
1 
 

 



2 
 

Panevėžio rajono Paįstrio gyventojų bendruomenės centras, Panevėžio r. 
Projekto pavadinimas: VASARA PAS JUOZĄ ZIKARĄ 
Tikslas: skatinti bendruomeniškumą ir puoselėti kaimo tradicijas išsaugant kaimo savitumą, įtraukiant į 

projektines veiklas jaunimą ir įvairaus amžiaus žmones. 
Rezultatas: suorganizuotas dailės pleneras, vizitas į J. Zikaro muziejų, praktiniai užsiėmimai J. Zikaro 
memorialinėje sodyboje ir Paįstrio J. Zikaro gimnazijoje, J. Zikaro sukurtų skulptūrų lankymas Kaune, 

darbų paroda. 
Įgyvendinus projektą sustiprėjo bendruomeniškumas, buvo saugomas kaimo savitumas ir skatinamas 

Paįstrio kaimo gyventojų meninis aktyvumas, mažinama bendruomenės gyventojų kultūrinė ir socialinė 

atskirtis, skatinama jaunimo savanorystė. Projekto veiklose dalyvavo per 950 dalyvių. 
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Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga, Panevėžio r. 
Projekto pavadinimas: PANEVĖŽIO R. BENDRUOMENIŲ SĄJUNGOS NARIŲ GEROSIOS 

PATIRTIES SKLAIDA MOKOMŲJŲ VIZITŲ METU 
Tikslas: skatinti Panevėžio r. bendruomenių bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą mokomųjų 

vizitų metu. 
Rezultatas: suorganizuoti du mokomieji gerosios patirties vizitai, kurių metu susitikta su Druskininkų 

krašto Viečiūnų, Jaskonių ir Naujasodės bendruomenėmis. Projekto metu į veiklas buvo įtraukti vaikai, 

jauni žmonės, socialinę atskirtį patiriantys asmenys, amatininkai ir vietos verslininkai. Dalintasi gerąja 

patirtimi, atnaujinti ir pastiprinti Panevėžio r. bendruomenių tarpusavio santykiai bei užmegzti ryšiai su 

Druskininkų sav. kaimo bendruomenėmis. Susitikimo metu gautos žinios ir įgytos patirtys praturtins 

bendruomenių veiklas bei paskatins aktyvesnei veiklai. 
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Pikelių bendruomenė, Mažeikių r. 
Projekto pavadinimas: RENGINYS SU MOKOMUOJU VIZITU, DALIJANTIS GERĄJA PATIRTIMI 
Tikslas: gerinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą skatinat gerosios patirties sklaidą bei  pritraukti 
mokomuosius vizitus į gyvenamą aplinką ir išlaikyti tradiciją organizuojant miestelio šventę. 
Rezultatas: vykdant projektą Pikelių bendruomenė organizavo tradicinį renginį į kurį pakvietė miestelio ir 

aplinkinių kaimų gyventojus, jų šeimos narius. Šiame technologijų vystymosi pasaulyje ypač svarbu 

neprarasti ryšius, todėl į Pikelių miestelio tradicinį organizuojamą renginį susirinko vietos gyventojai, 

aplinkinių kaimų gyventojai, atvažiavo šeimos nariai, kitų bendruomenių dalyviai  ir tai buvo labai puiki 
proga bendruomeniškumui palaikyti, ryšiams stiprinti. Renginio organizavimui išnuomota įgarsinimo ir 

apšvietimo įranga, pakviestas muzikos atlikėjas, pavaišinti meno kolektyvų dalyviai ir svečiai. 

Bendruomenė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kaunatavos bendruomene tolimesniems ryšiams 

palaikyti ir patirties bei vizitų pasikeitimui ateityje. Kiekvienas renginio dalyvis galėjo dalyvauti 

edukacinėse programose, kurių buvo ne viena. Vieni domėjosi edukatorės Virginijos Paulavičienės sodų iš 

šiaudų vėrimu ar Silvijos Pocevičiūtės muilo virimu, Staselės Bučienės verpimu kalvaratu, moterų klubo 

darbelių iš įvairių gėlių kompozicijomis ir jų gamyba. Dalyviai aplankė tautodailininkės Vilmos 

Sendrauskienės tapytų paveikslų parodą bei dalyvavo piešimo ant drobės edukacijoje. Aplankė Lonijos 

Kinčinienės dirbinių iš odos parodą bei tautodailininkės Irinos Klemenienės sertifikuotų tautinio paveldo 

produktų – audinių parodą. Vaikai aktyviai dalyvavo piešdami ant akmenukų. Edukacijos buvo gera paskata 
susidomėti, o gal ir pradėti savo smulkų verslą. Renginio metu pristatyti vietos gamintojų pagaminti 

produktai (vaško žvakes, obuolių sūriai, medus). Dalyviai galėjo klausytis saviveiklininkų pasirodymų, 

dalyvauti sportiniuose žaidimuose, o vaikai ir atrakcijose. Įtrauktas jaunimas, kuris dalyvaudamas įgavo 

daugiau patirties ir pasitikėjimo. Vaikai aktyviai leido laiką kartu su tėvais ir seneliais, stebėjo ir dalyvavo 

veiklose. Gyventojai dalyvaudami Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorės Jolantos 

Gintalienės mokomojo vizito paskaitoje sužinojo daug įdomios informacijos, papasakojo kaip parduoti 

pagamintus produktu e. parduotuvėje „Pagaminta Mažeikiuose“. 
Įgyvendintas projektas suteikė galimybę telkti kaimo žmones bendrai veiklai, ugdyti jų bendruomeniškumą, 

bendradarbiavimą, rūpintis jų gerove, skatinanti verslumą, puoselėti aktyvią veiklą. 
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Kriūkų bendruomenės centras, Šakių r. 
Projekto pavadinimas: KRIŪKŲ MIESTELIO ŠVENTĖ. ONINĖS 
Tikslas: skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą organizuojant tradicinę Kriūkų miestelio šventę 

Onines. 
Rezultatas: suorganizuota tradicinė Kriūkų miestelio šventė – Oninės. Jos metu pristatyta Kriūkų krašto 

istorija ir tradicijos. Taip puoselėjami vietos papročiai ir tradicijos, etninis paveldas; vaikams ir jaunimui 

perduodamos tradicijos; skatinamas bendruomeniškumas, kartų bendravimas ir bendradarbiavimas; 

didinamas vietos patrauklumas – Šakių rajono ir Kriūkų krašto viešinimas; mažinama atskirtis tarp miesto 
ir kaimo. Veiklos buvo skirtos įvairioms tikslinėms grupėms – vaikams, jaunimui, pagyvenusiems 
žmonėms: sporto varžybos, varžytuvės, viktorina, loterija, edukaciniai užsiėmimai, senoviniai žaidimai 

tradicijų perteikimui. Šventėje dalyvavo vietos amatininkai ir menininkai, kurie turėjo galimybę pristatyti 

savo dirbinius, vyko dailės darbų paroda, vietos ūkininkai prekiavo savo produkcija. 
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Baraginės kaimo bendruomenė, Marijampolės sav. 
Projekto pavadinimas: DAINŲ IR ŠOKIŲ SUKURY... 
Tikslas: skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą per meninę veiklą. 
Rezultatas: tradicinėje vasaros šventėje „Dainų ir šokių sūkury…“ susirinkusiųjų laukė įvairios pramogos 

vaikams, prekybininkų ir amatininkų mugė bei koncertas. Buvo apdovanoti Baraginės kaimui nusipelnę 

asmenys. Sudarytos sąlygos skirtingus interesus ir galimybes turintiems gyventojams burtis ir dalyvauti 
saviraiškos veikloje, plėsti akiratį, pažinti kultūros procesus, susitikti ir bendrauti bendruomenės nariams, 

kaimo gyventojams ir kitų bendruomenių atstovams. Sumažinta atskirtis tarp kaimo ir miesto, sudarius 

galimybę kokybiškam laisvalaikio praleidimui, į veiklas įtraukti socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, 

vaikai ir jaunimas. 
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Veprių kaimo bendruomenė, Ukmergės r. 
Projekto pavadinimas: KURKIME BENDRYSTĖS TILTĄ 
Tikslas: surengti tradicinę šventę bei gerosios patirties sklaidos ir mokomąjį vizitą stiprinant 

bendruomeniškumą, bendrystę, bendradarbiavimą, skatinti bendruomenės narių iniciatyvumą. 
Rezultatas: šventės metu Veprių ežere vyko baidarių ir kanojų bei žvejų varžybos, o ežero paplūdimyje – 
tinklinis, buvo sukurta atskira laisvalaikio erdvė vaikams. Ant Veprių piliakalnio vyko vietos amatų 

meistrų, verslininkų ir ūkininkų gaminių paroda – mugė. Šventėje dalyvavo ir kaimyninių kaimų 

gyventojai, bendruomenių nariai, svečiai. Visiems bendruomenės nariams kartu pavyko sukurti bendrystės 

tiltą ir dar kartą įsitikinti, kad tik bendrystėje slypi jėga. 
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Žygaičių kaimo bendruomenė „ŽYGAVA“, Tauragės r. 
Projekto pavadinimas: KUR GIMĖM, KUR AUGOM... 
Tikslas: suorganizuoti šventinį renginį puoselėjanti Žygaičių krašto tradicijas. 
Rezultatas: tradicinis renginys buvo skirtas visiems Žygaičių krašte gyvenantiems žmonėms ir 

atvykstantiems jų kraštiečiams gyvenantiems svetur, neišskiriant nei vienos socialinės grupės. Žmonės 

pajuto vietos tradicijų puoselėjimą, pasidžiaugė sulaukta galimybe bendrauti tarpusavyje, susitiko su svetur 

gyvenančiais giminaičiais ir pažįstamais, turiningai praleido laisvalaikį, vaikai gavo dar vieną progą 

pasidžiaugti atrakcionais ir pažaisti, jaunimas pasilinksmino, užmezgė pažintis, galimai ir lemtingas jų 

gyvenimui. Atvykę amatininkai, prekeiviai realizavę gaminius ir prekes gavo pajamų. Į tradicinį renginį 

susirinkę įvairių bendruomenių atstovai sustiprino savo bendrystę, aptarė naujas jos formas, pasidalino 
idėjomis bei patirtimis padedančiomis puoselėti bendruomeniškumą ir tradicijas, sustiprino pasididžiavimą 

savo kraštu. 
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Asociacija „Perkūnkalnis“, Alytaus r. 
Projekto pavadinimas: MOKOMĖS, BENDRAUJAME, ŠVENČIAME 
Tikslas: skatinti kaimo žmonių bendruomeniškumą, stiprinti asociacijos narių ir visų į ją susijungusių 

kaimų gyventojų bendruomeninį sutelktumą, organizuojant bendras veiklas, išvykas, tradicinius renginius, 

puoselėjant ir pristatant savo krašto tradicijas. 
Rezultatas: organizuota tradicinė bendruomenės šventė „Vasaros vainikas“ bei bendruomenės narių 

pažintinė išvyka-mokomasis vizitas į Vilkaviškio r. Gižų kaimo bendruomenę. 
Įgyvendintas projektas turėjo didžiulį teigiamą poveikį kaimo bendruomenei, pagyvėjo jos narių 

susitelkimas, motyvacija imtis naujų veiklų, domėtis savo krašto istorija, tradicijomis, įgyti patirties ir ja 

dalintis. Tradiciniame šventiniame renginyje vaikai ir jaunimas susipažino su krašto tradicijomis ir amatais. 

Buvo sukurtos sąlygos pasireikšti bendruomenės narių kūrybiškumui ir jį pristatyti šventės dalyviams. 

Šventės metu surengtoje mugėje dalyvavę vietos amatininkai pardavę savo gaminius turėjo ekonominės 

naudos. Edukacijų metu jos dalyviai galėjo susipažinti su vaistinių žolelių nauda ir savybėmis, patys išmokti 

sukomponuoti tradicinę Žolinių puokštelę, išbandyti piešimą ant vandens, išgirsti naudingų patarimų apie 

sveikatą ir saugią kaimynystę. Tradicinė šventė skatina didesnį kaimo gyventojų įsitraukimą į 

bendruomeninę veiklą, gerina jų socialinius įgūdžius, leidžia įtraukti į bendruomenės veiklas socialinę 

atskirtį patiriančių grupių atstovus. 
Pažintis su kitų bendruomenių veikla skatina ieškoti savo krašto išskirtinumo ir jo pristatymo būdų. 
Bendruomenės mokosi rengti edukacijas ir pažintines ekskursijas. 
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Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, Kėdainių r. 
Projekto pavadinimas: KĖDAINIŲ KRAŠTO KAIMO BENDRUOMENIŲ BENDRUOMENIŠKUMO 

IR BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS 
Tikslas: Kėdainių krašto kaimo bendruomeninių organizacijų narių bendradarbiavimo ir 

bendruomeniškumo skatinimas drauge mokantis bei dalijantis turima ir naujai įgyta patirtimi. 
Rezultatas: suorganizuotas mokomasis vizitas į Tauragės rajono savivaldybėje esančias bendruomenes, 

kuriose sėkmingai plėtojami bendruomeniniai ir socialiniai verslai. Šio vizito tikslas – Kėdainių krašto 

kaimo bendruomeninių organizacijų narių bendradarbiavimo, bendruomeniškumo skatinimas drauge 

mokantis bei dalijantis turima patirtimi bei įgyti naujos. 
Suorganizuotas tradicinis Kėdainių rajono kaimo bendruomenių sąskrydis, kuriame dalyvavo 197 asmenys. 

Sąskrydyje dalyvavo per 30 jaunų žmonių bei per 40 asmenų iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių, 

savo gaminamus produktus ir amatus pristatė 6 vietos amatininkai. Tradicijų puoselėjimas, praleistas 

drauge laikas, bendravimas, savirealizacija, nauji potyriai – pagrindinė išliekamoji vertė. Socialinė projekto 

nauda – vis stiprėjantis bendruomeniškumo, patriotiškumo jausmas, savanorystė. Buvimas drauge, 

bendrystė, susipažinimas su amatininkų sukurtais gaminiais, dalyvavimas edukacijose sudaro sąlygas 

glaudžiam tarpusavio bendradarbiavimui ir, tikėtina, skatina imtis naujų, inovatyvių veiklų. 
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Vidiškių miestelio bendruomenė, Ukmergės r. 
Projekto pavadinimas: TRADICINĖ ŠV. BALTRAMIEJAUS ATLAIDŲ ŠVENTĖ VIDIŠKIUOSE 
Tikslas: organizuoti tradicinę Vidiškių miestelio ir parapijos Šv. Baltramiejaus atlaidų šventę. 
Rezultatas: Vidiškių bendruomenė turėjo galimybę 19-tąjį kartą organizuoti tradicinę miestelio šventę bei 
kokybiškesnį šventinį koncertą. Profesionalios įgarsinimo įrangos dėka tiek saviveiklinių kolektyvų, tiek 

profesionalų koncertas buvo puikiai girdimas visoje bendruomenės parko erdvėje. Šis renginys, kuriame 

dalyvavo per 500 žmonių, dar kartą įrodė, kad yra labai reikalingas visai bendruomenei, tai yra kartų 

bendrystės, miestelio įstaigų bendradarbiavimo skatinimo renginys. 
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Židikų kaimo bendruomenė, Mažeikių r. 
Projekto pavadinimas: ŽIDIKŲ BENDRUOMENĖS MOKOMASIS VIZITAS KĖDAINIŲ, ŠIAULIŲ 

