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Šiaulėniškių bendruomenė, Radviliškio r. 

Projekto pavadinimas: ŠIAULĖNŲ MIESTELIO GIMTADIENIS 

Tikslas: suorganizuoti Šiaulėnų miestelio gimtadienio šventę. 

Rezultatas: šventė buvo skirta Šiaulėnų seniūnijos ir aplinkinių 

kaimų gyventojams, kraštiečiams, miestelio svečiams. Visi šventės 

dalyviai smagiai leido laiką, bendravo, dalinosi prisiminimais, 

klausėsi koncerto. 

Mažiausiems šventės dalyviams buvo suorganizuotas įspūdingas putų 

šou. Sutemus ir šventei einat į pabaigą visus nustebino pirmą kartą 

Šiaulėnų miestelyje parodytas „Karališkos ugnies šou“. Tai buvo 

spektaklis, kuriame labai daug ugnies, šokio, šviesų ir magijos. 

Degantys skaičiai 530 simbolizavo Šiaulėnų miestelio gyvavimo 

metus.  

 

 

 

 

Juodupės miestelio bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: JUODUPĖS MIESTELIO TRADICINĖ ŠVENTĖ – ANTANINĖS 

Tikslas: Juodupės miestelio tradicinės šventės 

tęstinumo užtikrinimas, gyventojų bendruomeniškumo 

ir bendradarbiavimo skatinimas, įtraukiant jaunimą, 

pagyvenusius miestelio gyventojus, bei socialinę atskirtį 

patiriančius asmenis į projekto veiklas. 

Rezultatas: Juodupės miestelio gyventojams ir 

svečiams suorganizuota tradicinė Antaninių šventė. Į 

renginį atvyko žmonės ne tik iš Juodupės miestelio, 

tačiau ir iš Juodupės seniūnijos Aleknų, Onuškio, 

Didsodės, Lukštų kaimo bendruomenių bei kitų 

Rokiškio rajono visuomeninių organizacijų. Buvo 

vykdomos atskiros programos vaikams, senjorams: vyko 

Juodupės gimnazijos 95 metų įkūrimo minėjimas, 

pristatyta Vytauto Lazausko darbų paroda ir dainų 

atlikėjos, kūrėjos Valdos Ridikaitės programa. Savo muzikinius pasirodymus pristatė meno kolektyvai ir 

solistai, vyko šventinė mugė. Žmonės džiaugėsi švente ir bendryste. 

 

Ryškėnų kaimo bendruomenė, Telšių r. 

Projekto pavadinimas: RYŠKĖNŲ VASARA ŽEMAITIŠKAI 

Tikslas: Ryškėnuose suorganizuoti tradicinę vasaros šventę. 

Rezultatas: tradicinė šventė prasidėjo Žemaitijos regiono seniūnijų 

sportinėmis varžybomis, kuriose dalyvavo apie 200 sportininkų iš 

viso Žemaitijos regiono. Bendruomenės parke vyko įvairios 

netradicinės rungtys, estafetės, šaškių ir šachmatų turnyrai, 

krepšinis, smiginis. Šventėje buvo pristatyta tradicinė žemaičių 

virtuvė su patiekalų degustavimu. Meninėje programoje dalyvavo 

vietiniai, bei kviestiniai kolektyvai iš kitų rajonų ir bendruomenės 

partneriai iš Latvijos. Renginyje taip pat dalyvavo tautodailininkai, 

amatininkai ir liaudies meistrai iš Žemaitijos, o vietos 

bendruomenių verslininkai pristatė žemaitišką produkciją. 

Šis projektas subūrė Žemaitijos regiono bendruomenes ir paskatino 

būti kūrybingomis bei matomomis. Projekte dalyvavusieji pajuto 

tikrą gyvenimo džiaugsmą. 
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Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga, Panevėžio r. 

Projekto pavadinimas: SŪDUVOS KRAŠTO PAŽINIMAS 

Tikslas: minint paskelbtus 2022-uosius Sūduvos metus 

susipažinti su Sūduvos krašto žmonėmis, bendruomenėmis, 

istorija, tradicijomis, kulinariniu pavedu, folkloru ir 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektais. 

Rezultatas: projekto dalyviai lankėsi Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signataro Jono Basanavičiaus 

gimtinės sodyboje. Kelionės metu dalyviai susitiko su 

Vilkaviškio rajono bendruomenės „Virbalio vartai“ nariais, 

dalinosi gerąja patirtimi, vieni kitiems pristatė savo krašto 

amatus, bendruomenių vykdomus socialinius ir kultūrinius 

verslumo projektus. Gelgaudiškio dvare, organizuoto 

renginio metu, susipažino su Sūduvos krašto istorija, tradicijomis, folkloru, kulinariniu paveldu. 

Projekto dėka, kaimo gyventojai turėjo galimybę nemokamai pažinti ir paminėti Sūduvos krašto metus. 

 

Liaušių kaimo bendruomenė, Ukmergės r. 

Projekto pavadinimas: LIEPOS 6-OJI LIAUŠIŲ KAIME 

Tikslas: surengti tradicinę Liepos 6-ios šventę, kurios metu 

būtų skatinamas kaimo gyventojų bendruomeniškumas ir 

bendradarbiavimas. 

