kaime vyko iki 

vėlyvo vakaro. Čia netrūko vaišių, 

dainų, bei linksmybių. Vidutinės 

kaimo parke vyko bendruomenių 

kolektyvų koncertas, buvo surengtos tinklinio ir estafečių sportinės varžybos, visa galybė edukacijų, vaikus 

linksmino Burbulų dėdė, koncertavo žavinga grupė „Dar“.  

Rajono bendruomenių sąskrydis buvo puiki galimybė bendruomenėms pabūti kartu, parodyti savo sumanumą, 

išradingumą, pasidalyti savo išgyvenimais, pasidžiaugti vieni kitais ir pasižvalgyti, su kuo norėtų bendrauti, 

bendradarbiauti ir būti partneriais. Juk tik susitikimuose ir bendruose pasibuvimuose kaimo bendruomenės 

gali kurti gražią partnerystės istoriją. 

Švenčionių krašto bendruomenėms tai buvo pirmasis sąskrydis, kuris tikisi, kad taps ilgamete tradicija, 

vienijančia bendruomenes, skatinančia bendradarbiauti ir nuosekliai vykdyti bendras veiklas, dalyvauti 

projektinėse veiklose.  

 

Telšių rajono vietos veiklos grupė 

Organizuotas bendruomenių sąskrydis 

Vasarai įpusėjus, per Lietuvos Karaliaus 

Mindaugo šventę, Telšių rajono vietos veiklos 

grupė pakvietė Telšių rajono ir Rietavo 

savivaldybės kaimo bendruomenių atstovus 

susiburti į sąskrydį „Būryje mūsų stiprybė –

2021“.  

Sąskrydis buvo skirtas aktyvinti kaimo žmonių 

bendruomeniškumui, bendradarbiavimui, 

paįvairinti  kaimo bendruomenių laisvalaikį, 

organizuoti kultūrinę veiklą pagal 

bendruomenių poreikius bei dalintis gerąja 

patirtimi. Renginio svečiai turėjo  progą 

įvairiapusiškai susipažinti ir pasidžiaugti žemaitiška kultūra. Į programą buvo įtraukta kulinarija – tradicinės 

žemaitiškos virtuvės pristatymas. Sąskrydžio metu savo kulinarinius sugebėjimus pristatė kelios 

bendruomenės: Žarėnų kaimo bendruomenė šventės dalyvius vaišino kastiniu su bulvėmis; Luokės kaimo 

bendruomenė išvirė savo šiupinį; Kaunatavo kaimo bendruomenė sąskrydžio dalyvius vaišino savo gaminama 
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arbatžolių arbata, džiovintų obuolių ir kitų džiovintų vaisių skanėstais; Eigirdžių bendruomenė šventės metu  

pristatė  žemaitišką košę ,,Pusinė“, buvo išsikepę net vėdarų; Nevarėnų bendruomenė visus sotino šiupiniu, o 

Mitkaičių kaimo moterys neleido praeiti pro šalį neparagavus kleckų. Ši šventės dalis visada yra mėgstama ir 

laukiama, nes yra galimybė paragauti ir įvertinti žemaitiškus patiekalus. 

Paragavus gausių vaišių, visi norintys buvo kviečiami dalyvauti sportinėse varžybose: tradicinį lauko tinklinį 

pakeitė paklodžių ir gimnastikos kamuolio tinklinis. Drąsiausi galėjo išbandyti rungtis su kojūkais bei triviečių 

slidžių rungtis. Būta daug ir smagaus juoko.  

Renginį į visumą subūrė koncertinė programa. Šokti ir dainuoti visus kvietė muzikinė grupė „Sandra ir 

Viktoras“. Grupės nariai yra kilę iš Nevarėnų miestelio, tad sava vietovė, artimi ir pažįstami žmonės grupės 

nariams tik padėjo sustiprinti bendrystės jausmą tarp sąskrydžio dalyvių. Renginį užbaigė linksmi šokiai su 

didžėjumi. 

 

Atžalyno bendruomenė, Pasvalio r. 

„Žagarėliai su prisiminimais“ 

Saldžios, gardžios ir visokiais kvapais viliojančios 

Pasvalio krašto kulinarinio paveldo edukacijos 

„Žagarėliai su prisiminimais“ visą vasarą viliojo ne tik 

vaikus, bet ir suaugusius.  

 

 

 

 

 

 

Atžalyno bendruomenė, Pasvalio r. 

Tradiciniai, 13-ieji „Naktiniai skaitymai prie 

Pyvesos“   

Jau tryliktą kartą vykęs renginys „Naktiniai 

skaitymai prie Pyvesos“ ne veltui yra vadinamas 

naktiniu – iš jo grįžtama tik paryčiais. Į renginį 

atvyko 28 literatai iš įvairių pasviečių: Joniškio, 

Biržų, Joniškėlio, Pakruojo, Šiaulių, Pamūšio, 

Ginkūnų, Kelmės, Pasvalio ir leido išgirsti jų 

sielos mintis bei garsus, kuriuos lydėjo gitarų, 

armonikos ir kitų instrumentų garsai, o Klaipėdos 

teatras paruošė muzikinį spektaklį „Vizijos“, 

skirtą poetui V. Mačerniui.  