KRAŠTO BENDRUOMENĖSE SIEKIANT GEROSIOS PATIRTIES IR EDUKACINIS – 
MOKOMASIS RENGINYS ŽIDIKUOSE 
Tikslas: plėsti kaimo bendruomenės veiklos galimybes ir efektyvumą, stiprinant vietos gyventojų 

bendruomeniškumo poreikių tenkinimą, skatinant kaimo gyventojų iniciatyvumą. 
Rezultatas: mokomajame vizite į Kėdainių ir Šiaulių krašto bendruomenės dalyvavo 28 bendruomenės 

nariai, iš kurių dalis buvo jaunimas, bei jaunos šeimos su vaikais ir asmenys iš socialiai pažeidžiamų 

visuomenės grupių. Kėdainių r. aplankyta „Nociūnų muilinyčia“, kur muilo gamybos metu buvo 

pasakojama apie muilo istoriją ir mokoma, kaip jį pasigaminti patiems, o Krakių bendruomenė pristatė 

savo sukurtą erdvę, kuri skirta skatinti vietos maisto produktų gamintojų ir vietos bendruomenių 

bendradarbiavimą gaminant, reklamuojant ir parduodant pagamintą produkciją. Šiaulių r. Naisių 

bendruomenėje dalyviai susipažino su odos apdirbimo įrankiais, odų rūšimis ir pasigamino nesudėtingas 

apyrankes, raktų pakabučius, skirtukus. Vienas iš svarbių projekto socialinių efektų yra bendruomeniškumo 

skatinimas – bendruomenės nariai ir gyventojai, turėdami žinių muilo gamyboje, odos gaminiuose dažniau 

susiburs ir naudosis jos teikiamomis galimybėmis, aktyviau dalyvaus bendruomenės veikloje. Projekto 

įgyvendinimo metu įgytos žinios bus skleidžiamos visiems bendruomenės nariams ir aplinkinių kaimų 

gyventojams. 
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Asociacija „Raudonskardžio bendruomenė“, Akmenės r. 
Projekto pavadinimas: TRADICIJOS IR GEROJI PATIRTIS 
Tikslas: stiprinti bendruomeniškumą, prisidedant prie savo krašto kultūros puoselėjimo ir tradicijų 

išsaugojimo, skatinti bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą, keitimąsi gerąja patirtimi bei ateities 

veiklos galimybėmis. 
Rezultatas: projektas buvo vykdomas dviem etapais – suorganizuota šventė „Joninės Raudonskardyje 

2021“ ir gerosios patirties išvyka į Druskininkų kraštą. 
Joninių šventės tematika bendruomenei svarbi tradicijų išsaugojimu bei savo krašto kultūros puoselėjimu, 

tad jos organizavimu užsiėmė tiek jauni, tiek ir brandaus amžiaus nariai. Šventė vyko laikantis senovinių 

apeigų: vainikų pynimo, lietuvių liaudies dainų dainavimu, žaidimais, vainikų plukdymu upe, laužo 

kūrenimu, šiupinio bei žolelių arbatų ragavimų ir kt. Tokios šventės vienija, stiprina bendruomeniškumą. 
Vizito metu bendruomenės nariai susipažino su Druskininkų sav. Viečiūnų, Jaskonių ir Naujasodės kaimų 

bendruomenės projektų geraisiais pavyzdžiais. Gautas žinias bus bandoma pritaikyti savo bendruomeninėje 

veikloje. Gerieji Druskininkų krašto pavyzdžiai skatins naujų idėjų atsiradimą, prisidės prie bendruomenės 

narių verslumo ugdymo. 
 

 . 
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Žagarių bendruomenė, Alytaus r. 
Projekto pavadinimas: MES VIENA ŠEIMA – VIENA ŠIRDIS 
Tikslas: stiprinti bendruomenės sutelktumą, skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, plėtoti 

gyventojų laisvalaikio užimtumą. 
Rezultatas: suorganizuota kaimo bendruomenės šventė, kurios metu vyko meninė ir edukacinė programos, 

o bendruomenės nariai įgavo naujų gebėjimų, patirties, žinių, kuriomis galės pasidalinti ir su kitais 
bendruomeniečiais. Šeimos drauge leido laisvalaikį, sustiprino ryšį ne tik tarp savo narių, tačiau ir 

pabendravo su kitomis šeimomis, kitų bendruomeninių nariais. Šventės metu amatininkams, verslininkams 

ir ūkininkams buvo sudarytos sąlygos realizuoti savo gaminius bei produktus. 
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Krakių bendruomenės centras, Kėdainių r. 
Projekto pavadinimas: KRAKĖS – 600-UOJU LAIKO RATU 
Tikslas: minint Krakių miestelio įkūrimo 600 metų jubiliejų, suburti vietos bendruomenę Krakių miestelio 
istorinės kultūrinės atminties, tradicijų, vietos tapatybės puoselėjimui įtraukiant į aktyvią įvairiapusę 

kultūrinę-sportinę veiklą įvairias gyventojų grupes. 
Rezultatas: 600-ųjų minėjimo rašytiniuose šaltiniuose metiniu proga liepos 1-6 dienomis vyko daug įvairių 

renginių: knygos apie Krakes pristatymas; spektaklis ,,Apie orlaivius ir Aleksandrą“; edukacinės programos 

,,Žydų kaimynystėje 150 metų: kodėl ,,žydiškai“ reiškia ,,atvirkščiai“; Krakių seniūnijos jaunimo sporto 

varžybos; baidarių varžybos Krakių tvenkinyje; Kėdainių rajono policijos rėmėjų programa vaikams 

,,Saugus kelyje“; vaikų mados teatro ,,Demo“ pasirodymas; sportinių automobilių ir motociklų paroda; 

vietos gamintojų produkcijos mugė; šventinis koncertas (Klezmer Klang, VU dainų ir šokių ansamblis, 

Virgis Stakėnas, grupė „Intervalai“); tradicinės žvejų varžybos ,,Nuo šešių iki mišių“; ristūnų žirgų 

parodomosios varžybos; Šv. Petro ir Povilo atlaidai Krakių bažnyčioje; šventadienio koncertas (pučiamųjų 

orkestras „Sklepučini“, grupė „Nėšpėtni bernai“, grupė „Rondo“); Krakių kultūros centro jaunimo teatro 

studijos spektaklis ,,Spektaklio pabaiga“; amerikietiškas vakarėlis jaunimui; senųjų menų centro spektaklis 

„ARRIVED“; Balta bendruomenės vakarienė; Tautinės giesmės giedojimas. 
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Pandėlio miesto bendruomenė, Rokiškio r. 
Projekto pavadinimas: ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖ „ONINIŲ BELAUKIANT“ 
Tikslas: skatinant Pandėlio gyventojų bendruomeniškumą suorganizuoti bendruomenės nariams šeimų 

sporto šventę. 
Rezultatas: renginiui suorganizuoti buvo  surasti renginio rėmėjai sportinių rungčių prizams, padėkoms, 

medaliams įsteigti, vaikų pramogoms bei muzikos atlikėjų pasirodymams apmokėti. Pakviesti varžybų 

teisėjai, saviveiklininkai, amatininkai ir prekybininkai, edukatoriai, laisvalaikio pramogų rengėjai, muzikos 

atlikėjai. 
Šventės metu Pandėlio parke buvo sumontuota mobili scena su garso aparatūra; vyko sportinės varžybos, 

rungtys, estafetės, edukacijos suaugusiems bei pramogos vaikams; koncertavo saviveiklininkai; iškilmingai 
apdovanoti varžybų nugalėtojai; vakarinėje programos dalyje vyko muzikos atlikėjų pasirodymai ir naktinė 

diskoteka. Renginį vainikavo šventinis fejerverkas. 
Sportinėse rungtyse gausiai dalyvavo pavieniai žmonės bei šeimos. Išdalinti 26 medalių ir prizų komplektai. 

Dienos metu veikė tautodailininkų mugė, buvo vykdomos edukacinės programos. Renginyje dalyvavo 

bendruomenės nariai, Pandėlio seniūnijos gyventojai ir atvykę svečiai. Dalyvių ir žiūrovų skaičius buvo 

apie 4000 žmonių. Suorganizuotas renginys paliko didelį teigiamą atgarsį pandėliečių ir šventės svečių 

tarpe su viltimi, kad renginys turės tęstinumą. 
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Jakiškių – Maironių kaimų bendruomenė, Joniškio r. 
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENIŠKUMAS – MŪSŲ VISŲ GYVENIMO RYŠYS 
Tikslas: skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, dalintis gerąja patirtimi. 
Rezultatas: aplankytos Raseinių r. sav. Noragėlių k., Lyduvėnų k., Betygalos mst., Nemakščių k. 

bendruomenės, kur dalyvius svetingai sutiko ir įvairias savo veiklas pristatė bendruomenių atstovai. Buvo 

aplankytas Noragėlių kaimo bendruomenės įrengtas parkas ir grožėtasi jame pastatytomis liaudies meistro 

Sauliaus Jociaus medinėmis skulptūromis, o Lyduvėnuose – šalyje ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio 

tiltas. Betygalos miestelio bendruomenės namuose sudalyvauta edukacijoje „Arbatos kelias“, o 

Nemakščiuose – aplankytas Aštuonračio muziejus ir sudalyvauta edukacijoje „Senoviniai žemės ūkio 

padargai. Kalvystės amatas“, bendruomeniečiai klausėsi kaimo kapelos „Nemakščių vyrai“ muzikavimo ir 
poetės A. O. Radčenko eilių. 
Šis vizitas buvo puiki galimybė artimiau vieniems su kitais susipažinti, pasidalinti patirtimis, pasisemti 

idėjų bei sustiprinti bendrystę. 
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Šateikių bendruomenė, Plungės r. 
Projekto pavadinimas: MANO KAIMO VASARA – 2021 
Tikslas: suorganizuoti tradicinį kasmetinį renginį ,,Mano kaimo vasara – 2021“, per įvairias veiklas 

skatinant ir stiprinant įvairaus amžiaus grupių bendruomenės gyventojų tarpusavio bendravimą, įtraukiant 

ir riziką bei socialinę atskirtį patiriančius asmenis. 
Rezultatas: renginio metu vykusiose rungtyse dalyvavo skirtingo amžiaus gyventojų grupės – jaunimas 
sėmėsi gyvenimiškos patirties iš senjorų, o senjorai džiaugėsi jaunimo rungčių rezultatais bei jų energija. 

Renginyje vyko tradicinės žvejų, krepšinio, tinklinio ir šaškių varžybos. Visų rungčių dalyviai paskatinti 

prizais. Taip pat pagerbti ir atminimo suvenyrais apdovanoti: jauniausias ir kaimyniškiausias šateikiškis, 

susituokusių poros bei aktyvūs bendruomenės nariai. Šventėje dalyvavo penki vietos saviveiklos 
kolektyvai, pramoginis estradinis muzikos kolektyvas ,,Bernužėliai“. Šventėje buvo bendraujama nuo 

ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Smagu, kad į renginio organizavimą įsijungė ir daug jaunų kaimo žmonių. 
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Juodeikių kaimo bendruomenė, Joniškio r. 
Projekto pavadinimas: AKTYVŪS JUODEIKIAI 2021 
Tikslas: surengti pagrindinį 2021 m. Lietuvos mažosios kultūros sostinė renginį, suorganizuoti išvyką – 
susitikimą su Žagarės seniūnijos Žagarės bendruomenė ,,Veidė“ nariais, vykdyti bendruomeniškumą ir 

pasidalinti gerąja patirtimi. Stiprinti  projekte bendradarbiaujančių partnerių ryšius ir bendradarbiavimą 

tarp kitų bendruomenių bei bendradarbiavimą tarp kartų. Sutelkti bendruomenę bendrai veiklai, sudominti 

jaunimą ir jaunas šeimas bendruomeniška projekto veikla,  neišskiriant asmenų iš socialinės rizikos šeimų 

bei kitataučių. Neapleisti susikūrusių tradicijų. Garsinti kraštą pasinaudojant unikaliu nekilnojamu kultūros 

paveldu. Įgyvendinti projektą tinkantį įvairaus amžiaus, įvairių socialinių grupių dalyviams ir žiūrovams. 

Siekti ugdyti tautinį, kultūrinį tapatumą, pasididžiavimą Lietuva ir jos istorija. 
Rezultatas: suorganizuotas vienas pagrindinių Juodeikių, kaip 2021 m. Lietuvos mažosios kultūros sostinė 

renginys, kurio programoje paruošta ir pristatyta programą „Širdies muzika“, poeziją ir Tėvo Stanislovo 

tekstus skaitė aktorė Sandra Daukšaitė. Amatininkai paruošė darbų parodas, vyko edukacijos. Dalyviai 

dalyvavo agapėje. Vykta į susitikimą Žagarėje, kur dalyvauta edukacijoje. 
Tai buvo galimybė visus kaimo gyventojus įtraukti į bendruomenės organizuojamus renginius. Didėjo 

gyventojų bei jaunimo domėjimasis regiono iškiliomis asmenybėmis, noras kartu švęsti šventes. Projekto 

dalyviai aktyviai bendravo tarpusavyje, stiprėjo bendradarbiavimas. Tuo pačiu buvo stiprinamas 

bendradarbiavimas ne tik bendruomenės narių, projekto dalyvių tarpe, bet ir su kitomis bendruomenėmis. 

Užsimezgė naujos pažintys, bendruomenės nusprendė bendradarbiauti kituose projektuose, o tai didins 

žmonių aktyvumą, aukštesnę bendruomenės narių gyvenimo kokybę, bendruomenių veiklos gerosios 

patirties sklaidą, sveiką konkurenciją. Padidėjo susidomėjimas menu, istorija, krašto kultūra. Kaimo 

gyventojai, tame tarpe vaikai ir jaunimas turėjo galimybę susipažinti su profesionaliu menu. Po susitikimo 
Žagarėje Juodeikių bendruomenės nariai įgijo daugiau žinių apie renginių organizavimą. Pasidalino gerąja 

patirtimi, projektine veikla ir nutarė kartu rengti naujus projektus, vykti vieni pas kitus į renginius, 

organizuoti bendras ekskursijas, bendradarbiauti. 
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Asociacija „Ringaudų bendruomenės centras“, Kauno r. 
Projekto pavadinimas: KIEK DUOSI TIEK IR GAUSI 
Tikslas: stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą Ringaudų kaime, pristatant kaimyninių 

bendruomeninių organizacijų gerosios patirties pavyzdžius. 
Rezultatas: šiuo projektu Ringaudų kaimo gyventojai buvo motyvuoti aktyviau dalyvauti bendruomenės 

centro veikloje, savanoriauti. Vaikai ir jaunimas buvo pakviesti dalyvauti žaidime „Aš pažįstu Ringaudus“, 

vidutinio amžiaus žmonės ir senjorai klausėsi meno mėgėjų kolektyvų koncerto, dalyvavo amatininkų 

„Jomarke“, susipažino su 6 kaimyninių bendruomeninių organizacijų teatralizuotu bendruomeninės veiklos 

pristatymu. Ypatingas dėmesys buvo skirtas socialiai pažeidžiamoms grupėms – neįgaliems ir senjorams, 

kuriems savanoriai padėjo susiorientuoti ir dalyvauti renginyje, kad jie būtų ne pasyvūs žiūrovai, tačiau 

aktyvūs renginio dalyviai. Įgyvendinus projektą sustiprėjo Ringaudų kaimo bendruomeniškumas, kaimo 
gyventojai susipažino su gerai veikiančių bei aktyvių bendruomenių projektais, tai juos motyvavo būti 

aktyvesniais bendruomenės nariais. 
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Alytaus rajono vietos veiklos grupė, Alytaus r. 
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENIŲ SUEIGA/SĄSKRYDIS „DZŪKIŠKI ATSIVĖRIMAI“ 
Tikslas: VVG teritorijos bendruomenėms organizuoti sueigą/sąskrydį, kad per keitimąsi patirtimi, 

informacija ir žiniomis būtų skatinamas, stiprinamas bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas bei 

organizuotai, kūrybiškai gaivinama senoji kaimo kultūra, senieji dzūkų amatai, tradiciniai patiekalai, 

etnografiniai žaidimai, dzūkiškos dainos, dzūkų tarmė bei atkuriamas bendruomenių prigimtinis ryšys su 

gamta, jog kuriant ir vystant darnią, tvarią kaimo plėtrą būtų prisidėta prie krašto ekologijos ir nykstančios 

vietinės ekosistemos saugojimo bei naujų veiklų bendruomenėse inicijavimo. 
Rezultatas: 2021 m. liepos 17 d. Ąžuoliniuose, Simno sen., Alytaus r. surengtas bendruomenių 

sueiga/sąskrydis „Dzūkiški atsivėrimai“, į renginio programą įtraukta senosios kaimo kultūros, vietinių 

amatų edukacijos, etnožaidimų ir etnosveikatingumo, tarmės puoselėjimo numeriai, pademonstruota kaip 

bendruomeniškumo dėka gimsta naujos aktualios idėjas. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 800 Alytaus 
rajono ir Birštono savivaldybės bendruomenių narių bei svečių iš kitų Lietuvos rajonų. Užsimezgė 

glaudesni kaimyniniai ryšiai, pagerėjo atskirų bendruomenių komunikacija ir bendruomeniškumas. Sueigos 

dalyvius linksmino Alytaus rajono savivaldybės meno atlikėjai, meno kolektyvai ir dzūkų folkloro studija 