Rezultatas: tradicinis, jau penktus metus vykęs 

bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą skatinantis renginys, 

kurio metu kaimo gyventojai, svečiai, kaimyninės 

bendruomenės turėjo galimybę turiningai praleisti laisvalaikį, 

paminėti vieną svarbiausių valstybės datų – Liepos 6-ąją, 

Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, klausydami 

profesionalių atlikėjų, dalyvaudami edukacinėse veiklose. 

Renginio dalyviai taip pat galėjo susipažinti su vietos 

ūkininkų ir amatininkų vykdomomis veiklomis bei jų 

gaminama produkcija, dalintis gerąja patirtimi, pasisemti 

naujų idėjų.  

Įgyvendinto projekto dėka kuriamas teigiamas ne tik vietos bendruomenės, bet ir visos Šešuolių seniūnijos 

įvaizdis, prisidėta prie socialinių problemų sprendimo, turiningo ir aktyvaus gyventojų laisvalaikio 

praleidimo, gerų tarpusavio santykių puoselėjimo. 

 

Kiauklių kaimo bendruomenė, Širvintų r. 

Projekto pavadinimas: ĖVĖ. MAŽOSIOS LIETUVOS RAŠYTOJA 

Tikslas: pažinti ir puoselėti Mažosios Lietuvos regioną, jo 

tradicijas ir papročius. 

Rezultatas: „Mažosios Lietuvos metraštininke“ vadinamos I. 

Simonaitytės kūrybinis palikimas renginio dalyviams dar kartą 

atskleidė išsamų šio regiono paveikslą, kurio unikalumą 

užfiksavo ir įamžino talentingoji pasakotoja. Minimi I. 

Simonaitytės metai – išskirtinė galimybė atidžiau pažvelgti tiek į 

šios rašytojos kūrybą, tiek į Klaipėdos krašto istoriją. Kiauklių 

filialo salėje buvo eksponuojama paroda „Tame gyvenimo 

malūne ankščiau teko būti ir man. Ieva Simonaitytė“ ir 

demonstruojamas dokumentinis filmas „Ieva Simonaitytė“. 

Būtent tą dieną – rugpjūčio 27 d., prieš 44-rius metus rašytoja Ieva 

Simonaitytė mirė. Renginio metu buvo parodytas spektaklis „Pikčiurnienė“, kuris abejingų nepaliko, taip pat 

vyko pramogos vaikams, medžiotojai visus vaišino „šiurpe“, norintys galėjo įsigyti rankų darbo žaisliukų ir 

siuvinių, paklausyti gausaus būrio muzikos atlikėjų koncerto. 
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Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Kaunas 

Projekto pavadinimas: LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS 2022 M. 

Tikslas: minint Savanorystės ir 

Lietuvos jaunimo metus, skatinti 

Lietuvos kaimo bendruomeninių 

organizacijų (toliau – KBO) 

bendruomeniškumą, bendradarbiavimą 

ir partnerystę, jaunimo įsitraukimą į 

bendruomenių veiklą, stiprinant jų 

tarpusavio ryšius, plėtojant geros 

patirties sklaidą, propaguojant 

bendruomeninio judėjimo iniciatyvas 

šalyje, populiarinant sveiką gyvenseną, 

fizinį aktyvumą bei tradicijas. 

Rezultatas: kaimo bendruomenių 

atstovai pasidalino idėjomis, įgijo naujų 

žinių, susipažino su kitų rajonų KBO 

veikla, atrado bendrų sąsajų 

partnerystei, bendradarbiavimui. 

Sustiprėjo bendruomeniškumas, o 

tradicinių amatų demonstravimas, edukacijos, prekyba amatininkų, smulkių verslininkų bei bendruomeninių 

organizacijų gaminiais padėjo sąskrydžio dalyviams įvertinti verslų galimybes jų teritorijoje. 

Jaunimo metų paminėjimas bei jaunimo įtraukimas į sąskrydžio organizavimą, tarpusavio diskusijos, 

diskusijos su kaimo bendruomenių lyderiais ir pažintis su kitų Lietuvos kaimų jaunimu bei sąskrydžio metu 

jaunimui skirtos veiklos (sportinės rungtys, sceniniai pasirodymai) paskatino jaunimą daugiau įsitraukti į 

kaimo bendruomenių veiklą, taip suteikiant saviraišką ir savirealizacijos galimybes. Jaunimas paskatintas 

savanoriauti. 

Savanorystės metų paminėjimas atkreipė dėmesį į ilgametę savanorystę bei jos svarbą kaimo bendruomenių 

veikloje, diskusijų metu formuluoti pasiūlymai dėl savanoriškos veiklos skatinimo programos bei priemonių, 

kurios padėtų pritraukti daugiau įvairaus amžiaus savanorių į bendruomeninę veiklą. Padėkota ilgamečiams 

KBO lyderiams. 

 

Medeikių kaimo bendruomenė, Biržų r. 

Projekto pavadinimas: JAU 20 METŲ MES KARTU 

Tikslas: surengti bendruomenės šventę „Jau 20 metų mes kartu“. 