Ugnies šou, laužai, bendrai visų verdama arbata, šeimininkių išvirta tradicinė žuvienė, su meile paruoštos 

dovanos kiekvienam dalyviui – Atžalyno bendruomenė turi tikrai kuo didžiuotis.  

„Jau toks gerumas nakties prie laužo, dūmais pagardintos Poezijos ir Muzikos. Jos – tarsi dvi dievaitės, 

pakerėjusios sielas“, – džiaugiasi bendruomenės atstovė. 
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Atžalyno bendruomenė, Pasvalio r. 

Vasaros projektinės veiklos. 

Bendruomenė džiaugiasi dar vienu 

vasarą įgyvendintu projektu – 

„Psichikos sveikatos ir fizinio 

aktyvumo ryšys“. Linksma ir be galo 

šauni kompanija patraukė į Kupiškio 

kraštą ir baidarėmis įveikė 10 kilometrų 

Lėvens upe. Kompanijos planų 

nesugadino nei lietus, nei pasislėpusi 

saulė. Po nuotykių pilnos kelionės upe 

keliautojus sušildė ir pavaišino kaimo 

bendruomenė „Palėvenys“. Po to 

aplankė Palėvenės dominikonų 

vienuolyną. 

Kelionė pradžiugino naujomis pažintimis, nepakartojamomis akimirkomis ir dar kartą įrodė sau, kad nėra 

nieko neįveikiamo.   

Ilgai nelaukusi Atžalyno bendruomenė vėl leidosi į kelionę – šįkart į pajūrį. 

 

Zadvarninkų kaimo bendruomenė 

„Uždvaris“ Švenčionių r. 

Vasaros  akimirkos 

Ši vasara Švenčionių rajono Zadvarninkų 

kaimo bendruomenės „Uždvaris“ nariams 

kaip niekada buvo dosni įspūdžių, 

patyrimų ir galimybių. Šiemet vieni 

kitiems tapo gerokai draugiškesni ir ne tik 

per bendrą laisvalaikio leidimą Rokiškio, 

Molėtų, Anykščių miesteliuose, tačiau ir 

palaikant savo bendruomenės narius 

vaistažolių rinkimo čempionate.  

Visi kartu mokėsi vaikščioti 

šiaurietiškomis lazdomis, lankė įspūdingo 

grožio Kačėniškės piliakalnį bei Sirvėtos regioniniame parke įsikūrusį pažintinį mokomąjį mitologinį taką. O 

visos vasaros patyrimus vainikavo susitikimas su kitomis Švenčionių rajono kaimo bendruomenėmis 

sąskrydyje, kuris Švenčionių rajone vyko pirmą kartą. 

Visos organizuotos veiklos buvo be galo smagios, leido praturtinti savo žinias, tobulėti ir, žinoma, kvietė būti 

visiems kartu – nuo jauniausio iki vyriausio, taip mažinant įvairių socialinių grupių atskirtį. 
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Genių kaimo Beržyno asociacija, Alytaus r. 

Kasmetinė vasaros stovykla 

Rugpjūčio 18-19 dienomis, Genių kaimo 

Beržyno asociaciją sudrebino kasmetinė 

vasaros stovykla „Geriausia ever vasaros 

diena '4“. Šiais metais stovykla sulaukė itin 

gausaus būrio, įvairaus amžiaus vaikų, 

kuriems vadovavo du ypatingai entuziastingi 

savanoriai. Stovyklos metu jaunimas dalyvavo edukacijose, mokėsi ir žinoma pramogavo!  

Svarbiausias stovyklos tikslas – mažinti socialinę atskirtį visuomenėje bei kurti darnią aplinką. 

 

Tursučių kaimo bendruomenė, 

Marijampolės sav. 

Šventės Tursučiuose 

Nuo 2009 m., kai įkurta Tursučių 

kaimo bendruomenė, jau įvykdyta 

nemažai projektų, tarp jų ir kaimo 

poilsiavietės įrengimas. Bendruomenė 

neturi savo namų, tad visas šventes ir 

susibūrimus rengia būtent šioje 

poilsiavietėje. 

Šią vasarą bendruomenė organizavo, 

galima sakyti, jau tradicine tampančią 

Joninių šventę. Joninės čia būna teminės, šių metų tema – „Protmūšis“. Keturios komandos susirungė 

„Protmūšyje“ ir sprendė įvairias užduotis. Nugalėtojai ir dalyviai buvo apdovanoti gausiomis rėmėjų ir 

bendruomenės įsteigtomis dovanomis.  