„Daulėlio“ su unikalia programa, kuri buvo pateikta patraukliai ir šiuolaikiškai. 
50 bendruomenių atstovų dalyvavo bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą skatinančiame mokomajam 

pažintiniame vizite ir buvo nuvežti į UNESCO saugomą objektą – Žuvinto biosferos rezervatą. Kur su 

direktoriumi aptarta rezervato politika, galimas bendradarbiavimas su bendruomenėmis ir išanalizuota kaip 

pasitelkiant bendruomenių kūrybinius išteklius galima būtų padidinti gamtinio turizmo plėtros 

perspektyvas. 
Renginio mugėje savo gaminius pristatė 11 Alytaus rajono bendruomenių amatininkų ir Alytaus rajono 

neįgaliųjų draugija, kurie visuomenei tapo žinomesni bei užmezgė tarpusavio bendradarbiavimo santykius. 
Bendruomenių sueigoje dalyvavo ir oficialių jaunimo organizacijų atstovai – Butrimonių bendruomenės 

„Užaugę ant laiptų“ bei Ąžuolinių kaimo bendruomenės jaunimas. Po renginio pagerėjo jaunų žmonių 
tarpusavio ryšiai, kurie po pandemijos yra labai nusilpę, tikimasi, kad renginio priemonės padėjo jaunimui 

padidinti savivertę. Tokie renginiai skatina daugiau jaunimo įtraukti į bendruomenių judėjimą. 
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Telšių rajono vietos veiklos grupė, Telšių r. 
Projekto pavadinimas: BŪRYJE MŪSŲ STIPRYBĖ 
Tikslas: surengti tradicinį Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių kaimo bendruomenių sąskrydį, siekiant 

aktyvinti kaimo žmonių bendruomeniškumą, bendradarbiavimą, paįvairinti kaimo bendruomenių 

laisvalaikį, organizuoti kultūrinę veiklą atsižvelgiant į bendruomenių poreikius bei dalintis gerąja patirtimi. 
Rezultatas: sąskrydžio dalyviai ir svečiai turėjo progą įvairiapusiškai susipažinti ir pasidžiaugti žemaitiška 

kultūra. Į programą buvo įtraukta kulinarija – tradicinės žemaitiškos virtuvės pristatymas. Sąskrydžio metu 

pristatyti bendruomenių kulinariniai sugebėjimai: Žarėnų kaimo bendruomenė šventės dalyvius vaišino 

kastiniu su bulvėmis, Luokės kaimo bendruomenė išvirė savo šiupinį, Kaunatavo kaimo bendruomenė 

sąskrydžio dalyvius vaišino savo gaminama arbatžolių arbata, džiovintų obuolių ir kitų džiovintų vaisių 

skanėstais, Eigirdžių bendruomenė šventės metu pristatė žemaitišką košę ,,Pusinė“, vėdarus, Nevarėnų 

bendruomenė visus sotino šiupiniu, o Mitkaičių kaimo moterys neleido praeiti pro šalį neparagavus kleckų. 

Ši šventės dalis visada 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. Upynos kaimo bendruomenės narys demonstravo 

šaltą aliejaus spaudimo būdą, Ryškėnų atstovė suruošė savo dirbinių parodėlę. Sąskrydyje pirmą kartą 

dalyvavo kaimo bendruomenės iš Rietavo savivaldybės, tai Tverų, Budrikių ir Giliogirio kaimo 

bendruomenės. Šokti ir dainuoti visus kvietė muzikinė grupės „Sandra ir Viktoras“, kurie patys kilę iš 

Nevarėnų miestelio. 
Dalyvavimas kartu renginyje apjungė ateities darbams, o šūkis „Jau laikas susitikti, laikas pabūti kartu“ 

išsipildė su kaupu – vienybės jausmas ir džiugi nuotaika dalyvius lydėjo viso renginio metu. 
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Palūšės kaimo bendruomenė, Ignalinos r. 
Projekto pavadinimas: „PALŪŠĖS REGATA 2021“ ORGANIZAVIMAS 
Tikslas: išlaikant, puoselėjant ir populiarinant tradicinius Palūšės kaimo bendruomenės renginius, 

organizuoti 11-ąjį tradicinį renginį „Palūšės regata 2021“. 
Rezultatas: renginyje dalyvavo 43 įvairių burlaivių ir burlenčių ekipažai iš visos Lietuvos, 8 krepšinio ir 

paplūdimio tinklinio komandos, startavo 5 Linksmosios Lūšių regatos ekipažai. Vyko buriavimo varžybos, 

linksmoji lūšių regata – karnavalinis plaukimas, paplūdimio tinklinio ir krepšinio varžybos, vandens futbolo 

varžybos. Koncertinėje dalyje pasirodė roko grupė iš Vokietijos ,,Diva“, moterų vokalinis ansamblis 

,,Vėtrungė“, ,,Baltos varnos“.  
Tradicinis renginys „Palūšės regata 2021“ dar kartą patvirtino, koks svarbus yra bendruomeninių iniciatyvų 

tęstinumas. Nepaisant ypatingai prasto oro šventėje susirinko labai gausus buriuotojų skaičius iš Panevėžio, 

Kauno, Kupiškio, Anykščių, Ukmergės, Marijampolės, Visagino ir Ignalinos. Pirmą kartą renginio 

istorijoje buvo organizuotas pradžiamokslis norintiems buriuoti, sutraukęs net 14 jaunuolių. Tradicijų 

puoselėjimas ir naujovių atsiradimas paskatino ieškoti dar daugiau įvairių formų šiam renginiui tobulinti. 

Vakarinių koncertų dalis neabejotinai ypatingai svarbi romantiško poilsio prie vandens gerbėjams. 

Nepaisant lietaus ir darganoto oro, ypatingo dėmesio susilaukė bardų koncertas. 
Visi rezultatai pasiekti dėka sklandaus bendradarbiavimo su vietos verslininkais ir savanoriais. 
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Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“, Utenos r. 
Projekto pavadinimas: MINK Į VYŽUONAS 2021 
Tikslas: Vyžuonų – Lietuvos mažosios kultūros sostinės paskelbimo proga tęsti tradiciją sportines šventes 

švęsti kultūriškai, prisidedant prie sveikos gyvensenos ir aktyvaus laiko praleidimo Utenos rajone, 

propaguojant dviratį kaip ekologinę transporto priemonę ir tapti draugiškais mus supančiai aplinkai – 
skleisti apie tai informaciją, skatinti dalyvius bei svečius būti atsakingais. 
Rezultatas: prevencinė dalis – žygis iš Utenos iki Vyžuonų miestelio stadiono, sportinė/profesionalioji 

dalis – MTB dviračių maratonas Vyžuonų miestelio gatvėmis, meninė/edukacinė dalis miestelio stadione: 

krepšinis (3x3), baudų mėtymas, smiginis, dviračių estafetė, senoviniai lietuviški žaidimai. Po sportinių 

veiklų vyko apdovanojimas ir koncertas. 
Į šio projekto įgyvendinimą buvo įtraukti įvairaus amžiaus dalyviai, savanoriai, kurie švietėjiškai skatino 

domėtis sportine veikla, populiarino dviračių užimtumą, kvietė pažinti gamtą bei bendrauti ir 

bendradarbiauti. Šis renginys praturtino kaimo bendruomenės gyvenimą, atnešė naujų patirčių. Sportinė 

šventės dalis suteikė neabejotinai didelę naudą kiekvienam dalyviui, nes dviračių sportas – tai geriausias 
būdas suderinti pramogas su aktyviu gyvenimo būdu. 
Sveikatinimas neatsiejamas, tačiau – ne pagrindinis tikslas. Pagrindinis šios šventės prioritetas buvo smagi 

šventė miestelio gyventojams, bendruomenės nariams ir susirinkusiems svečiams. 
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Druskininkų vietos veiklos grupė, Druskininkų sav. 
Projekto pavadinimas: MUS VIENIJA BENDRYSTĖ IR BENDRUOMENIŠKUMAS 
Tikslas: skatinti Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą 

tarpusavyje ir su Lazdijų rajono kaimo bendruomenėmis. 
Rezultatas: surengtas tradicinis 11-asis bendruomenių sąskrydis ir sutelktos visos Druskininkų sav. kaimo 

bendruomenės. Sąskrydyje dalyvavo 320 žmonių, o į bendruomenių komandas buvo įtraukti ir jauni 

žmonės, ir asmenys iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių. 
Suorganizuota bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą skatinanti gerosios patirties sklaidos išvyka ir 

mokomasis vizitas į Lazdijų rajono savivaldybės kaimo bendruomenes, kurioje dalyvavo 50 Druskininkų 

sav. kaimo bendruomenių atstovų. Sustiprėjo vietos žmonių bendruomeniškumas, bendradarbiavimas 

tarpusavyje ir su Lazdijų rajono savivaldybės kaimo bendruomenėmis. 
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Rokiškio rajono bendruomenių asociacija, Rokiškio r. 
Projekto pavadinimas: „TIK KARTU MES SĖKMINGI“ TRADICINĖSE GANDRINĖSE 
Tikslas: per kuriamą tradiciją „Tik kartu mes sėkmingi“ suaktyvinti ir reprezentuoti rajono bendruomenių 

sąjūdį. 
Rezultatas: projekto lėšomis vyko šventė visuomenei „Tik kartu mes sėkmingi“ tradicinėse „Gandrinėse“. 

Šis renginys turėjo teigiamą poveikį visuomenės nuomonei apie rajono bendruomenes, jaunimo 

savanorystės aktyvinimui bei amatų tradicijos populiarinimui. Įtvirtinta rajono bendruomenių renginio „Tik 

kartu mes sėkmingi“, skirto teigiamai nuomonei apie bendruomeniškumą stiprinti, tradicija. 
Laibgalių miestelio bendruomenės tradicinei šventei „Rudeninės gandrinės“ suteiktas platesnis žinomumas, 

įvairesnis šventės formatas, o iniciatyviems žmonėms, įskaitant jaunimą, suteikta galimybė prisistatyti 

platesnei auditorijai, patenkintas saviraiškos ir gebėjimų pristatymo poreikis. 
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Bilionių kaimo bendruomenė, Šilalės r. 
Projekto pavadinimas: TAUTODAILĖS PLENERAS „ŠIMTMEČIO VEIDAI IR VAIZDAI“ 
Tikslas: puoselėti Žemaitijos regiono etnografinį savitumą, suburti menininkus mėgėjus ir profesionalus į 

aktyvią kūrybinę veiklą siekiant kultūrinio kūrybiškumo. Bendradarbiaujant įvairioms kartoms ir 

socialinėms grupėms, sustiprinti istorinę atmintį. 
Rezultatas: šis projektas sutelkė meno mėgėjus ir profesionalus bendram darbui, skatino iniciatyvumą 

kultūros ir meno srityse, sustiprino ryšį tarp kaimyninių bendruomenių ir vietos bendruomenės narių, 

skatino domėtis senaisiais amatais, krašto istorija, papročiais ir tradicijomis. Tautodailės plenero metu 

sukurtos 3 akmens skulptūros Bilionių, Gulbių ir Aukštagirės kaimams įamžinti, ąžuolinė Muzikanto 

skulptūra, kuri papildė ąžuolinių Šokėjų skulptūrų ansamblį. Šie atminimo ženklai pastatyti Bilionių parke. 

Taip pat sukurti du ąžuoliniai žemaitiški kryžiai, kurių vienas pastatytas Gulbių kapinyne, o kitas Bilionių 

kapinaitėse. Dailininkai ant drobės nutapė 7 paveikslus, kurie papuošė Bilionių kaimo bendruomenės 

namus. 
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Luokės bendruomenė, Telšių r. 
Projekto pavadinimas: LUOKĖS MIESTELIO ŠVENTĖ „MYKUOLIOKA JUOMARKS 2021“ 
Tikslas: surengti tradicinį renginį Luokės miestelio šventę ,,Mykuolioka Juomarks 2021“, siekiant 

atskleisti, išsaugoti ir puoselėti Luokės krašto savitumą, saugant miestelio susikūrimo pradžios istoriją, 

pristatant šio krašto kultūros, amatų bei kulinarinio paveldo palikimą bei įtraukiant į veiklas visas vietos 

gyventojų kategorijas. 
Rezultatas: projekto metu vyko Luokės miestelio šventė ,,Mykuolioka Juomarks 2021“. Projekto lėšomis 

nupirkto įgarsinimo, koncertavimo , maitinimo ir viešinimo paslaugos. Kiekvienais metais rengiama 

tradicinė šventė sutraukia vis daugiau dalyvių, stiprėja Luokės bendruomenė, jaunimas nepamiršta tradicijų 

ir vis labiau norisi tęsti tradicines šventes. Tokios šventės vienija bendruomenę ir jos narius, atgaivina 

senoviškas Luokės „Jomarkas“ tradicijas, istoriją, edukacijas. 
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Ežerėlio bendruomenės centras, Kauno r.  
Projekto pavadinimas: MOKOMASIS VIZITAS „SOCIALINIS, BENDRUOMENINIS VERSLAS – 
BENDRUOMENĖS IR BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMUI“  
Tikslas: skatinti socialinį, bendruomeninį verslą Ežerėlio bendruomenėje, susipažįstant su geriausiais šių 

verslų pavyzdžiais Tauragės rajono bendruomenėse bei puoselėti bendradarbiavimą su aplankytomis 

bendruomenėmis.  
Rezultatas: įvyko 4 renginių mokomasis vizitas, aplankytos 3 Tauragė rajono kaimo bendruomenės, įgijo 

žinių apie socialinį verslą. Dalyviai aplankė Dacijonų kaimo bendruomenės namus ir susipažino su čia 

vykdoma veikla - aplinkos tvarkymo paslaugų teikimas. Norkaičių tradiciniame amatų centre buvo 

pristatytas duonos kelias, bendruomenės akcijos ir projektai. Pagramantyje dalyviai aplankė bendruomenės 

savarankiško gyvenimo namus, Pagramančio bažnyčioje apžiūrėjo Mažonų seniūnijos bendruomenių 

žolynų kilimų paroda, drauge su kitais Pagramančio svečiais ir miestelėnais dalyvavo kraštiečių derliaus 

šventėje: lankė bendruomenių kiemelius, užmezgė ryšius su Žigaičių ir Galmenos bendruomenėmis, 

dalyvavo verpimo ir skrybėlių pynimo edukacijose, išbandė senuosius amatus. 
Visi motyvuoti ir kupini entuziazmo bendruomeniečiai grįžo namo, nes čia laukia nauji iššūkiai kuriant 

Ežerėlio sveikatos namus – socialinio verslo projektą. 
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Lauko Sodos kaimo bendruomenė, Telšių r. 
Projekto pavadinimas: LAUKO SODOS KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ „ČIA MŪSŲ NAMAI, ČIA VISKAS 

GERAI“ 
Tikslas: suburti visų kartų Lauko Sodos miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus bei žmones kilusius iš 