Rezultatas: liepos 9 d. Medeikių kaime įvyko bendruomenės 

savanoriams skirta šventė. Medeikių bendruomenė viena 

pirmųjų įsikūrusi Biržų rajone, vienijanti net 100 bendruomenės 

narių. Kad šventė vyktų sklandžiai – jos organizavimui buvo 

pakviesti bendruomenės nariai, kurie savanoriškai prisidėjo prie 

teritorijos tvarkymo darbų, pavėsinių pastatymo, dekoracijų ir 

papuošimų kūrimo. Šventės metu vyko amatininkų mugė, 

edukacijos. Vienoje iš edukacijų dalyviai buvo supažindinti su 

molio savybėmis, kaip jį reikia paruoši norint pasigaminti sau 

norimą gaminį ir kaip paruošti norint pradžiuginti save molio 

procedūromis. Šios edukacijos dėka buvo stiprinami žmonių 

socialiniai bei bendravimo įgūdžiai. 

Vyko kolektyvų bei atlikėjų muzikiniai pasirodymai, tad 

šventėje linksminosi ir jaunimas ir senjorai. 

Kuo daugiau savanorių dirbančių bendruomenės labui, tuo 

bendruomenė stipresnė ir gali nuveikti daug prasmingų darbų. 
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Pikelių bendruomenė, Mažeikių r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINIS VASAROS RENGINYS VIENIJA MUS 

Tikslas: išsaugant krašto savitumą 

organizuoti tradicinį vasaros renginį 

Šaulių aikštėje, gerinti kaimo 

bendruomenių bendradarbiavimą ir 

bendruomeniškumą. 

Rezultatas: į Pikelių miestelio 

tradicinį vasaros renginį susirinko 

gausus būrys dalyvių. Šventė 

prasidėjo jauniesiems šauliams 

iškilmingai pakeliant Lietuvos ir 

Pikelių vėliavas. Renginys buvo 

skirtas Lietuvos Respublikos Seimo 

paskelbtiems Gyvūnų gerovės metams 

paminėti. Renavo dvaro sodybos 

direktorius, biologas skaitė pranešimą 

apie gyvūnų paplitimą ir gyvūnų 

gerovės svarbą. Dalyviai galėjo 

pažiūrėti Pikelių bibliotekininkės 

paruoštą stendą su Pikelių gyventojų mylimų gyvūnų nuotraukomis. Lūšės bendruomenė pravedė edukacinę 

programą ir vaišino dalyvius gardžiu maistu. Vyko ir kitos edukacinės programos, kurios pritraukė gausų 

dalyvių būrį: audimas, lėlių gamyba, piešimas ant akmenukų, gyvūnų piešimas, audimas. Vaikai įsitraukė į 

žaidimus. Norintys galėjo išbandyti akies taiklumą šaudymo zonoje, jiems jaunieji šauliai negailėjo patarimų. 

Jau ne pirmus metus į šventę atvažiuoja baikeriai, pavėžina motociklais. Jodinėjimas su žirgais dalyviams 

buvo tikras smagumas. Šventės dalyviai klausėsi populiarios muzikos atlikėjų, linksminosi vakaro diskotekoje 

Šis projektas – nauda ir paskata bendruomenių ryšiams palaikyti, pasidalinti gerąją patirtimi, kultūringai 

praleisti laiką, išgirsti naujos naudingos informacijos. 

 

Viešvėnų kaimo bendruomenė, Telšių r. 

Projekto pavadinimas: BŪKIME KARTU 

Tikslas: suorganizuoti bendruomenei šventę 

„Būkime kartu“. 

Rezultatas: bendruomenės jubiliejinėje šventėje 

vyko įvairios veiklos, loterija, tinklinio varžybos 

Viešvėnų 20-mečio taurei laimėti. Liepsnojo keturi 

laužai, o renginio pabaigoje – gausūs sveikinimai, 

apdovanojimai, muzikinė programa ir lazerių šou.  

Tokios šventės suburia žmones ne tik pasilinksminti, 

tačiau ir nuveikti daug prasmingų darbų savo 

bendruomenės labui. 
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Kaimų bendruomenė „Steponkaimis“, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: KRAŠTIEČIŲ SUSITIKIMAS 

Tikslas: krašto tradicijų puoselėjimas, 

bendruomeniškumo skatinimas, pritraukiant 

platų vietos gyventojų ir kraštiečių dalyvavimą 

šventėje, savanorystės pagrindu į jos 

organizavimą įtraukti kuo daugiau vietos 

jaunimo bei kitų socialinių grupių atstovų, 

saugoti ir puoselėti krašto kultūros papročius, 

tradicijas ir perduoti jas ateinančioms kartoms. 

Rezultatas: ypatingas dėmesys šio renginio 

metu buvo skirtas Savanorystės ir jaunimo 

metams. Savanoriai geranoriškai prisidėjo prie 

projekto įgyvendinimo: sutvarkė viešąją erdvę, 

pastatė palapinę, rūpinosi renginio dalyvių 

susėdimu. Kaimo jaunimas surengė meninę 

programą. Renginio metu įteiktos nominacijos 

„Metų Savanoris“ ir „Metų Jaunuolis“. Vyko 

įvairios atrakcijos: vyriausio ir jauniausio 

Steponkaimio gyventojo bei vyriausio ir jauniausio atvykusio kraštiečio nominacijos. Pasveikintos visos 

šeimos, kurios šiais metais susilaukė naujagimių, taip pat ir tos šeimos, kurios dar laukia šeimos pagausėjimo. 