Taip pat rugpjūčio 21 d. vyko sportinės žaidynės „Stiprūs ir vikrūs“, kuriose susirinkusieji savo jėgas galėjo 

išbandyti įvairiose rungtyse:  krepšinio 3x3, tinklinio 2x2 varžybose, baudų metimo, metimo iš vidurio aikštės, 

smiginio, žiedų mėtymo, mini futbolo, šokinėjimo per virvutę. Nugalėtojams buvo įteikti prizai. 

 

Likiškėlių kaimo bendruomenė, Alytaus r. 

Vardan bendruomeniškumo 

Visi kartu ar šeimos rate, jei net ir ne dažnai likiškėliečiai nepamiršta, kad 

gyvena puikioje bendruomenėje, kurioje kiekvienas yra unikalus. Ši 

vasara buvo puiki – stovėjo susikibę rankomis, kėlė vėliavas, giedojo 

Lietuvos himną.  

Bendruomenės džiaugsmas – vaikai, kurių pilnėja trobos ir aidi kaimas 

pramogaujant dviračiais, paspirtukais, žvejojant ar žaidžiant krepšinį. 

O širdį bendruomenei labiausiai pradžiugino laimėtas projektas, kurio 

dėka, kaimo dainorėliai galės puoštis nuostabiais tautiniais drabužiais. 
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Santaikos kaimo bendruomenė, Alytaus r. 

Vasaros akimirkos Santaikoje 

Šią vasarą Santaikos kaimo bendruomenė parengė ir įgyvendino du projektus: „Jaunimo vasara Santaikoje 

2021“ ir „Veikli vasara Santaikoje 2021“. Vasara pasižymėjo tradicinių ir naujų renginių gausa: popietė – 

piknikas „Dabartis ir tradicijos“, senjorų išvyka į Birštoną, krepšinio ir tinklinio turnyrai, edukacinis vakaras 

„Žolynų terapija“, gitarų vakaras „Po rugpjūčio žvaigždžių lietumi“.  

Ruošiantis suplanuotiems renginiams visi dirbo bendruomeniškai: tvarkė aplinką ir patalpas, iš vaistažolių 

ruošė dovanėles, gamino žolynų paukščius, rengė programas, repetavo.  

Popietės „Dabartis ir tradicijos“ metu buvo pasveikinti Santaikos ir aplinkinių kaimų naujakuriai, bendrai 

verdama „Kirvio“ sriuba, o popietę vainikavo bendras tautinių šokių kolektyvo „Narpulis“ ir naujakurių šokis.  

 „Dainavos kauko“ ir Santaikos kaimo bendruomenių aktyvistai dalyvavo mobiliuose šeimos verslumo 

mokymuose, kurių metu patirties sėmėsi keliaudami po šeimos ūkius, lankydamiesi kitų kaimų 

bendruomenėse. 

Linksmai ir draugiškai keliaudami, nuoširdžiai dirbdami ir bendraudami santaikiečiai turtina save žiniomis, 

dalijasi kilusiomis idėjomis bei planuoja naujas veiklas. 

 

Vidiškių miestelio bendruomenė, 

Ukmergės r. 

Vasara Vidiškiuose 

Vasara Vidiškių miestelio bendruomenei 

prabėgo šauniai. Bendruomenės projekto 

dėka miestelio gyventojai ir svečiai 

galėjo džiaugtis šalia Šventosios upės 

sutvarkytu paplūdimiu.  

Na, o vasaros palydėtuvės – tradicinė Šv. 

Baltramiejaus atlaidų šventė, kuri vyko 

paskutinį rugpjūčio savaitgalį, kaip 

niekad buvo gausi renginių.  
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Šventę pradėjo profesionalus „Laisvas teatras“ iš Klaipėdos. Naujoje kultūros namų erdvėje vidiškiečiams 

buvo parodytas V. Leonovo spektaklis „Sudie, derintojau“, režisieriaus Nerijaus Gedmino ir aktorės Simonos 

Šakinytės darbas. Tai – dėka tarptautinio „SPARSE“ projekto, kurį Lietuvoje koordinuoja VŠĮ „Žuvies akis“, 

su kurio koordinatoriais  metų pradžioje bendruomenė užmezgė glaudžius ryšius. 

Spektaklio lankytojai taip turėjo galimybę susipažinti su kraštiečių tautodailininkų darbais, kurie buvo  

eksponuojami kultūros namuose surengtoje parodoje. Atėjus sutemoms, bendruomenės parke buvo rodomas 

kino filmas „12-kėdžų“ lietuviška versija. 

Sekančios dienos rytą prie miestelio tvenkinio būriavosi žvejai. Jie suėjo pasivaržyti, kas pagaus didžiausią, 

kas pirmas pagaus, kas daugiausia pagaus žuvų? Žvejus pralinksmino į varžybas atklydusios „migrantės“. 

Visus žvejų varžybų dalyvius pasotino bendruomenės pirmininko iš sugautos žuvies išvirta žuvienė. 

 

 