šių vietovių ir pasklidusius po Lietuvą bei kitas šalis, skatinti bendruomeniškumą ir tęsti tradicijas. 
Rezultatas: tradicinėje miestelio šventėje dalyvavo apie 500 žmonių. Kraštiečių šventė prasidėjo bendra 

malda Šv. Joakimo bažnyčioje. Vėliau ji tęsėsi prie bendruomenės namų, kur buvo surengtas šventinis 

koncertas, skambėjo sveikinimai. Projektas paskatino kaimo žmonių bendruomeniškumą, įvairių kartų 

tarpusavio bendravimą, tęsiamos ilgametės tradicijos. 
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Asociacija „Krakių žiburiai“, Skuodo r. 
Projekto pavadinimas: KELIAUKIM, DRAUGAUKIM, DALINKIMĖS... 
Tikslas: organizuojant mokomąjį vizitą į Kėdainių rajono Krakių bendruomenę – skatinti tarpusavio 
bendravimą ir bendradarbiavimą bei gerosios patirties sklaidą. 
Rezultatas: Kėdainių rajono Krakių centro bendruomenę aplankė 20 asmenų grupė, kur pristatė savo krašto 

amatininkus ir jų dirbinius bei pasisėmė žinių ir patirties. Dalyvavo edukacijoje „Bičių produktų 

degustacija“ ir „Žydų kultūrinis ir kulinarinis paveldas“, gerosios patirties pasidalinimo diskusijoje, Krakių 

bendruomenės centro organizuotoje šventėje ir bendruomeninėje mugėje. Vizito metu dalyviai įgijo 

patirties ir žinių apie bendruomeninį verslą, pasisėmė patirties švenčių organizavimo srityje. Šio vizito 

naudą pajus visi kaimo gyventojai – bendruomenė vystys idėją dėl bendruomeninio verslo kūrimo, kuris 

prisidės prie kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo ir užimtumo. 
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Asociacija „Krokialaukio kaimo bendruomenė“, Alytaus r. 
Projekto pavadinimas: SUĖJĘ PO DARBŲ 
Tikslas: skatinti Krokialaukio, Maštalierių, Čiurlionių, Krekštėnų, Krokininkų ir Daugirdų kaimų 

gyventojų bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą: puoselėjamas tradicijas sieti su poreikiu įgyti naujų 

gebėjimų, skatinat kūrybiškumą, iniciatyvumą ir verslumą – įtraukti į tradicinės rudens šventės ,,Suėję po 

darbų“ įvairias veiklas kuo daugiau įvairaus amžiaus ir patirčių žmonių. 
Rezultatas: vykdant projektą ,,Suėję po darbų“ į bendruomenės aktyvias veiklas įsitraukė daugiau kaip 40 

žmonių. Ruošdamiesi šventei bendruomenės nariai dalyvavo kitos bendruomenės vykdomoje edukacijoje, 

vietinės šeimininkės mokė jaunimą, asmenis iš pažeidžiamų grupių kepti duoną, kibinus, šimtalapius, 

grikines babkas. Pačių bendruomeniečių gamintais patiekalais buvo vaišinami ir šventės dalyviai. 
Renginyje buvo apibendrinti konkurso ,,Mano sodyba“ rezultatai ir sodybų šeimininkams įteikta 13 

nominacijų. Pasidžiaugta 2021 – šiais metais gimusiais mažyliais. 
Renginyje dalyvavo Krokialaukio kultūros namų saviveiklininkai: vokalinis ansamblis ,,Akordas“, 
muzikuojantis jaunimas bei kaimyninių bendruomenių atstovai – Ūdrijos visuomeninės organizacijos 

,,Želmuo“ vokalinis ansamblis ,,Banga“, Nemunaičio bendruomenės ansamblis ,,Smiltė“, Simno šokių 

kolektyvas ,,Retro“. Renginyje aktyviai dalyvavę žemdirbiai, smulkieji verslininkai ir amatininkai 

populiarino smulkiojo verslo, ūkininkų, amatininkų produkciją, tapo atviresni visuomenei ir siūlė įsigyti jų 

produkcijos. 
Po renginio vyko vakaronė, joje buvo gaminama tradicinė mišrainė, organizuojami žaidimai, konkursai, 

momentinė loterija, koncertas. Žmonės turėjo galimybę draugiškai pabendrauti, pasilinksminti. 
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Skuodo rajono Barstyčių kaimų bendruomenė 
Projekto pavadinimas: TRADICINĖ KAPELŲ ŠVENTĖ „GROK – NESUSTOK“ 
Tikslas: neapleisti tradicijos ir surengti tradicinę kapelų šventę „Grok nesustok“, kuri sutampa su vardiniais 

miestelio Simono ir Judo – Tado bažnyčios atlaidais. 
Rezultatas: kapelų šventė – varžytuvės organizuota taip, kad būtų įdomu tiek vyresnės, tiek jaunesnės 

kartos atstovams, šalia kapelų nutarta pakviesti ir kažką naujo, nematyto – skrabalininką Regimantą 

Šilinską. Planas pavyko – susidomėjimo sulaukta nemažo. Pagrindinė projekto nauda – tradicinės šventės 

išsaugojimas ir jos tęstinumas. Vienas labiausiai siekiamų rezultatų – jaunosios kartos pritraukimas į kapelų 

šventę, kad jaunoji karta matytų tradicijas, jas perimtų ir tęstų. 
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Užlieknės kaimo bendruomenė, Mažeikių r. 
Projekto pavadinimas: GIMTAJAI UŽLIEKNEI – TAIP! 
Tikslas: Užlieknės kaimo jubiliejaus paminėjimas. 
Rezultatas: šventės dalyviams buvo pristatyta Užlieknės ir jau išnykusių aplinkinių kaimų istorija. 

Visuomenei savo kūrybą pristatė jaunieji kaimo kalviai ir muzikalūs kaimo jaunuoliai. Edukacijų metu 

šventės dalyviai išbandė savo kūrybines galias, stebėjo amatų meistrų darbą. Prie šventės organizavimo 

savo veikla prisidėjo jaunimas ir vaikai, kurie pasijuto reikalingi bendruomenei ir buvo įvertinti, o tai juos 

paskatino aktyviai įsijungti į kaimo bendruomenės veiklą, įkvėpė naujiems projektams. 
Didžioji kaimo žmonių dalis neturi darbo, pastovių pajamų ir kultūrinių poreikių tenkinimui stinga lėšų, jie 

patiria socialinę atskirtį. Šventės metu visos veiklos ir koncertas buvo nemokami. Kaimo gyventojams buvo 
suteiktos aukštos kokybės kultūrinės veiklos paslaugos, suteikta galimybė turiningai praleisti laisvalaikį bei 

tęsiamos gilias šaknis turinčios kaimo tradicijos. 
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Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenė, Pasvalio r. 
Projekto pavadinimas: PENKTASIS KRAŠTIEČIŲ SUSITIKIMAS „KAIP GERA SUGRĮŽTI” 
Tikslas: suburti kaimo gyventojus bendruomeninei veiklai, skatinti bendradarbiavimą su kitomis 

bendruomenėmis ir dalinimąsi gerąja patirtimi, paskatinti kraštiečius aktyviau įsilieti į kaimo gyvenimą. 
Rezultatas: suorganizuotas vienos dienos tradicinis renginys – kraštiečių susitikimas, kuriame dalyvavo 

per 600 žmonių. Renginio metu vyko pramoginės rungtys ir sportinės varžybos, surengtas 

bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą skatinantis gerosios patirties sklaidos ir mokomasis vizitas, o 
susitikimą vainikavo populiariosios muzikos atlikėjų koncertas ir diskoteka. 
Prie renginio organizavimo savanorišku darbu prisidėjo ne vienas bendruomenės narys. Projektas subūrė 

skirtingo amžiaus ir patirties Raubonių gyventojus, tad tikimasi, kad ir ateityje ši tradiciją bus tęsiama. 
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Asociacija „Šakynos bendruomenė“, Šiaulių r. 
Projekto pavadinimas: VASAROS ŠVENTĖ, ŽOLINĖS ATLAIDAI 
Tikslas: tęsti senųjų tradicinių bendruomeninių švenčių šventimą – Žolinės šventę, aktyvinti kaimiškos 

vietovės bendruomenę, organizuojant kultūrinius, sportinius renginius, skatinti bendruomenės narių 

bendradarbiavimą. 
Rezultatas: projektas sudarė palankias sąlygas suorganizuoti ir pravesti kokybišką tradicinę Žolinės 

šventę, kuri paskatino kaimo gyventojų bendruomeniškumą, susitelkimą. Šventės metu vyko edukaciniai 

užsiėmimai, žvejų ir sporto varžybos, Šv. Mišios bažnyčioje, pramogos vaikams, muzikinių kolektyvų 

pasirodymas. 
Kokybinis projekto rezultatas – sustiprėjo motyvacija dalyvauti bendruomeninėje veikloje, kiekybinis – 
padidėjo bendruomenės narių skaičius. 
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Asociacija „Kretingalės bendruomenė“, Klaipėdos r. 
Projekto pavadinimas: TRADICINIS X KRETINGALĖS MUZIKOS FESTIVALIS 
Tikslas: surengti X-jį Kretingalės muzikos festivalį. 
Rezultatas: projekto lėšomis surengti 2 koncertai. Kretingalės muzikos festivalio šventės renginiai vyko 

2021 m. liepos 18 d. ir rugpjūčio 8 d. Jie yra ypatingos ir išskirtinės savo koncertinės vietos unikalumu, 
kokybiškumu ir profesionaliais gyvos muzikos atlikėjais, suburiančiais gausų klasikinės, šiuolaikinės 

populiariosios muzikos klausytojų ratą. Tai tradicinis ir pagrindinis renginys miestelyje, žavintis savitu 

muzikiniu skoniu, tradicijų tęstinumu, o taip pat be galo laukiamas visų Kretingalės gyventojų ir svečių. Į 

miestelį sugrįžta vaikai su vaikaičiais, atvažiuoja svečiai iš gretimų gyvenviečių (bendruomenių) – Plikių, 

Girkalių, Kalotės. Į šventę rinkosi tiek vaikai, tiek jaunimas, tiek vyresnio amžiaus asmenys – tai proga 
pabendrauti visiems, pasidžiaugti gražia švente, profesionalia muzika. Abiejuose koncertuose bažnyčia 

buvo sausakimša. Šventės metu ir jos organizavimo laikotarpiu Kretingalės gyventojai susivienija – 
aktyviai prisideda prie šventinės, koncertinės dalies ir kitų veiklų organizavimo. Kretingalės koncertų 

festivalio šventė lyg vaistas visiems Kretingalės gyventojams nuo rutinos, ypač jaunimui, kuris aktyviai 

įsitraukia į šventės organizavimą. Šventė skatina kartų bendradarbiavimą, siūlo naujas idėjas ir veiklas 

bendruomenėje. 
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Verebiejų kaimo bendruomenė, Alytaus r. 
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS SUTELKTUMO IR BENDRUOMENIŠKUMO 

SKATINIMAS PER KULTŪRINĘ – ŠVIETĖJIŠKĄ VEIKLĄ 
Tikslas: stiprinti Verebiejų kaimo bendruomenės sutelktumą ir skatinti jos narių bendruomeniškumą per 

kultūrinę – švietėjišką veiklą. 
Rezultatas: suorganizuota gerosios praktikos išvyka į kultūrinius – istorinius Suvalkijos krašto objektus. 

Aplankyti 6 dvarai ir muziejus, suorganizuotos dvi mokomosios edukacijos, surengtas susitikimas su 
Klausučių bendruomene, jų krašto amatininkais ir ūkininkais. 
Projekto metu vykdytos veiklos padėjo ugdyti dalyvių socialinius įgūdžius ir prisidėjo prie užimtumo 

didinimo. Projekto pagalba užtikrinta bendruomenės narių socialinė darna, socialinę atskirtį patiriančių 

kaimo gyventojų integracija į bendruomenę. Projektas sustiprino dalyvių bendruomeniškumą, išplėtė jų 

kūrybinį mąstymą ir padėjo lengviau susidoroti su sunkumais ir iššūkiais. Bendruomenės nariai tapo 
visuomeniški, žingeidūs, pasitikintys kitais ir besididžiuojantys savo pilietybe. Šeimos, geriau pažinę savo 

krašto kultūrą ir tradicijas, tapo labiau suinteresuotos laikytis tradicijų ir savo namuose, kas savo ruožtu 

juos suvienys, padrąsins bendrauti su kaimynais, padės „įsilieti“ į bendruomenės gyvenimą. Projektas 

paskatino vaikus ir jaunimą pačius imtis iniciatyvos, domėtis kultūrine veikla, atrasti sau artimą veiklą, 

aktyviai dalyvauti bendruomenės organizuojamose iniciatyvose. Projekte dalyvavę senjorai užmezgė 

stiprius ryšius su kitais bendruomenės nariais, drąsiau dalyvauja bendruomenės veiklose. Projektas 

paskatino juos užsiimti senai pamirštu hobiu ar imtis naujos, širdžiai mielos veiklos. 
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Klaipėdos rajono Agluonėnų seniūnijos bendruomenė, Klaipėdos r. 
Projekto pavadinimas: ALASAS LIETUVININKO KIEME. JONINĖS 
Tikslas: puoselėti Agluonėnų krašto etnografinį savitumą, papročių bei tradicijų autentiškumą, 

perimamumą ir tęstinumą, sklaidą, stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą visuomenėje. 
Rezultatas: renginys subūrė seniūnijos gyventojus bendrystei – skatina kartų bendravimą, šeimų su vaikais 

dalyvavimą tradiciniuose renginiuose, lietuviškuose žaidimuose, šeimų varžytuvėse, ugdo pagarbą krašto 

tradicijoms ir papročiams, skatina juos tęsti. 
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Klausučių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r. 
Projekto pavadinimas: MARIJAMPOLĖS REGIONO LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELŲ 

SUVAŽIAVIMAS „VIEŠKELIO VINGIAIS“ 
Tikslas: sudaryti galimybę liaudiškos muzikos sklaidai, populiarinimui, puoselėjimui. 
Rezultatas: šventė vyko Klausučių Atgimimo parke, ant Šeimenos upės kranto. Gražios gamtos apsuptyje 

liaudiškos muzikos mylėtojus džiugino net 13 kolektyvų iš viso regiono: Marijampolės kultūros centro 

Tautkaičių skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Sūduva“, Pilviškių kultūros namų liaudiškos muzikos 

kapela „Pilvė“, Rementiškių dvaro kapela, Karklinių liaudiškos muzikos kapela ,,Rausvė“, Alksnėnų kaimo 

bendruomenės liaudiškos muzikos kapela ,,Alksnė“, Vištyčio kultūros namų liaudiškos muzikos kapela 

„Vištytis“, Alvito kaimo liaudiškos muzikos kapela „Širvinta“, Virbalio kultūros namų liaudiškos muzikos 

kapela ,,Pliumpa“, Jūrės kaimo liaudiškos muzikos kapela „Medlievaׅ“, Kybartų kultūros centro liaudiškos 

muzikos kapela ,,Žemyna“, Vilkaviškio muzikos mokyklos dainų ir šokių ansamblio ,,Siaustinis“ kapela ir 

renginio svečiai – Daumantų muzikantai. 
Projekto įgyvendinimas sudarė galimybę bendruomenei rūpintis tradicijų tęstinumu, liaudiškos muzikos, 

tradicijų puoselėjimu, turiningu gyventojų laisvalaikio parleidimu, o kasmet auganti šventė tapo liaudiškos 

muzikos festivaliu. 
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Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė, Trakų r. 
Projekto pavadinimas: KVEPIA MEDUMI MŪSŲ STALAS 
Tikslas: suorganizuoti tradicinę Trakų rajono bitininkų šventę ,,Kvepia medumi mūsų stalas“, atspindinčią 

dzūkų regiono kultūrinį savitumą ir puoselėjančią tradicijų tęstinumą. 
Rezultatas: buvo suorganizuota tradicinė bitininkų šventė ,,Kvepia medumi mūsų stalas“. Vyko mugė, į 

kurią pakviesti vietiniai ir aplinkinių vietovių ūkininkai, amatininkai. Bitininkai pristatė savo gaminamą 

produkciją, dalinosi patirtimi – savo gebėjimus perteikė jaunesniems. Organizuotame seminare bitininkai 

ir besidominantys bitininkyste susipažino su bitininkystės perspektyvomis, dalinosi pasiekimais. 
Meno kolektyvai pristatė savo programas, susipažino ir įvertino vieni kitų gebėjimus, užmezgė 

bendradarbiavimo ryšius. Vyko edukacinės veiklos su tradicinių amatų pristatymu, sporto varžytuvės. 