Suorganizuota mugė, kurioje ūkininkai pristatė savo užaugintus vaisius, daržoves, gėles, medų; amatininkai – 

įvairius rankdarbius. Norintieji dalyvavo edukacijose, netradicinėse sporto rungtyse, linksmose estafetėse, 

bendraudami mėgavosi kava ir vaišėmis, žiūrėjo meno kolektyvų pasirodymus, klausėsi atlikėjų. Aktyviausi 

dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir prizais, taip pat įvertinimu ir padėkomis apdovanoti trys gražiausiai 

tvarkomų sodybų šeimininkai. Kraštiečiai susitikime patyrė daug mielų įspūdžių, pasidalijo gerąja patirtimi, 

dalijosi prisiminimais apie savo vaikystę, jaunystę. Išgirstas istorijas, patirtis paskleis tarp savo pažįstamų, 

draugų. Šis renginys sustiprino kartų bendravimą, norą būti kartu, saugoti ir tęsti tradicijas. 

 

Varlaukio bendruomenė, Jurbarko r. 

Projekto pavadinimas: VARLAUKIO ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOS APVAIZDOS ATLAIDAI 

Tikslas: organizuojant tradicinius renginius 

skatinti gyventojų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. 

Rezultatas: bendruomenės savanoriai iš 

anksto ruošėsi šiai šventei: tvarkė teritoriją, 

viešino renginį, gamino papuošimus, o šventės 

dieną padėjo būsimos mugės dalyviams 

įsikurti bei organizuoti edukacijas.  

Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčios 

skambantys varpai, liepos 10 d., sukvietė į 

Apvaizdos atlaidų Šv. Mišias, po kurių visi 

susibūrė į erdvią pievą pasibūti, 

pasilinksminti, pasivaišinti. Vyko ne tik 

šventinė mugė, tačiau ir meninė, sportinės 

programos, Smalininkų dailininkės darbų ir 

Eržvilko medžiotojų būrelio suorganizuotos 

trofėjų parodos. Šventės dalyviai buvo 

vaišinami pietumis. 

Į šventę susirinkę Varlaukio ir aplinkinių kaimų įvairių amžiaus ir visuomenės grupių gyventojai bei svečiai 

susipažino vieni su kitais, puikiai leido laiką klausydami koncerto, smagiai bendravo tarpusavyje, atrado naujų 

veiklų. 
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Šukionių bendruomenė, Biržų r. 

Projekto pavadinimas: SPORTO IR MENO ŠVENTĖ ŠUKIONYSE 

Tikslas: suorganizuoti sporto ir meno šventę, 

skirtą Savanorystės metams pažymėti. 

Rezultatas: prieš renginį buvo organizuojamos 

talkos, kurių metu Šukionių kaimo gyventojai, 

bendruomenės nariai puošė šventei 

bendruomenės namus, tvarkė aplinką. Talkose 

dalyvavo tiek vyresni, tiek ir jauni kaimo 

gyventojai. 

Vienas iš svarbiausių įgyvendinto projekto 

rezultatų – sustiprėjęs bendruomeniškumo 

jausmas ir padidėjęs bendruomenės narių ir 

vietinio jaunimo aktyvumas. Bendruomenės 

susirinkimo metu išrinkti savanoriai, kurie buvo 

paskirti atsakingais už tam tikrų rungčių, veiklų 

organizavimą ir jų vykdymą renginio metu.  

Šventės metu atidaryta siuvinėtų paveikslų 

paroda, amatų meistrė mokino tradicinių amatų 

paslapčių, parodoje buvo galima pasigrožėti ir nusipirkti rankų darbo atvirukų. Pristatyta nertų žaisliukų 

paroda – pardavimas. Vyko kulinarinio paveldo konkursas ,,Šaltibarščių pasiutpolkė“, kurio metu buvo galima 

paragauti 7 skirtingų šaltibarščių skonių. Šventės sportinėje dalyje dalyviai galėjo išbandyti jėgas pasagų 

mėtymo, rankų lenkimo, smiginio, šaudymo, tinklinio rungtyse, vyresnius dalyvius mokino stalo žaidimo 

,,Rummy“ taisyklių. Kirdonių daugiafunkcinio centro mokytojos vaikams vedė piešimo ant stiklo ir 

rankdarbių gaminimo iš gamtinių medžiagų pamokas, linksmąsias estafetes. 

Sporto ir meno šventė baigėsi populiarios muzikos koncertu. 

 

Juknaičių bendruomenė, Šilutės r. 

Projekto pavadinimas: ŠVENTĖ „VISADA JAUNI“ JUKNAIČIUOSE 

Tikslas: skatinti jaunimą ir jaunas šeimas 

įsitraukti į bendruomeninę veiklą, mokyti 

pažinti tautos kultūrą ir puoselėti tradicijas. 

Rezultatas: šventė suartino ir įtraukė 

dalyvius į bendras veiklas, skatino pažinti ir 

puoselėti krašto tradicijas. Bendruomenės 

įsirengė savo kiemelius ir vieni kitus lankė, 

bendravo. 

Vietos verslininkai, amatininkai ir ūkininkai 

ne tik prekiavo savo produkcija, tačiau ir 

reklamavo gaminius, taip saugant amatus, 

tradicijas ir papročius. Siekiant išlaikyti 

jaunimą ir jaunas šeimas savo krašte, buvo 

rodomas jiems dėmesys, motyvuojami: 

įtraukiami į šventės organizavimą, kad 

pasijustų svarbia bendruomenės dalimi. 