Individuali ir bendra veikla padidino bendruomeniškumą, skurdo riziką patiriantiems žmonėms galimybę 

įsitraukti į veiklas. Gausus dalyvių, žiūrovų būrys padidino vietovės žinomumą ir patrauklumą. Bendra 

veikla ir rezultatas sutelkė įvairaus amžiaus grupių vietos gyventojus dar aktyvesnėms ir 

įvairiapusiškesnėms bendroms veikloms, suteikė bendruomeniškumo, aktyvumo, sąmoningumo. 
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Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija, Lazdijų r. 
Projekto pavadinimas: PABŪKIME KARTU – 2021 
Tikslas: ugdyti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, bendradarbiavimą, skatinti gerosios patirties sklaidą 

ir mokomuosius vizitus, kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą bendruomenių veikloje, iniciatyvumą bei skatinti 

verslumą. 
Rezultatas: Gegutės kaime suorganizuotas 8-asis Lazdijų rajono kaimo bendruomenių sąskrydis 

„Pabūkime kartu – 2021“. Jame dalyvavo Lazdijų rajono kaimo bendruomenės, jaunimas, socialiai 

pažeidžiamos visuomenės grupės, vietos amatininkai, taip pat amatininkai iš Marijampolės ir Druskininkų, 

tautodailininkai, ūkininkai bei svečiai pabendrauti ir pasidžiaugti vieni kitais. 
Sąskrydis prasidėjo bendruomenių eisena ir fotosesija. Fotosesija buvo žaisminga ir originali, atspindinti 

sąskrydžio temą „Sugrįžkime į vaikystę....“. Bendruomenių komandos dalyvavo įvairiose sporto rungtyse 

bei komandinėse užduotyse, edukacijose. Didžiausio susidomėjimo sulaukta iš mažųjų šventės dalyvių, 

kurie galėjo pasinaudoti Veisiejų jaunimo centro teikiamais paslaugomis: pasmaližiauti ledų ir pasimėgauti 

batuto bei putų šou malonumais. 
Sąskrydžio metu vyko prekybinė mugė – turgelis, kurioje dalyvavo vietos amatininkai, tautodailininkai, 
ūkininkai, verslininkai taip pat su savo gaminiais prekiavo ir bendruomenių atstovai. Veikė gyvosios 

edukacijos: buvo galima pasigaminti gėlių ar jų puokštes iš popieriaus, didelio dėmesio sulaukė edukacija 

su žirgais bei pasivažinėjimas karieta po Gegutės kaimo apylinkes, o mažieji šventės dalyviai galėjo 

pasimėgauti edukacija – piešimas ant veidukų. Bendruomenės dalyvavo akcijoje „Parama vaikams“, kurios 

metu bendruomenių suaukotos dovanos buvo padovanotos Socialinės globos centro ,,Židinys“ vaikams. 
Siekiant gerosios patirties sklaidos į renginį su mokomuoju vizitu atvyko bendruomeninio verslo 

vykdytojai: Veisiejų jaunimo centras ir Senųjų Šeštokų bendruomenė. Jie pasidalino savo gerąja patirtimi, 

geraisiais pavyzdžiais įgyvendinant bendruomeninio verslo projektus bei pristatė kokią įrangą ir kokias 

prekes įsigijo projekto įgyvendinimo metu, kokias veiklas vykdo bei planuoja vykdyti. Konsultavo 
susidomėjusius veiklų, verslo vykdymo klausimais bei įsteigė bendruomenėms specialiuosius prizus. 

Veisiejų jaunimo centras atsivežė ir pristatė batutų, burbulų, putų šou pramogas ir buvo galima paragauti 

jų gaminamų ledų, šerbetų ir kavos, taip pat jie yra įsigiję sniego fiestos, cukraus, vatos, spragėsių įrangą. 

Senųjų Šeštokų bendruomenė pristatė pirties ir kubilo nuomos ir pavežėjimo paslaugas. Sąskrydžio 

dalyvius ir svečius savo pasirodymais sveikino muzikantai, atlikėjai. Skatinant bendruomenių 

bendradarbiavimą buvo suorganizuota bendruomenėms loterija ir bendruomenių pirmininkai traukė burtus, 

kuri ir kurią bendruomenę kviesis į svečius artimiau susipažinti. 
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Akmenynų kaimo bendruomenė, Kalvarijos sav. 
Projekto pavadinimas: MOKOMĖS KITAIP 
Tikslas: išsaugant Akmenynų krašto tradicijas, puoselėti vietos tradicinę kultūrą bei skatinti kaimo 

gyventojų bendruomeniškumą. 
Rezultatas: suorganizuotas bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą skatinantis gerosios patirties sklaidos 
ir mokomasis vizitas. Akmenynų kaimo bendruomenės nariai aplankė Aistiškių kaimo bendruomenės 

įrengtą virtuvę, partneris pristatė, kokia teisinė bazė reikalinga, kaip organizuoja išvežamąsias maitinimo 

paslaugas. Taip pat aplankė kitus jų įrengtus objektus: mobilią pirtį ir kubilą, krepšinio ir tinklinio aikštelę, 

sutvarkytą parką, susipažino kaip vyksta lauko treniruoklių ir vaikų žaidimų aikštelės įrengimas, 

pasisėmėme idėjų dėl savo kaimo grąžinimo, bendruomeninio verslo vykdymo bei kokios yra kaimo 
bendruomenės galimybės prisidėti prie kaimo infrastruktūros plėtros, ypač ją pritaikant vaikams ir jauniems 

žmonėms, šeimoms. 
Tradicinis renginys – Akmenynų krašto šventė ,,Čia mano tėviškė – tėvų namai“ prasidėjo Šv. Mišiomis, o 

vėliau vyko amatininkų, ūkininkų bei verslininkų mugė, nemokama muilo edukacija. Tradiciškai renginyje 

dalyvavo ir Liubavo medžiotojų klubas, kurio atstovai vietoje virė ir vaišino sriuba. Šventė sumažino 

atskirtį tarp Akmenynų kaimo ir didžiųjų miestų gyventojų, suteikė galimybę dalyvauti edukacijose, 
paklausyti žinomų muzikinių grupių ,,gyvai“. Taip pat padidėjo bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas 

tarp kartų (į renginio organizavimą įtraukti jauni žmonės), tarp kaimo gyventojų ir socialiai pažeidžiamų 

visuomenės asmenų, įtraukiant juos į bendras veiklas, bendruomenės gyvenimą. 
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Žlibinų bendruomenė, Plungės r. 
Projekto pavadinimas: ŽOLINĖS – KRAŠTIEČIŲ SUEIGA 
Tikslas: suorganizuoti tradicinę Žolinių šventę. 
Rezultatas: Žolinių šventė Žlibinuose prasidėjo Šv. Mišiomis, o po jų visi parapijiečiai ir svečiai susirinko 

prie kultūros centro švęsti Žolines kaip ir priklauso tikriems žemaičiams – ilgai, linksmai ir su dėkavonėmis 

visiems už gerus darbus. Šventės dalyvius linksmino mėgėjų meno kolektyvai su puikiausiomis 
koncertinėmis programomis: Žlibinų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Riviena“, liaudiškų šokių 

kolektyvas „Sausdravielis“, vokalinis moterų ansamblis ‚,Melodija“, Kantaučių vokalinis moterų ansamblis 

„Rugiagėlės“, Glaudžių moterų vokalinis ansamblis „Draugystė“, Kretingos kultūros centro Kūlupėnų 

skyriaus instrumentinė grupė, Salantų kultūros centro Žvainių skyriaus moterų ansamblis ir instrumentinė 

grupė, Šateikių kultūros centro šokėjos „Madamos“. 
Buvo pagerbti gražiai tvarkomų sodybų šeimininkai. Kultūros centro fojė vyko Antano Jonaičio 

fotografijos ir Veronikos Taresevičienės tapybos darbų parodos. Šventės metu suaugusieji lankė 

edukacinius kiemeliuose, kuriuose mokėsi pinti vytelių krepšelius ir velti vilnos gaminius, gaminti odos 
gaminius, kuriuos pasigaminę parsivežė namo. Šventės metu vyko mugė, kurioje galėjai nusipirkti 

įvairiausių gaminių, papuošalų, paskanauti įvairiausių skanumynų. Purvaičių medžiotojų klubas visus 

dalyvius vaišino fantastiško skonio „šurpa“. Vyko Plungės skautų smagios veiklos mažiems ir dideliems, 

vaikai visą dieną dūko batute ir maudėsi muilo putose. Andriejus Petreikis su savo puikiuoju žirgu visus 

norinčius vėžino karieta ir pažindino su Žlibinų apylinkėmis. Šventę vainikavo skrabalistas, vokalistai, o 
po fejerverkų jaunimas buvo pakviestas į diskoteką. 
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Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė, Ukmergės r. 
Projekto pavadinimas: DELTUVOS ŽOLINIŲ SPARTAKIADA 
Tikslas: organizuoti Ukmergės rajono kaimo bendruomenių sporto šventę „Deltuvos Žolinių spartakiada“, 

skirtą aktyvaus poilsio ir sveikatingumo veiklų vykdymui. 
Rezultatas: organizuodama šventę, bendruomenė subūrė narius bendrai veiklai, skatino sveiką, akyvų ir 

blaivų laisvalaikio praleidimą. Įtraukė į šventės organizavimą ir dalyvavimą įvairaus amžiaus, socialinių 

grupių gyventojus. Tai prisidėjo prie socialinės atskirties mažinimo, skirtingų kartų aktyvesnio bendravimo. 

Sveikos gyvensenos „virusas“ buvo skleidžiamas ne tik Ukmergės rajone, tačiau ir visoje Lietuvoje – 
drauge su projekto „Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2021“ atstovais. 
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Jurgėnų kaimo bendruomenė, Pasvalio r. 
Projekto pavadinimas: TRADICINĖ KRAŠTIEČIŲ IR DUONOS ŠVENTĖ – ONINĖS 
Tikslas: krašto tradicijų puoselėjimas, bendruomeniškumo skatinimas, tradicinės „Oninių“ – kraštiečių, 

duonos šventės suorganizavimas. Puoselėti tradicinę bendruomenines šventę, pritraukti platų vietos 

gyventojų ir kraštiečių dalyvavimą organizuojamoje šventėje, savanorystės pagrindu į jos organizavimą 

įtraukti ir kuo daugiau vietos jaunimo bei kitų socialinių grupių atstovų; saugoti ir puoselėti krašto kultūros 

papročius, tradicijas ir perduoti jas  ateinančioms kartoms. 
Rezultatas: šventėje dalyvavo saviveiklininkų kolektyvai iš aplinkinių kaimų, tad užsimezgė daugiau ryšių 

bendrauti ir bendradarbiauti su kitų bendruomenių atstovais, skleisti gerąją patirtį ar vykdyti mokomuosius 

vizitus. Šventėje dalyvavę vaikai susipažino su savo krašto duonos šventės tradicijomis, o įvairios atrakcijos 

ir žaidimai dar ilgai jiems suteiks gerų emocijų, įspūdžių ir gražių prisiminimų. Mugės dalyviai pasidalino 

gerąją patirtimi, susipažino su kitų bendruomenių vykdomomis veiklomis ir edukacijomis. Šventės dalyviai 

ir svečiai turėjo galimybę įsigyti ekologiškų produktų. 
Pasiruošimas šventei, aplinkos tvarkymas prieš ir po šventės, informacijos paieška, šventės vedimas, 

organizavimas paskatino jaunimą ir daugumą kaimo gyventojų vienaip ar kitaip prisidėti. Jauni kaimo 

žmonės ruošdamiesi ir dalyvaudami varžybose, burės į komandas, sportuodami sveikiau leido laisvalaikį, 

galėjo atstovauti savo bendruomenę. 
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Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenė, Plungės r. 
Projekto pavadinimas: AL SIEDU 2021 
Tikslas: Alsėdžių bendruomenės narių sutelktumas ir bendradarbiavimas, puoselėjant savo krašto 

tradicijas. 
Rezultatas: suorganizuotos patirtinės išvykos į Žagarę ir Nevarėnus, kur turėjo puikią galimybę pasisemti 

gerosios patirties ir pritaikyti jas vietoje. Suorganizuota jau tradicija tapusi „AL SIEDU“ šventė, kuri 

sulaukė gausaus būrio ne tik vietinių gyventojų, bet ir aplinkinių miestų ir miestelių svečių dėmesio. 

Šventės metu vyko amatininkų paroda, pristatyta meninė programa, bendruomeninės akcijos bei „AL 

SIEDU“ sėdėjimo čempionatas, profesionaliosios ir populiariosios muzikos atlikėjų pasirodymai. 
Įgyvendinto projekto rezultatai buvo skirti visų amžiaus ir socialinių grupių vietos gyventojų poreikiams 

tenkinti, prisidėjo prie socialinės sanglaudos, bendruomenės patrauklumo, sudarė tinkamas sąlygas 

saviraiškai. Pasiekti įgyvendinamo projekto tikslai įtakojo geresnę bendruomenės narių emocinę būklę, 

sumažino socialinę atskirtį. 
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Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“, Vilniaus r. 
Projekto pavadinimas: DERLIAUS ŠVENTĖ KYVIŠKĖSE 
Tikslas: organizuoti kaimo gyventojams bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą skatinantį gerosios 

patirties sklaidos mokomąjį renginį „Derliaus Šventę – Cepelinų balių“. 
Rezultatas: suorganizuotas bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą kaime skatinantis renginys su 

gerosios patirties sklaidos mokomuoju edukaciniu vizitu. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 500 kaimo 
gyventojų, vietos amatininkų, ūkininkų ir verslininkų. Vyko mugė, smagūs žaidimai, konkursai bei 

edukacinė veiklos. Viešoji įstaiga „Jojimo menas“ pristatė savo veiklą ir padovanojo visiems dalyviams 

nepakartojamą žirgų pasirodymą. Šventės metu pagaminta 150 cepelinų ir tiek pat porcijų totoriško plovo 

– viskas buvo išdalinta nemokamai. Vyko edukacinės kasų pynimo pamokos bei edukacinės pamokas apie 

apeiginių ir dekoratyvinių dirbinių, verbų gamybą. Renginio metu buvo surengtas koncertas, kuriame 

koncertavo du vokaliniai ansambliai, dainų ir šokių ansamblis bei jaunoji vokalistė Gabriela Paulina 

Ždanovičiūtė. 
Pasiektas bendras projekto rezultatas – kaimo gyventojų noras gyventi linksmiau, prasmingiau, bendrauti, 

bendradarbiauti, vienas kitam padėti. 
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Nevarėnų bendruomenė „Ratas“, Telšių r. 
Projekto pavadinimas: NES AŠ ČIA GIMIAU 
Tikslas: ugdyti ir skatinti gyventojų iniciatyvas; jaunimo, socialinės atskirties asmenų bendruomeniškumą; 

plėtoti kultūrinį gyvenimą; domėtis Nevarėnų krašto istorija, puoselėti papročius; vertinti Lietuvos 

kraštiečių bendruomenių veiklos indėlį ir galimybes, siekiant nuolatinio gyvojo ryšio ir naudingos 

bendrystės gimtajame krašte, Lietuvoje bei už jos ribų gyvenančių kraštiečių. 
Rezultatas: suorganizuota trijų dienų kraštiečių šventė „Nes aš čia gimiau“ – svari investicija į žmogų, 

bendruomenės narį, svečią. Renginys pritraukė daug dalyvių, kurie klausėsi įvairaus žanro kūrinių. Vyko 

Lietuvos ir užsienio mėgėjų meno kolektyvų programos, o per teatralizuotą pristatymą supažindinta su 

Nevarėnų krašto istorija ir ją garsinančiais kraštiečiais. Apdovanoti Nevarėnų krašto Garbės piliečiai. 

Šventės dalyviai galėjo apžiūrėti ir Respublikinę šiaudinių sodų parodą „Sodų sakmės“. Vyko tarptautinė 

šokių fiesta, senovinių automobilių paroda/paradas ir akrobatinis motociklininkų pasirodymas. Veikė 

amatininkų turgelis. 
Šventės organizavimas ir dalyvavimas joje – sustiprino gyventojų tarpusavio santykius, praturtino naujomis 

pažintimis, veiklomis ir paskatino puoselėti kultūrą bei krašto istoriją. 
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Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Joniškio r. 
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMAS KAIMO BENDRUOMENĖSE 
Tikslas: skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, dalintis gerąja patirtimi. 
Rezultatas: vizito į Pagėgių sav. metu lankytasi bitininko S. Stonio bityne, susipažinta su bičių produktų 

pridėtinės vertės galimybėmis ir pateikimu vartotojui, dalyvauta edukacijoje „Bitininkystė Mažojoje 

Lietuvoje“. Buvo pristatytas ir Socialinio verslo gildijos vykdomas projektas „Asociacijos „Socialinio 

verslo gildija“ paslaugų teikimas kaimo gyventojams siekiant sukurti gyvybingą socialinės ekonomikos 

sektorių“, supažindinta su jo veiklomis, ūkių bendradarbiavimu.  
Kriokiškių kaime pristatyta bendruomenės veikla – vaistažolių rinkimas, jų džiovinimas, pakavimas bei 

apie jaunimo įtraukimą į bendruomenės veiklą ir apžiūrėta bendruomenės patalpose pastatyta džiovykla. 

Vėliau apsilankyta namuose, kuriuose įrengtas bendruomenei priklausantis lazerio pjaustymo aparatas. Juo 

gaminami įvairūs gaminiai: medaliai, lentelės, dėžutės, skaičiai, papuošalai, ženkliukai ir daug kitų 

gaminių. Per pietus delegacijos nariams buvo pristatyta Mažosios Lietuvos kulinarinio paveldo edukacija 

„Lietuvininkų valgiai“. 
Apsilankyta Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Pagėgių pasienio rinktinėje, o grįžtant – Rambyno  kalne ir Paveikslų sode. 
Mociškių palivarko sodyboje buvo paminėta Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos 11 metų 

veiklos šventė, kurioje nusipelniusioms bendruomenėms ir jų pirmininkams buvo įteiktos nominacijos, 

padėkos ir dovanos/prizai. 
Šis vizitas paliko didelę išliekamąją naudą – sustiprėjo ryšys tarp bendruomenių atstovų, daug sužinota apie 

kitų veiklas. 
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Kvietinių bendruomenės centras, Klaipėdos r. 
Projekto pavadinimas: MINDAUGINĖS KVIETINIUOSE 2021 
Tikslas: suorganizuoti šventę bendruomenės gyventojams ir svečiams. 
Rezultatas: gyventojai prisijungė prie šventės ne tik kaip dalyviai, tačiau ir kaip organizatoriai – puošė 

kaimą gėlėmis, pynė ąžuolo lapų vainikus, pagamino renginio aikštelei tvorelę, karūną sosto (fotosesijoms) 

papuošimui, vėliavėles ir kitą šventės atributiką. Vyko gražiausios sodybos rinkimai, dviračių žygis aplink 

Kvietinius, įvairios edukacijos, meniniai ir muzikiniai pasirodymai, apdovanojimai ir koncertas. Buvo 

galima pavartyti ir bendruomenės albumus. Šventė paįvairino bendruomenės žmonių gyvenimą, paskatino 

kūrybiškumą, bendruomeniškumą, patriotizmą, norą puoselėti gyvenvietės grožį, bendruomenės gretas 

papildė dešimt naujų narių. 
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Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė „Butkiškės“, Raseinių r. 
Projekto pavadinimas: GEROSIOS PATIRTIES BENDRUOMENĖS VIZITAS Į DRUSKININKŲ 

KRAŠTĄ 
Tikslas: stiprinti Butkiškės kaimo bendruomenės tradicijas ir veiklą, skatinant įvairaus amžiaus grupių ir 

socialinių sluoksnių vietos gyventojų bendruomeniškumą, aktyvumą, saviraišką, motyvaciją bei kaimo 

bendruomenių bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. 
Rezultatas: susipažinta su Druskininkų krašto vietos projektais, dalyvauta dvejose edukacijose, diskutuota, 

bendrauta ir įgyta daug patirties. Aplankytos Viečiūnų, Jackonių, Naujasodės kaimų bendruomenės, 

pasidalinta gerąja patirtimi, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Viečiūnų kaimo bendruomene „Versmė“. 
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Visuomeninė organizacija „Kaulakių kaimo bendruomenė“, Raseinių r. 
Projekto pavadinimas: MOKOMASIS VIZITAS „SVEČIUOSE PAS DZŪKUS“ 
Tikslas: skatinti bendruomenės narių ir kaimo įvairaus amžiaus bei socialinės padėties gyventojų 

bendruomeniškumą, bendradarbiavimą ir užimtumą, propaguojant tradicinius amatus, etnokultūrą ir 

kulinarinį paveldą pagal Lietuvos regionus, susipažįstant su Dzūkijos krašto gyventojų amatais, 

tradicijomis, kaimo bendruomenių veikla bei savo bendruomenės pasiekimų viešinimu. 
Rezultatas: 50 – ties Kaulakių kaimo gyventojų išvyka į Varėnos ir Druskininkų rajonų kaimo 

bendruomenes ir amatų centrą, kur susipažinta su naujomis ir įdomiomis veiklomis. Dzūkai pasidalijo 

gerąja patirtimi, pristatė keturias edukacines programas: „Iš močiutės skrynios“ – dalyviai mokėsi pinti 

tradicines juostas; „Baltas močiutės sūris“ – sūrio gamyba pagal senovinį dzūkų receptą; „Žolelės gydo ir 

ramina“ – vaistažolių pažinimas ir jų arbatų ragavimas; „Pagrandukas“ – dalyviai minkė mielinę tešlą, kepė 

bandeles. Dzūkų bendruomenių aktyvistai supažindino su įvykdytais projektais, tradiciniais renginiais, 

papasakojo apie jų teikiamą pagalbą senyvo amžiaus žmonėms ir vaikų užimtumo programas, pasidalijo 

patirtimi kaip įveikė sunkumus. 
Vizitas bendruomenės narius įkvėpė naujoms veikloms, kurios ateityje paįvairins gyventojų užimtumą, 

sustiprėjo bendruomeniškumas ir noras burtis į amatininkų grupes bei dalyvauti parodose – pardavimuose. 
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Kaimų bendruomenė „Betygala“, Raseinių r. 
Projekto pavadinimas: BETYGALA – ŽEMČIŪGŲ ŽYDĖJIME 
Tikslas: surengti tradicinį jubiliejinį penktus metus bendruomeniškumą ir bendravimą skatinantį renginį 

„Betygala – žemčiūgų žydėjime“, skirtą ne tik Betygalos krašte gyvenusiems ir gyvenantiems iškiliems 

žmonėms (Betygalos žemčiūgams) prisiminti, pagerbti. Suburti visų kartų ir socialinių sluoksnių žmones 

prisiminti krašto istoriją, tradicijas, amatus. 
Rezultatas: kasmet ši šventė, kuri skleidžia žinią apie Betygalą ir jos turtingą istoriją suburia vis daugiau 

ir daugiau žmonių – šiemet joje dalyvavo virš 300 gyventojų ir svečių. Ruošiantis šventei bendruomenės 

gyventojams buvo pasiūlyta savo kiemus apsodinti nasturtomis – Maironio apdainuotais žemčiūgais. 

Šventės metu vyko edukacijos, klasikinės muzikos atlikėjų ir bendruomenių meno kolektyvų pasirodymai, 
jaunimo muzikinis – literatūrinis pasirodymas, amatininkų gaminių ir ūkininkų produktų mugė. 
Tikimasi, kad ir ateityje ši šventė į miestelį sukvies daug gyventojų ir turistų, skleis Betygalos žinomumą, 

didins gyventojų užimtumą ir jaunų žmonių savanorišką veiklą, o vykdomos edukacijos ir amatai – didins 
bendruomenės narių pajamas. 
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Kapčiamiesčio bendruomenė, Lazdijų r. 
Projekto pavadinimas: KAPČIAMIESČIO 505 METŲ JUBILIEJUS 
Tikslas: suburti Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojus, sustiprinti bendruomeniškumą, tarpusavio ryšius, 

skleisti gerąją patirtį. 
Rezultatas: socialinė nauda – renginys padėjo į visuomeninę veiklą pritraukti daugiau miestelio ir kaimų 

gyventojų, jaunų žmonių, taip pat asmenų iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Organizuojant 

šventę daugiausiai dėmesio buvo skirta bendruomenės narių vienybės ir pozityvumo kūrimui. Ugdant 

meninę saviraišką susirinkusieji aktyviai dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose. Šventės metu vyko 

prekybinė mugė, kurioje dalyvavo amatininkai/verslininkai su savo gaminiais. Renginys buvo svarbus 
Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojams – draugėn subūrė virš 300 žmonių, kurie ugdė kūrybiškumą, 

bendruomeniškumą. 
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Kriokiškių kaimo bendruomenė, Pagėgių sav. 
Projekto pavadinimas: BENDRAUKIME IR BENDRADARBIAUKIME 
Tikslas: skatinti Kriokiškių kaimo bendruomenės narius puoselėti tradicijas, stiprinti gyventojų užimtumą 

ir aktyvumą, skatinti narių bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, mažinti socialinę atskirtį, burtis 

įvairios veiklos vykdymui per patirties mainų sklaidos ir mokomuosius vizitus, bendruomeniškus renginius. 
Rezultatas: suorganizuotas bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą skatinantis gerosios patirties sklaidos 

ir mokomasis vizitas į Veliuonos krašto bendruomenę bei surengta tradicinė Kriokiškių kaimo 

bendruomenės kraštiečių šventė „Sveiki sugrįžę namo“. Veiklose dalyvavo bendruomenės jaunimas, 

senjorai, asmenys iš socialiai pažeidžiamų grupių. Šventės metu vyko amatininkų mugė. 
Renginių metų sustiprinti žmogiškieji gebėjimai, bendruomeniškumas, praplėstas akiratis ir įgauta daugiau 

žinių, paskatintos naujos iniciatyvos. 
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Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“, Tauragės r. 
Projekto pavadinimas: KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ „PAGRAMANČIO ŠNEKUČIAI“ 
Tikslas: tradicinių kultūrinių renginių pagrindu stiprinti savo krašto savitumą, bendruomeniškumą ir 

bendradarbiavimą, skatinant tarpusavio gerosios patirties sklaidą. Mokomųjų vizitų metu vykdant 

edukacines programas, stiprinti mūsų krašto amatininkystę, tautinio paveldo produktų ir tautodailės dirbinių 

gamybą. Telkti miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus, jaunimą, verslininkus, ūkininkus, ugdyti 

bendruomenišką gebėjimą veikti kartu. Surengti tradicinį kultūrinį renginį, skatinantį gerosios patirties 

sklaidą, bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą. 
Rezultatas: Pagramančio miestelio stadione surengtoje kraštiečių šventėje dalyvavo virš 1500 žmonių. 

Šventės metu vyko amatininkų, verslininkų mugė, buvo vykdomos edukacinės programos. Pagerbti 

kraštiečiai, įteiktos padėkos. Pagerbti seneliai, skatinti jauni žmonės nepamiršti savo krašto savitumo, 

kraštiečiai turėjo galimybę sugrįžti į gimtinę ir pasidžiaugti savo kraštu, bei nuveiktais darbais. 

Koncertinėje programoje dalyvavo dvi kapelos – Zyplių dvaro kapela ir Darbėnų kaimo kapela „Ontrep“. 

Projekto metu miestelio gyventojai suburti bendram darbui ir kilniems tikslams. Sutelkti Mažonų seniūnijos 

amatininkai, ūkininkai, verslininkai bendram idėjų vystymui. Bendradarbiaujant su kitomis 

bendruomenėmis ir įstaigomis, buvo skatinama jaunimo savanorystė, įtrauktos jaunos šeimos ir socialiai 

pažeidžiami asmenys į kultūrinį, edukacinį mokymą. Surengta Žolynų paroda Pagramančio bažnyčios 

šventoriuje. 
Tradicinės šventės palaiko ir gerina kaimo bendruomenių tarpusavio santykius, suburiamas jaunimas, 
patenkinti kaimo gyventojų kultūriniai, socialiniai ir laisvalaikio praleidimo poreikiai. 
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Kamajų bendruomenė, Rokiškio r. 
Projekto pavadinimas: TRADICINĖ BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ „KUC KUC KAMAJUOS“ 
Tikslas: bendruomenės gyventojams sudaryti sąlygas saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymui organizuojant 

tradicinę amatų šventę „Kuc kuc Kamajuos“, saugant kaimo savitumą ir patrauklumą. 
Rezultatas: suorganizuotoje tradicinėje šventėje, kurioje dalyvavo per 2000 žiūrovų ir dalyvių, vyko A. 

Strazdo muziejaus atidarymas, sportinės varžybos, Kamajų ugniagesių parodomoji programa, vaikų ir 

suaugusiųjų muzikinės programos, linksmaturgis (mugė), fejerverkai ir diskoteka. 
Pasiruošimas ir pačios šventės organizavimas suvienijo bendruomenės gyventojus, paskatino savanoriškai 

veiklai, sustiprino pasitikėjimą vieni kitais. Ypač visose veiklose aktyvūs buvo bendruomenės jauni žmonės 

– prisidėjo savo savanorišku darbu, dalyvavo sportinėje ir pramoginėje programose. 
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Višakio Rūdos kaimo bendruomenė, Kazlų Rūdos sav. 
Projekto pavadinimas: KRAŠTIEČIŲ SUEIGA „KERMOŠIAUS TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS“ 
Tikslas: bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo ryšių stiprinimas organizuojant tradicinę Šv. 