Vaikai kaip ir jauni žmonės – vertybė, tad 

šventės metu buvo pagerbtos susilaukusios 

vaikų šeimos. 

Šventės dalyviai buvo vaišinami bendruomenės narių gamintais patiekalais, klausėsi meno kolektyvų ir 

atlikėjų pasirodymų. 
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Asociacija Butrimonių bendruomenės centras, Šalčininkų r. 

Projekto pavadinimas: TRADICIJŲ KALEIDOSKOPAS „SENIŪNIJOS DIENA“ 

Tikslas: stiprinti Butrimonių seniūnijos gyventojų bendruomeniškumą, 

skatinti jų saviraišką ir iniciatyvas, mažinti atskirtį, sudaryti galimybę 

kaimo žmonėms kitaip leisti laisvalaikį, skatinti seniūnijos jaunimą, taip 

pat ir sunkumų patiriančius, socialiai pažeidžiamų grupių atstovus 

aktyviai įsitraukti į planuojamas veiklas, siekiant užtikrinti laisvalaikio 

praleidimo formų įvairovę, dalyvauti laisvalaikio ir užimtumo veiklose. 

Rezultatas: birželio 24 d. bendruomenės šventėje ,,Seniūnijos diena“ 

dalyvavo Butrimonių seniūnijos seniūnaičiai, ūkininkai, verslininkai, 

mokytojai bei moksleiviai. Šventės metu vyko Butrimonių gimnazijos 

moksleivių koncertinė programa ir vakaro diskoteka. Šalčininkų rajono 

visuomenės sveikatos biuro specialistai ir gimnazijos moksleiviai 

organizavo sveikos gyvensenos programą vaikams. Vaikai džiaugėsi ir 

specialiai jiems suorganizuotoms pramogoms: batutu, dailės 

dirbtuvėmis. 

Šis gražus renginys sutvirtino žmonių pasididžiavimą savo gimtine, jos 

kultūra bei tradicijomis ir žmonėmis, kurie čia gyvena ir kuria šių dienų istoriją, sustiprino bendruomeniškumo 

jausmą, sumažino socialinę atskirtį.  

 

Druskininkų vietos veiklos grupė, Druskininkų sav. 

Projekto pavadinimas: 12-ASIS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS KAIMO BENDRUOMENIŲ 

SĄSKRYDIS 

Tikslas: sutelkti Druskininkų sav. kaimo bendruomenes 

organizuojant 12-jį bendruomenių sąskrydį, skirtą Savanorystės 

metams pažymėti. 

Rezultatas: bendruomenių sąskrydyje Leipalingio dvare didelis 

dėmesys skirtas savanorystės svarbai kaimo bendruomenėse. 

Šventė tradiciškai prasidėjo bendruomenių prisistatymais, kurie 

išsiskyrė originaliais šūkiais, šokiais ir net mini spektakliais. 

Komandos varžėsi smagiose pramoginėse varžybose – lenktyniavo 

vandens dviračiais dvaro tvenkinyje, žaidė žaidimus. 

Šventės dalyviai taip pat lankė edukacinių veiklų kiemelius, 

kuriuose susipažino su vietos menininkais, amatininkais ir 

ūkininkais, vaišinosi suneštomis vaišėmis, drauge žiūrėjo krepšinio varžybas. 

Šis sąskrydis sustiprino kaimo žmonių įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą, paskatino tolimesnį 

bendradarbiavimą tarp bendruomenių. 

 

Asociacija Kretingalės bendruomenė, Klaipėdos r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINIS XI KRETINGALĖS MUZIKOS FESTIVALIS 

Tikslas: suorganizuoti tradicinį XI Kretingalės muzikos festivalį. 

Rezultatas: muzikos festivalio metu vyko 2 koncertai: liepos 24 d. 

Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčioje XI-tąjį kartą suskambėjo 

Kretingalės muzikos festivalis, skirtas paminėti iškilios Mažosios 

Lietuvos metraštininkės, rašytojos Ievos Simonaitytės 125-sioms 

gimimo metinėms, o rugpjūčio 7 d. gausus žiūrovų būrys mėgavosi 

dainininko Dainoto Varno koncertu. 

Renginio metu vyko amatininkų ir ūkininkų mugė. Surengtos 

bendruomenės narių diskusijos, kuriose dalyvavo bendruomenės 

nariai, politikai, svečiai bei atlikėjai. Šios tradicinės diskusijos metu 

buvo aptariami bendruomenės metiniai pasiekimai, tikslai, galimybės ir siekiai ateinantiems metams. 
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Antalieptės kaimo bendruomenė, Zarasų r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINIS ANTALIEPTĖS FESTIVALIS „BASOMIS“ 

Tikslas: stiprinti bendruomenės sutelktumą, skatinti 

bendruomeniškumą, plėtoti vietos gyventojų ir 

kraštiečių laisvalaikio užimtumą organizuojant 

tradicinį Antalieptės festivalį „Basomis“. 

Rezultatas: renginio metu vyko krepšinio, tinklinio 

varžybos, medžio drožėjo edukacija ir „Spalvoto 

smėlio magijos“ bei „Lazeris ir medis“ užsiėmimai, 

šaudymas iš lanko ir oriniu šautuvu, pasiplaukiojimas 

baidarėmis, buvo galima įsiamžinti vykusioje 

fotosesijoje. Festivalį vainikavo vakarinis koncertas. 

Tradicinio renginio veiklos sustiprino antalieptiškių 

tarpusavio santykius, sumažino įvairaus amžiaus ir 

socialinių grupių atskirtį, paskatino telktis bendriems darbams. 

 

Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: ŽOLINĖ SKEMUOSE 2022 

Tikslas: skatinti Skemų kaimo įvairaus amžiaus grupių 

bendruomeniškumą, ugdyti meninį skonį, puoselėti 

kūrybiškumą, aktyvinti kultūrinį gyvenimą. 

Rezultatas: prie Žolinių šventės organizavimo aktyviai 

prisidėjo patys Skemų kaimo gyventojai: pynė vainikus, 

puošė gatves, kūrė gėlių kilimą ir dekoracijas, o renginio 

metu vaišino dalyvius, vykdė užsiėmimus su vaikais, 

dalyvavo sportinėse rungtyse, mugėje. 

Vyko pyragų bei tortų degustavimas, o degustacijoje 

surinktas lėšas paaukojo gyvūnų globai. Pagrindinės 

Rokiškio gatvės gyventojai prie savo kiemų įvažiavimų 

pastatė įdomių, nuotaikingų puokščių iš gėlių, visokių 

žalumynų ir daržovių. Spalvomis spindėjo floristinis 

kilimas, o prie įvažiavimo į aikštelę atsisėdęs didžiulis, iš šiaudų sukurtas meškinas pasitiko į vakaronę 

plūsiančius svečius. Prie vainikais ir gėlėmis išpuoštos scenos buvo surengta fotografijų paroda „Mano 

augintinis gamtoje“, kurioje eksponuoti 13-kos autorių darbai. Smagią šventę vainikavo vakaro koncertas. 

 

Krinčino krašto bendruomenė, Pasvalio r. 

Projekto pavadinimas: KRINČINO MIESTELIO VASAROS ŠVENTĖ 

Tikslas: ugdyti kaimo žmonių aktyvumą, skatinti 

bendruomeniškumą, sukurti kokybišką, gyventojų 

poreikius atitinkantį renginį. Krinčino bendruomenės 

nariams yra svarbios tradicijos, bendravimas, poreikis 

vasaros pabaigoje visiems susitikti ir turiningai 

praleisti laiką. 

Rezultatas: projekto dėka sėkmingai suorganizuotas 

ir pravestas renginys, kuris sukvietė vietos gyventojus 

ir aplinkinių kaimų žmones bei svečius pabendrauti, 

susitelkti bendroms užduotims, sportinėms rungtims. 

Šventės metu vaikams veikė batutas, vyko edukacijos, 

jaunimas dalyvavo sporto varžybose, senjorai galėjo 

pabūti su anūkais edukacijoje ir sau pasigaminti 

dovanėles, pasidalinti prisiminimais apie savo pomėgius, laisvalaikį, tradicijas. Veikė amatininkų mugė. 
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Laibgalių bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ „RUDENINĖS GANDRINĖS“, SKIRTA 

LAIBGALIŲ BENDRUOMENĖS 20-MEČIUI 

Tikslas: skatinti Laibgalių kaimo gyventojų 

bendruomeniškumo iniciatyvas per 

savanorystę, tradicijų pažinimą, perėmimą, 

puoselėjimą, atskleidžiant ir populiarinant 

regiono kultūros tradicijų savitumą, 

aktyvinant kaimo jaunimą ir integruojat į 

bendruomenių socialinį ir kultūrinį 

gyvenimą. 

Rezultatas: suorganizuota tradicinė 

bendruomenės kraštiečių šventė „Rudeninės 

gandrinės“ Laibgaliuose. Menines 

programas turėjo parengęs kiekvienas 

Laibgalių gatvių kvartalas. 

Surengta Rokiškio r. tautodailininkų 

asociacijos, vietinių ūkininkų, amatininkų, 

tautodailininkų sukurtų ir pagamintų 

produktų mugė, vyko šešios edukacinės 

programos. 

Kultūrinę ir meninę projekto vertę atspindėjo tai, kad jo dalyviai tiesiogiai susipažino su lietuvių liaudies 

dainomis ir šokio improvizacijomis, turėjo galimybę dalyvauti įvairiose kūrybinėse veiklose, sportinėse 

varžybose, edukacijose, pasirodymuose, patys buvo šventės savanoriais – kūrėjais ir aktyviais dalyviais. 

Šis renginys sustiprino ne tik Laibgalių bendruomenės narių, Jūžintų seniūnijos gyventojų sutelktumą bei 

jaunų žmonių pilietiškumą ir bendruomeniškumą, tačiau ir bendradarbiavimą tarp pačių bendruomenių, 

keitimąsi gerąja patirtimi ir ateities veiklų galimybėmis. 

 

Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija, Švenčionių r. 

Projekto pavadinimas: TĘSKIME TRADICIJAS, KURIOS VIENIJA NALŠIOS ŽEMĖJE 

Tikslas: suorganizuoti Švenčionių 

rajono bendruomenių sąskrydį „Tęskime 

tradicijas, kurios vienija Nalšios žemėje“. 

Rezultatas: sąskrydyje 15 kaimo 

bendruomenių. Visą dieną netrūko 

veiklos nei jaunam, nei vyresniam. Visus 

džiugino muzika, edukacijos, skanus 

maistas ir galimybė pabendrauti. Smagų 

koncertą surengė bendruomenių 

kolektyvai. 