Baltramiejaus, amatų globėjo, šventę. 
Rezultatas: šia švente, kurioje kasmet dalyvauja apie 300 – 400 žmonių, siekiama atgaivinti, ir išsaugoti 

senovinius amatus, kulinarinį paveldą, mainus. Dalis kaimo gyventojų yra išlaikę senas savo krašto 

tradicijas, jiems rūpi jas perduoti jaunajai kartai, o tuo pačiu apjungti bendrus interesus turinčią visuomenės 

dalį. 
Renginio metu buvo surengtas kermošius, vyko edukacijos ir kultūrinė programa. Dauguma kaimo 

gyventojų savanorišku darbu prisidėjo prie šventės organizavimo – puošė edukacijų ir mugės teritorijas, 
per savo socialinius tinklus populiarino renginio programą ir kvietė svečius, tad tarp įvairaus amžiaus 

bendruomenės narių sustiprėjo bendruomeniškumas, sumažėjo socialinė atskirtis. Į visas veiklas įsitraukė 

ir vaikai bei jaunimas. 
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Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“, Raseinių r. 
Projekto pavadinimas: DAINUOKIM AUKŠTAIČIAI, DAINUOKIM ŽEMAIČIAI... 
Tikslas: skatinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, dalintis gerąja patirtimi, puoselėti ir atgaivinti 

senąsias tradicijas bei amatus, priderinant šiuolaikinį meną ir muziką, kad tai būtų patrauklu ir jaunam ir 

senam. 
Rezultatas: renginyje dalyvavo 339 dalyviai, iš kurių – 42 asmenys nuo 14 iki 29 metų. Šiemet pirmą kartą 

į renginio organizavimą buvo įtraukti 7 jaunuoliai, kurie ne tik siūlė idėjas, bet ir padėjo pasiruošti šventei 

– nupjovė žolę, sutvarkė aplinką, įrengė amatininkų kiemelį, patikrino suolų būklę (užtikrinti saugumui), 

vykdė dalyvių registraciją, pastatė ir išmontavo palapines, stalus. Šie jaunuoliai – savanoriai viso renginio 
metu drąsino, skatino jaunimą aktyviai dalyvauti edukacijose, kituose užsiėmimuose. Renginio metu 

sulaukė dėmesio ir senjorai, kurie buvo kviečiami pabendrauti, pasidalinti prisiminimais iš ankstesnių laikų, 

paklausyti kapelų atliekamų dainų, pažiūrėti besisukančių šokėjų. 
Renginio metu tarp įvairaus amžiaus bendruomenės narių, kaimo gyventojų sustiprėjo bendruomeniškumo 

jausmas, suaktyvėjo tarpusavio bendravimas, kuris paskatins aktyvesnį Norgėlų bendruomenės narių 

dalyvavimą kitose kultūrinėse, socialinėse ir pilietinėse veiklose, padidės bendruomenės narių skaičius, į 

veiklą įsijungs dar daugiau jaunimo, kurie kupini naujų sumanymų, įgis organizacinės patirties, sudomins 

ir paskatins jaunimą labiau domėtis krašto kultūra, tradicijomis, papročiais. Bendros šventės, renginiai, 

susibūrimai skatina šeimas ieškoti kultūringo, prasmingo ir sveiko laisvalaikio praleidimo būdo, skatina 

šiltesnius tarpusavio santykius ir puikų bendravimo pavyzdį vaikams. Tuo tarpu bendradarbiavimas tarp 

bendruomenių labai svarbus dėl turimos patirties pasidalijimo – bendruomenės nariai drąsiau imsis 

iniciatyvos sumanymams įgyvendinti, drąsiau ieškos naujų idėjų, o pasidalinta patirtis padės išvengti dažnai 

pasitaikančių klaidų. 
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Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga, Raseinių r. 
Projekto pavadinimas: RASEINIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ 2021 METŲ VEIKLOS 

APIBENDRINIMAS 
Tikslas: stiprinti Raseinių rajono kaimo bendruomenių veiklą, skatinti jų narių bendruomeniškumą, 

dalinimąsi gerąja patirtimi ir bendradarbiavimą. 
Rezultatas: bendra sportinė ir meninė veikla, suartino bendruomenių narius tolimesnei veiklai, vyko 

pasidalinimas gerąja patirtimi, įgyta naujų pavyzdžių kaip gerinti veiklą, išgirstas naujas idėjas bus galima 

pritaikyti savo bendruomenėse. Renginio metu kaimo vaikų ir jaunimo tarpe sustiprėjo bendrystės sąvokos 

supratimas, o tarp kaimo bendruomenių ir projekte dalyvavusių asmenų – bendruomeninės veiklos prasmė. 

Renginio metu vyko amatų mugė, kaimo bendruomenių jaunimo fotografijų konkursas „Mano 

bendruomenės renginiai“, socialiai pažeidžiamų šeimų vaikų piešinių konkursas „Mano atostogos kaime“, 

kuriame dalyvavę vaikai pasijuto pastebėti ir įvertinti, pabendravo tarpusavyje. Visi amatininkai, 

verslininkai (ūkininkai), sportininkai buvo įvertinti, o nugalėtojai – apdovanoti suvenyrais. Renginį 

vainikavo koncertinė programa, kartu tai buvo ir padėka bendruomenių nariams už savanorišką veiklą. 
Renginio dalyviai, kurių susirinko per 300 žmonių, dar kartą įsitikino, kad kaimo bendruomenė jungia ir 
vienija žmones tiek kasdieniniam darbui, tiek problemų svarstymui ir sprendimui, tiek šventiniam 

susibūrimui. 
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Bendruomenės centras „Vaivadai“, Panevėžio r. 
Projekto pavadinimas: BENDRYSTĖ IR EDUKACIJA DZŪKIŠKAI 
Tikslas: skatinti bendruomeniškumą ir sutelktumą. 
Rezultatas: išvyka į Druskininkų Viečiūnų  bendruomenę „Versmė“ , kurioje suorganizuota arbatos ir 

grikinio pyrago degustacija, pasidalinta gerąja patirtimi; sudalyvauta Jaskonių ir Naujasodės kaimo 

bendruomenės edukacinėje programoje „Kaip dzūkas žmonos ieškojo“; trumpoje Augų sūrio degustacijoje. 

Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Viečiūnų ir Jaskonių – Naujasodės kaimo bendruomenėmis. 
Kiekvienas renginys ar išvyka į bendruomeninę veiklą įtraukia vis daugiau žmonių. Taip ugdomas kaimo 
jaunimas, taip į veiklas įtraukiami senyvo amžiaus žmonės ir asmenys iš socialiai pažeidžiamų grupių. 

Bendruomenė tapo draugiškesnė, padidėjo žmonių savitarpio supratimas. Tai buvo bendruomeniškumą ir 

sutelktumą skatinantis renginys – edukacija, kurio metu pasidalinta gerąja patirtimi kuriant, organizuojant 

įvairius renginius, edukacines programas, paskleista žinia apie Vaivadų bendruomenę. 
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Kražių bendruomenė, Kelmės r. 
Projekto pavadinimas:  BENDRUOMENIŠKUMO STIPRINIMAS PER ETNOKULTŪRĄ 
Tikslas: pasitelkus edukacines veiklas skatinti vietos gyventojų bendruomeniškumą, etnokultūrą, plėsti 

Kražių seniūnijoje vykdomų veiklų spektrą ir mažinti socialinę atskirtį. 
Rezultatas: surengtos keturios edukacinės programos, parengta ir Kražiuose pristatyta etnokultūrinė 

programa, surengtas mokomasis vizitas skatinantis pasisemti naujų idėjų iš kitų, etnokultūrą ir amatus 

puoselėjančių bendruomenių. Projektas teikė visuomeninę naudą ir tenkino gyventojų viešuosius poreikius 

– skatina ugdyti vietos kultūrinį identitetą, plėsti akiratį ir ateityje organizuoti įvairesnius bei įdomesnius 

renginius, telkti gyventojus bendrystei ir savanorystei. Projektu užtikrintas etnokultūrinių tradicijų 

tęstinumas, kaip pamatinė vertybė būtina perduoti ateities kartoms. 
Renginiu metu buvo stiprinamas vietos žmonių noras sveikai gyventi, skatintas kartų bendravimas ir 

bendradarbiavimas bei dalijimasis gerąja patirtimi, semtis patirties iš aktyvių etnokultūros srityje veikiančių 

bendruomenių, noras visą gyvenimą mokytis ir įgytas žinias pritaikyti ne tik kasdieninėje, tačiau ir 

tolimesnėje bendruomenės veikloje. 
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Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas, Lazdijų r. 
Projekto pavadinimas: VEISIEJAMS 520. ŠVENTĖ „VEISIEJIEČIAI SUGRĮŽTA“ 
Tikslas: tęsti tradiciją ir į Veisiejų šventę sukviesti ne tik vietos gyventojus, tačiau ir visus iš šio krašto 

kilusius, o vėliau išvykusius kraštiečius. 
Rezultatas: kasmet į šventę susirenka vis daugiau kraštiečių, o šiais metais dalyviai ir žiūrovai vos tilpo 

miesto parko estradoje, jų buvo per 300 žmonių. Buvo įgyvendinta dar viena graži veisiejiečių tradicija – 
kasmet rinkti geriausių Veisiejų sportininkų dešimtuką, kuriems visada organizuojama pagerbimo šventė. 

Tuo tikslu buvo sukurtas ir internetinis puslapis, kurio pagalba savo favoritus rinko ir už juos balsavo ne 

tik veisiejiečiai, tačiau ir miesto svečiai. Veisiejai – labai sportiškas miestelis ir šia tradicija garsūs visoje 

Lietuvoje. Šventės metu vyko geriausių sportininkų ir jų trenerių apdovanojimas. Šventėje buvo pristatoma 
ir Z. Sabaliausko išleista knyga „Futbolas Veisiejuose. 1935-2019“. Šventė „Veisiejiečiai sugrįžta“ – viena 
laukiamiausių tiek vietos gyventojų, tiek ir išeivių tarpe. Šiemet Veisiejų regioninio parko direkcija vietos 

kaimų bendruomenėms ir svečiams savo centre pravedė mokomąją – pažintinę ekskursiją „Po Veisiejų 

regioninį parką“. Šventės metu vyko didelė amatininkų mugė, kurioje savo gaminius pristatė ir neįgaliųjų 

studija „Kuparėlis“ bei Veisėjų globos namų gyventojai. Daug prie šventės organizavimo prisidėjo ir 

Veisiejų jaunimo centro nariai, kurie paruošė sceną, ją apipavidalino, atliko visus pagalbinius darbus. 

Šventę vainikavo muzikos atlikėjų koncertas. 
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Šedbarų kaimo bendruomenė „Spiečius“, Kelmės r. 
Projekto pavadinimas: LIEPA – VASAROS KARALIENĖ 
Tikslas: sudominant turiningomis visuomeninėmis veiklomis į bendruomeninę organizaciją įtraukti kuo 

daugiau įvairaus amžiaus grupių kaimo gyventojų, stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą. 
Rezultatas: suorganizuota šventė, kurioje dalyvavo virš 300 žmonių. Šventės metu vyko tinklinio, 

krepšinio, smiginio sporto varžybos, vaikų bei šeimų estafetės. Renginio metu buvo pasveikinti 

bendruomenės jubiliatai, daugiau nei 90 metų sukaktį šventę senjorai, naujagimių tėvai, naujakuriai. 
Šventės metu veikė edukaciniai kiemeliai, kuriuose šeimininkavo ir savo rankdarbius pristatė šedbariškės 

– auksarankės, o norintys galėjo pasimokyti megzti, austi juostas, siuvinėti, lankstyti iš popieriaus. 

„Spiečiaus“ kampelyje esanti bitininkų šeima demonstravo žvakių gamybą bei kitus bitininkavimo 

procesus. Vyko viktorina „Gimtojo kaimo takais“, o vakaro kulminacija – grupės „Balius“ koncertas. 
Projektas bendruomenės gyventojams suteikė galimybę aktyviau bendrauti per sporto užsiėmimus, 

edukacines veiklas, paskatino saviraišką ir bendruomeniškumą, sutelkė bendrai veiklai puoselėjant Šedbarų 

krašto tradicijas, palengvino naujakurių integraciją į bendruomenės gyvenimą.  
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Germaniškio bendruomenė, Biržų r. 
Projekto pavadinimas: MUS JUNGIA BENDRYSTĖS TILTAS 
Tikslas: skatinti Germaniškio bei aplinkinių kaimų gyventojų ir bendruomenių sutelktumą, pažinti 

tradicinių amatų vertybes, stiprinti kaimyninių bendruomenių bendravimą. 
Rezultatas: per kultūrinę veiklą sustiprintas bendruomeniškumas tarp Germaniškio ir kaimyninių 
bendruomenių. Vizitui į Molėtų kraštą pakviesti N. Radviliškio, Suosto, Svidžių bendruomenių atstovai, 

kur susipažino su to krašto bendruomenėmis, jų tradicijomis ir papročiais. Tradicinių amatų centre 

„Meniškas kaimas“ leidosi į užburiantį molinių dirbinių gaminimo kelią. Kol vieni ėjo lipdyti iš molio, kiti 

mokinosi lieti bičių vaško žvakių. Dalyvaujant edukacinėse programose atsiskleidė dalyvių kūrybiškumas. 

Susitikus su Bebrusų bendruomenės nariais dalyviai bendravo, dalinosi bendruomenių skirtumais ir 

panašumais, džiaugsmais ir rūpesčiais. Dalyviai turiningai praleido laisvalaikį, o jaunimas ir vaikai patyrė 

bendruomeniškumo poreikį. 
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Klubas „Ašvienių fanai“, Utenos r. 
Projekto pavadinimas: ŽOLINĖS ŠVENTĖ „PAPRASČIAUSIAI PASIILGAU ARKLIO...“ 
Tikslas: devintą kartą suorganizuoti Užpalių seniūnijos gyventojų bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą 

skatinantį renginį – Žolinės šventę, į veiklas įtraukiant vietos verslininkus bei amatininkus, jaunimą ir 

asmenis iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių. 
Rezultatas: šventės metu vyko vietos amatininkų, ūkininkų ir verslininkų prekyba sava produkcija, startai 

su žirgais ir balansiniais dviračiais bei minamais traktoriais, įvairios meninės programos, etnografinės 

dokumentikos pristatymas, edukaciniai užsiėmimai, parodos, kūrybinės dirbtuvės, pasivažinėjimas 

dvikinke karieta, liaudiški ir specialiai šventei sugalvoti žaidimai. 
Projekto metu įgyta bendravimo ir bendruomeniškumo patirtis sustiprino bendruomenę. Ši patirtis naudinga 

dalyvaujant kitose, ne tik kultūrinio pobūdžio, veiklose. Tai išlaiko seniūnijos gyvybingumą ir skleidžia 

gerąją žinią apie bendruomenę. Neįgaliųjų dalyvavimas šventėje sustiprino jų integraciją į bendruomenės 

gyvenimą, visuomenės toleranciją tarp įvairių socialinių grupių, dalyvių pasitikėjimą savimi. Vietos 

amatininkų, ūkininkų ir verslininkų prekyba palengvino jų produkcijos realizavimą, suteikė jiems 

žinomumo, galimybę ateityje lengviau realizuoti produkciją ar planuoti ateities veiklas. Jaunuoliai bei 

jaunos šeimos, turėdami galimybes turiningai leisti laisvalaikį, galbūt pasiliks gyventi Užpaliuose, o 

matydami galimybes realizuoti sukurtą ar išaugintą produkciją – papildys vietos verslininkų ir ūkininkų 

gretas. Sustiprėjo bendruomenės vaikų ir jaunimo iniciatyvumas dalyvaujant visuomeninėse veiklose, 

patiems jas inicijuojant ir prisiimant atsakomybę. Suaktyvėjo bendruomenės gyvenimas. 
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Visuomeninė organizacija Akmenės bendruomenė, Akmenės r. 
Projekto pavadinimas: RUDENĖJANČIOS SAULĖS RITMU 
Tikslas: stiprinti bendruomeniškumą ir dalintis kaimiškų vietovių jaunimo laisvalaikio leidimo ir 

dalyvavimo bendruomenės gyvenime patirtimi. 
Rezultatas: suorganizuoti du renginiai: „Palydėkime vasarą“ ir „Linksmasis turgadienis“. 
Pirmojo renginio metu buvo vykdoma jauninimo diskusija apie jaunų žmonių įsitraukimą į bendruomenių 

veiklą. Joje dalyvavo jaunuoliai iš Skuodo, Papilės, Ventos. Renginio metu jaunimas ir šeimos su vaikais 

dalyvavo edukacijoje „Ritmas kitaip“, kurioje savo rankomis pasigamino mušamąjį instrumentą, o po to su 

juo visi drauge sugrojo bendrą kūrinį. Visiems dalyviams buvo labai linksma. Prieš antrąjį renginį įvyko 

edukacija, kurios metu iš šiaudų buvo rišami baltų ženklai, o vėliau jais papuošta miesto aikštė, kurioje 

vyko smagus linksmojo turgadienio renginys. 
Projekto veiklos sustiprino bendruomenės narių emocinius, socialinius, pažintinius, kūrybinius gebėjimus, 

padidino jų sąmoningumą. Gyventojai organizuotus renginius vertino ypač palankai, nes pandemijos metu 
labai trūko bendravimo ir bendrų veiklų. 
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Alizavos bendruomenės centras, Kupiškio r. 
Projekto pavadinimas: ŽOLINĖS – TRADICINĖ ALIZAVOS KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ 
Tikslas: suorganizuoti tradicinę Alizavos kraštiečių Žolinių šventę. 
Rezultatas: Žolinės šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, o po jų šventės svečių laukė miestelio centre įsikūręs 

kermošius, bendruomenės moterys vaišino tradicine grybų sriuba, medžiotojų būrelio „Pyvesa“ vyrai – 
plovu. Alizavos mokyklos stadione vyko futbolo varžybos. Alizavos jaunimo centro ALSJA surengtame 

kiemelyje mažieji dalyviai piešė, linksminosi batute, dalyvavo kitose veiklose. S. Lozoraičio 505 šaulių 

kuopos kariai surengė karines – sportines užduotis, kuriose savo jėgas išbandė tiek jauni, tiek vyresnio 

amžiaus šventės dalyviai. Renginio vedančiosios Šiekšnininkų damos, suvaidino savo sukurtą linksmą 

komediją. Koncertinėje dalyje pasirodė meno kolektyvai iš Pasvalio r. ir Alizavo. Visiems pasirodymų 

dalyviams buvo įteiktos atminimo dovanėlės. Siurprizas šventės dalyviams – šokių pamokėlė su pačiu 