Edukacijų įvairovė šioje šventėje tikrai 

nustebino ne vieną, tad kiekvienas 

dalyvis rado sau įdomią veiklą. 

Sąskrydžio metu vyko krepšinio, 

tinklinio, virvės traukimo varžybos, 

organizuotos linksmosios estafetės 

vaikams ir jaunimui. Sportinės varžybos 

buvo skirtos Europos jaunimo ir Lietuvos krepšinio šimtmečio metams paminėti. 

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

sumanumą, išradingumą, pasidalyti savo išgyvenimais, pasidžiaugti vieni kitais. 
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Birštono vienkiemio bendruomenė, Birštono sav. 

Projekto pavadinimas: SKATINKIME BENDRUOMENIŠKUMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ 

TRADICINIŲ RENGINIŲ PAGALBA 

Tikslas: stiprinti Birštono vienkiemio bendruomenės regioninę ir 

vietos tapatybę suorganizuojant tradicinį renginį, skatinant 

bendruomeniškumą bei bendradarbiavimą su aplinkinėmis kaimo 

bendruomenėmis ir kitais Lietuvos teatrų kolektyvais. 

Rezultatas: surengtas tradicinis Klojimo teatrų festivalis, kurio 

metu buvo populiarinama skirtingų kultūrinių regionų papročiai, 

tradicijos, stiprinamas bendradarbiavimas su aplinkinėmis kaimo 

bendruomenėmis ir kitais Lietuvos teatrų kolektyvais. Festivalio 

dalyviai dalinosi gerąja patirtimi, susipažino su įvairiais teatro 

žanrais, bendravo tarpusavyje. 

Birštono vienkiemio bendruomenės teatras Klojimo teatrų 

festivaliui pastatė spektaklį, kurį rodė tradicinio renginio metu. Bendruomenės nariai dalyvaudami repeticijose 

labiau pažino vieni kitus.  

Bendruomenė į renginio organizacinius darbus įtraukė ne tik savo narius, vietos jaunimą, tačiau ir aplinkinių 

kaimų gyventojus. Prieš renginį vyko bendra talka, kuri sustiprino bendruomeniškumo jausmą, kartų 

solidarumą bendruomenėje. 

 

Jurgėnų kaimo bendruomenė, Pasvalio r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ KRAŠTIEČIŲ IR DUONOS ŠVENTĖ – ONINĖS 

Tikslas: krašto pažinimas ir tradicijų puoselėjimas ir perdavimas 

ateinančioms kartoms, bendruomeniškumo skatinimas. 

Rezultatas: tradicinė šventė prie kurios organizavimo prisidėjo 

bendruomenės savanoriai, praėjo sklandžiai ir smagiai. Kaimas 

jaunėja, gražėja, grįžta jaunos šeimos, kraštiečiai – emigrantai ne tik 

praleisti atostogų, tačiau ir sėkmingai įsilieja į bendruomenės 

gyvenimą. Tokios šventės kaimo gyventojus suartina, skatina 

bendradarbiavimą, žadina norą imtis naujų veiklų. 

Šventės dalyvius linksmino aplinkinių miestelių saviveiklininkų 

kolektyvai, vyko įvairios sportinės rungtys, amatininkų mugė, 

žaidimai vaikams. 

 

Asociacija Surviliškio bendruomenė, Kėdainių r. 

Projekto pavadinimas: FOLKLORO, LIAUDIŠKOS MUZIKOS IR AMATŲ ŠVENTĖ „PO VASAROS 

DANGUM“ 

Tikslas: populiarinti respublikinės reikšmės archeologinį paminklą 

– Bakainių piliakalnį ir Kėdainių krašto liaudies tradicijas, 

papročius (Surviliškio bendruomenės susibūrimus ant Bakainių 

piliakalnio). 

Rezultatas: šventės metu visuomenei buvo pristatytas liaudiškos 

muzikos žanras, vyko Surviliškio krašto gamintojų, verslininkų, 

ūkininkų produkcijos mugė, edukaciniai užsiėmimai (apyrankių 

rišimas, piešimas ant akmenukų). 21 val. ant Bakainių piliakalnio 

buvo giedama Tautiška giesmė. 

Populiarinant Bakainių piliakalnį, jo papėdėje buvo sutelkta ne tik 

Surviliškio miestelio bendruomenė, aplinkinių Lažų, Pakruostės, Užupės, Kalnaberžės, Sirutiškio, Miegėnų 

kaimų, tačiau atvyko svečių iš Kėdainių, Panevėžio, Visagino ir kitų rajonų bendruomenių. Į projekto veiklas 

buvo įtraukti vaikai ir jaunimas iš Surviliškio miestelio socialinės rizikos šeimų.  

Tai viešo pobūdžio renginys, kurio metu bendruomenė nesiekė pelno, o sukūrė pridėtinę socialinę vertę – 

paskatino norą didžiuotis savo gyvenamąja vietove. 
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Klubas „Ašvienių fanai“, Utenos r. 