Sauliumi Skambinu. Vakaro kulminacija – grupė  „Expresas“ ir šių metų televizijos projekto „Lietuvos 

balsas“ dalyvė Austėja bei vakaro diskoteka su Dj Algimantu bei Dj Aiste. 
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Pumpėnų bendruomenė, Pasvalio r. 
Projekto pavadinimas: TRADICINĖ PUMPĖNŲ VIDURVASARIO ŠVENTĖ 2021 
Tikslas: didinti Pumpėnų bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą, aktyvumą, kartų tarpusavio 

bendravimą organizuojant įvairius renginius, puoselėjant bei kuriant naujas bendruomenės tradicijas. 
Rezultatas: buvo suorganizuota dviejų dienų vidurvasario šventė – tradicinė Pumpėnų Šv. Mergelės 

Marijos Škaplierinės atlaidai, kurioje dalyvavo per 3000 dalyvių. Šventės organizatoriams talkininkavo 20 

jaunuolių, kurie šventės išvakarėse dvi dienas lektorių iš Palangos ir Druskininkų buvo mokomi kokybiškos 

savanoriškos veiklos organizavimo ir vykdymo. Šventės metu vyko žvejų varžytuvės, tinklinio ir krepšinio 

varžybos, amatininkų mugė, senovinių automobilių ir motociklų paroda, buvo atidengtas istorinis malūno 

stendas, vyko įvairios pramogos ir koncertai bei šventinis fejerverkas.  
Bendradarbiaujant su kitomis bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis vyko gerosios patirties 

pasidalijimo susitikimas, kurio metu buvo sutarta dėl pagalbos organizuojant Pasvalio jaunimo muzikos ir 

diskusijų festivalį, Rinkūnų kaimo šventę. 
Sėkmingai įgyvendintas projektas užtikrino aukštą renginio kokybę ir tradicinės Pumpėnų vidurvasario 

šventės tęstinumą. 
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Šylių kaimo bendruomenė „Švylys“, Šilutės r. 
Projekto pavadinimas: TRADICINĖ ŠVENTĖ „GANDRO DOVANOS“ – BENDRUOMENĖS 

VEIKLOS ATSPINDYS 
Tikslas: skatinti jaunimą ir jaunas šeimas pažinti tautos kultūrą ir puoselėti tradicijas. 
Rezultatas: Šylių kaimo gyventojai ir Ramučių kaimo bendruomenė „Navata“, Pempiškių kaimo 

bendruomenė „Želvesys“, Gardamo kaimo bendruomenė „Tenenys“ ir Laučių kaimo bendruomenė kaip ir 

kasmet susitelkė bendroms veikloms ir suorganizavo tradicinę šventę „Gandro dovanos“, kurioje dalyvavo 

apie 1000 žmonių. Bendruomenės dalyvavo diskusijoje „Gerosios patirties pasidalijimas tarp vietos 
bendruomenių renginių organizavimo, bendruomeninės veiklos vykdymo, projektų įgyvendinimo 

klausimais“, o šventės metu įrengė savo kiemelius ir vieni kitus lankė, bendravo. Vyko sportinės rungtys, 

koncertas. Vietos ūkininkai, verslininkai ir amatininkai vystė savo produktų ir gaminių prekybą, viešino 

amatus – kultūrinį tautos paveldą. Prie prekiautojų gretų prisijungė ir Šilutės neįgaliųjų draugijos nariai, 

kurie taip pat integruojasi į visuomenę. Į šventės organizavimo veiklas buvo įtrauktas ir vietinis jaunimas, 
kuris atsakingai vykdė jiems patikėtas pareigas bei darbus, jautėsi pilnateisiais bendruomenės nariais. 

Vaikai – vertybė, tad šventės metu buvo pagerbtos ir jaunos šeimos, paskatintos tapti bendruomenės dalimi 

ir įsitraukti į bendras veiklas. 
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Lukšių bendruomenės centras, Šakių r. 
Projekto pavadinimas: JONINĖS ZYPLIUOSE 
Tikslas: skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą tarp įvairių socialinių grupių, rengiant jau 

tradicija tapusią Joninių šventę Zypliuose. 
Rezultatas: organizuojant Joninių šventę, siekiama puoselėti zanavykų tradicijas, perduodant jas jaunajai 

kartai, suburti bendrai veiklai kuo daugiau bendruomenės narių, organizacijų, įstaigų, socialinę atskirtį 

patiriančių žmonių. Projekto metu bendruomenė apsijungė bendram tikslui – renginio pasiruošimui bei jo 

įgyvendinimui, tradicijų puoselėjimui, kad būtų gautas kuo puikesnis rezultatas. Sukviesti amatininkai, 

ūkininkai, menininkai dalyvauti šventėje. Sutvarkyta šventei skirta teritorija, įrengta laužavietė, papuošta 

renginiui skirta scena, padarytos lauko gėlių puokštės, ąžuolų vainikai. Šventės metu vyko keramikos 

edukacija, lauko gėlių vainikėlių pynimas, ąžuolų vainikų Jonams pynimas, kaimiškos bei populiariosios 

muzikos koncertai. Renginys sulaukė apie 1000 lankytojų. 
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Liaušių kaimo bendruomenė, Ukmergės r. 
Projekto pavadinimas: LIEPOS 6 – OJI LIAUŠIŲ KAIME 
Tikslas: surengti  tradicinę Liepos 6-ios šventę, kurios metu bus skatinamas bendruomeniškumas ir 

bendradarbiavimas, gerosios patirties sklaida, vykdomas mokomasis vizitas. 
Rezultatas: projekto metu buvo suorganizuotas renginys „Liepos 6-oji Liaušių kaime“, kuriame dalyvavo 

virš 300 dalyvių. Didžiąją dalį dalyvių sudarė seniūnijos gyventojai, veiklose dalyvavo ir savanoriavo 

vietos jaunimas, gerąja patirtimi dalinosi kaimo bendruomenės. Tai tradicinis, bendruomeniškumą ir 

bendradarbiavimą skatinantis renginys, kurio metu kaimo gyventojai, svečiai, kaimyninės bendruomenės 

(įskaitant vaikus ir jaunimą) turėjo galimybę turiningai praleisti laisvalaikį, paminėti vieną svarbiausių 

valstybės datų – Liepos 6-ąją,  Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Renginio dalyviai klausėsi 

profesionalių atlikėjų, dalyvavo edukacinėse veiklose, susipažino su vietos ūkininkų ir amatininkų 

vykdomomis veiklomis bei gaminama produkcija, dalinosi gerąja patirtimi, pasisėmė naujų idėjų. 

Įgyvendintas projektas pagerino ne tik vietos bendruomenės, tačiau ir visos Šešuolių seniūnijos įvaizdį, 

prisidėjo prie gerosios patirties skaidos, socialinių problemų sprendimo, turiningo ir aktyvaus gyventojų 

laisvalaikio praleidimo, gerų tarpusavio santykių puoselėjimo, kartų bendradarbiavimo, jaunimo įtraukimo 

į bendruomenines veiklas ir savanorystę. 
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Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Biržų r. 
Projekto pavadinimas: SKRYDIS 2021 
Tikslas: surengti Biržų rajono kaimo bendruomenių sąskrydį, kuris skatintų kaimo bendruomenių 

bendradarbiavimą, stiprintų bendruomenių narių tarpusavio ryšius, užtikrinat gerosios patirties sklaidą, 

puoselėjant tradicinius amatus kaimuose, plėtojat kultūrinius ir kulinarinio paveldo mainus bendruomenėse. 
Rezultatas: renginys sustiprino Biržų r. kaimo bendruomenių sąjungą kaip organizaciją,  bendruomenių 

komunikaciją, bendruomeniškumo jausmą, įtraukė bendruomenių narius į veiklas. Įvairių amžiaus grupių 

bendruomenių nariams buvo suteikta galimybė pademonstruoti įvairias saviraiškos formas. Šventės metu 

vyko amatininkų mugė bei Biržų rajono bendruomenių saviveiklininkų  pasirodymai: dainos, šokiai ir 

humoristiniai vaidybiniai intarpai. Visos šventės metu stovėjo batutas, vaikų pamėgtų knygų personažai 

jiems organizavo įvairius užsiėmimus. Jaunimas dalyvavo sportinėse rungtyse. Bendruomenių nariai buvo 

supažindinti su galimomis įvairiomis laisvalaikio praleidimo formomis, paskatinta tautiškumo bei 
patriotiškumo idėjų sklaida. Visuomenė buvo supažindinta su Biržų r. kaimo bendruomenių sąjungos 

veikla, pritraukta naujų narių. Renginys padėjo teigiamai formuoti visuomenės nuomonę apie 

bendruomenes ir kaimiškose vietovėse gyvenančius žmones. 
 

 
  



75 
 

Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija, Švenčionių r. 
Projekto pavadinimas: KURKIME TRADICIJAS, KURIOS VIENIJA NALŠIOS ŽEMĖJE 
Tikslas: skatinti rajono bendruomenių bendradarbiavimą, stiprinti bendruomenių tarpusavio ryšius, plėtoti 

gerosios patirties pasidalijimą bei stiprinti Švenčionių krašto kultūros ir papročių puoselėjimą, 

organizuojant rajono bendruomenių sąskrydį. 
Rezultatas: rajono bendruomenių sąskrydis, kuriame dalyvavo apie 400 dalyvių, buvo puiki galimybė 

bendruomenėms būti kartu, kurti bendras vertybes, parodyti savo sumanumą, išradingumą, pasidalyti savo 

išgyvenimais, pasidžiaugti vieniems kitais ir pasižvalgyti su kuo norėtų bendrauti, bendradarbiauti ir būti 

partneriais – tik dažnai bendraudamos bendruomenės gali kurti gražią partnerystės istoriją. Renginio metu 

buvo užtikrintos ir vaikų bei jaunimo saviraiškos, savirealizacijos galimybės. Organizuojant edukacines 

ir  kūrybiškumą skatinančias veiklas sustiprėjo visų sąskrydžio dalyvių kultūrinė ir meninė savimonė. 

Švenčionių krašto bendruomenėms tai buvo pirmasis sąskrydis, kuris, kaip tikimasi, taps ilgamete 

bendruomenes vienijančia tradicija, skatinančią  bendradarbiauti ir nuosekliai vykdyti bendras veiklas, 
dalyvauti projektinėse veiklose. 
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Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Akmenės r. 
Projekto pavadinimas: BENDRAUKIME IR BENDRADARBIAUKIME, DALINKIMĖS PATIRTIMI 
Tikslas: telkti rajono bendruomenes, skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, plėtoti geros 

patirties pasidalijimą ir partnerystę. 
Rezultatas: renginio metu vyko bendruomenių kiemelių įrengimas ir pristatymas, kur atsiskleidė 

bendruomenių narių kūrybiškumas. Bendruomenės pristatė kulinarinį paveldą, paskatino  prisiminti bei 
puoselėti senąsias maisto gamybos tradicijas, o liaudiškos dainos priminė, kad jų išsaugojimas – vienas iš 

mūsų tautos identiteto bruožų. Sąskrydžio dalyviai aktyviai ir linksmai praleido laiką dalyvaudami 

sportinėse rungtyse, dar labiau sustiprino tarpusavio ryšį ir parodė bendruomeniškumo pavyzdį jaunimui. 

Patiems jauniausiems bendruomenių nariams vyko užsiėmimai su animatoriais, kurie įtraukė ir tėvelius. 

Vaikams didelį džiaugsmą suteikė ir pripučiami batutai bei galimybė ne tik pamatyti arklių kinkymą, bet ir 

patiems tai atlikti. Visi norintys galėjo išklausyti jojimo pradžiamokslį, o vėliau ir pabandyti joti. Renginyje 

buvo pristatytos ir pademonstruotos iš antrinių žaliavų pagamintos plaukimo priemonės, vyko jų lenktynės. 

Bendruomenės ilgą laiką rinko plastiko ir kitas antrines žaliavas, gamino plaukimo priemones – taip  savo 
bendruomenę sutelkdami bendrai kūrybinei veiklai. Tokiu būdu bendruomenių nariai prisidėjo prie 

aplinkos švarinimo, tvarios gyvensenos propagavimo, kadangi plaukimo priemonių gamybai buvo 

panaudotos medžiagos, kurios galėjo būti išmestos. Be pramogų vyko ir geros patirties pasidalinimas – 
Sablauskių  bendruomenė pristatė įvykdytą projektą, kurio metu buvo sutvarkyta bendruomenei 

priklausanti tvenkinio pakrantė ir įrengta poilsio zona. Rajono bendruomenės pasidalino mintimis 

apie  savo  įgyvendintus/vykdomus projektus, aptarė rajone kylančias problemas, planuojamus pokyčius 

bendruomenių gyvenamose vietose. Renginio metu užsimezgė naujos draugystės, kurias ateityje 

planuojama tik stiprinti. Sąskrydis buvo geras ir turiningas laikas kaimo žmonėms atsipūsti tarp 
darbymečių, pasisemti naujų idėjų ir minčių bei dar kartą įrodė, kad susibūrusioms bendruomenėms yra 

lengviau siekti bendrų tikslų. 
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Asociacija „Plungės kraštas“, Plungės r. 
Projekto pavadinimas: TEGU BENDRUMAS MUS VIENIJA 
Tikslas: skatinti ir stiprinti bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą per įvairias veiklas. 
Rezultatas: suorganizuotas tradicinis renginys, bendruomenių sueiga – konferencija ,,Tegu bendrumas 
mus vienija“, tema „Vaikystės diena“. Renginyje dalyvavo apie 200 dalyvių. Rezultatas neapčiuopiamas, 

tačiau be galo didelis – investuota į žmogų. Renginyje dalyvavo kelios kartos, vieni iš kitų mokėsi, vyresni 

patarinėjo jaunimui, kartu dalyvavo varžytuvėse, bendravo, dalijosi lyderystės patirtimi, ruošėsi 

konferencijai, įrenginėjo kiemelius, rengė menines programas. Šateikių  kultūros centro kolektyvas buvo 

paruošęs begalę įdomių rungčių, varžytuvių, konkursų. Programa užsitęsė iki vėlaus vakaro. Oras buvo 

puikus, o renginio dalyvių nuotaika dar puikesnė – gera būti kartu ir tegul bendrumas vienija kasmet. 

Konferencija pavyko, dalyvių skaičius viršijo visus lūkesčius. Bendruomenės savo prisistatymu ir 

originaliomis programomis sužavėjo ne vieną žiūrovą. Didžiausio susidomėjimo sulaukė bendruomenių 

originalūs prisistatymai. 
 

 