Projekto pavadinimas: ŽOLINĖS ŠVENTĖ „PAPRASČIAUSIAI PASIILGAU ARKLIO ...“ 

Tikslas: dešimtą kartą suorganizuoti Užpalių seniūnijos gyventojus 

telkiantį ir bendruomeniškumą bei bendradarbiavimą su 

kaimyninėmis seniūnijomis skatinantį renginį – Žolinės šventę, į 

veiklas įtraukiant vietos ir aplinkinių seniūnijų verslininkus bei 

amatininkus, jaunimą. Puoselėti gyvūnų gerovę. 

Rezultatas: šventės metu vyko startai su žirgais, balansiniais 

dviračiais bei minamais traktoriais, meninės programos ir 

edukaciniai užsiėmimai, tapybos darbų paroda, kūrybinės 

dirbtuvės, amatininkų ir ūkininkų mugė, pasivažinėjimai dvikinke 

karieta, liaudiški ir specialiai šventei sugalvoti žaidimai. Miestelio 

gyventojai ir svečiai turiningai leido laiką, bendravo ir linksminosi. 

Sustiprėjo šventės organizavime bei jos baigiamuosiuose etapuose 

dalyvavusių asociacijos narių bendradarbiavimas, seniūnijoje atsirado daugiau savanorių, kurie įsijungė į 

viešosios erdvės sutvarkymą.  

 

Višakio Rūdos kaimo bendruomenė, Kazlų Rūdos sav. 

Projekto pavadinimas: KRAŠTIEČIŲ SUEIGA „KERMOŠIAUS TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS“ 

Tikslas: bendruomeniškumo ryšių stiprinimas, organizuojant 

tradicinę Šv. Baltramiejaus, amatų globėjo, šventę. 

Rezultatas: šventė suteikė gerų emocijų, paskatino 

bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, kadangi renginį 

organizavo patys bendruomenės nariai. Dauguma kaimo gyventojų 

yra išlaikę vietovei būdingas tradicijas ir aktualu tas tradicijas 

perduoti jaunajai kartai. Bendruomenė siekia išsaugoti senolių 

papročius, senuosius amatus ir kulinarinį paveldą. 

 

 

 

 

 

 

 

Palūšės kaimo bendruomenė, Ignalinos r. 

Projekto pavadinimas: PALŪŠĖS REGATA 2022 

Tikslas: išlaikant, puoselėjant ir populiarinant 

Ignalinos kraštą garsinančius tradicinius renginius, 

skatinant bendruomenės įsitraukimą į sportinę ir 

kultūrinę veiklą, organizuoti 12-ąjį respublikinį 

renginį „Palūšės regata“. 

Rezultatas: trijų dienų renginyje dalyvavo 50 

buriavimo varžybų dalyvių su šeimomis iš 

Panevėžio, Ukmergės, Alytaus, Vilniaus ir kitų 

Lietuvos miestų. 

Renginyje vyko įvairios sportinės varžybos, 

amatininkų mugė, bendros vakarienės. Į visas 

veiklas buvo įtraukti įvairaus amžiaus savanoriai. 

Sustiprėjo bendradarbiavimas su partneriais, 

užsimezgė naujos pažintys, sutvirtėjo bendruomenių 

draugystė, paskatintas sveikas ir aktyvus gyvenimo 

būdas. 
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Kriokšlio kaimo bendruomenė, Varėnos r. 

Projekto pavadinimas: SAVANORYSTĖS GALIA PUOSELĖJANT LIETUVIŠKUMĄ KRIOKŠLIO 

KAIME 

Tikslas: stiprinti ir telkti savanorystę Krokšlio, Rudnios ir 

Lynežerio kaimų bendruomenėse, puoselėjant 

bendruomeniškumą, rengiant tradicinę lakūnų S. Dariaus ir S. 

Girėno atminimo šventę bei paminint 2022-uosius – 

Savanorystės metus. 

Rezultatas: surengtas tradicinis lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno 

atminimo bei bendruomeniškumo – savanorystės renginys 

Kriokšlio kaime, kuris puoselėja kaimo tradicijas ir jas perduoda 

jaunajai kartai. 

Renginio metu vyko amatininkų ir tautodailininkų mugė, kurie 

savo tradicinėmis veiklomis žadino renginio dalyvių 

susidomėjimą. 

Renginio metu sustiprėjo Kriokšlio, Rudnios ir Lynežerio kaimų 

bendruomeniškumas, paskatintas žmonių aktyvumas ir 

bendravimas, įsitraukimas į savanorišką veiklą. 

 

 

 

Pumpėnų bendruomenė, Pasvalio r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ PUMPĖNŲ VIDURVASARIO ŠVENTĖ 2022 

Tikslas: didinti Pumpėnų bendruomenės narių 

tarpusavio aktyvų bendravimą, kartų tarpusavio 

bendradarbiavimą organizuojant įvairius 

renginius ir puoselėjant bei kuriant naujas vietos 

bendruomenės tradicijas. Suorganizuoti tradicinę 

Pumpėnų vidurvasario šventę. 

Rezultatas: tradiciškai Pumpėnų vidurvasario 

šventė vykdavo dvi dienas, tačiau šiais metais ji 

buvo trijų dienų. Dėl didelio dalyvių skaičiaus 

šventė iš numatytos erdvės prie ežerėlio buvo 

perkelta į gimnazijos stadioną ir sporto salę. 

Vyko sportinės rungtys, žvejų varžybos 

„Taukuotas kablys“, prekybininkų ir amatininkų 

mugė, auto – moto technikos paradas, orientacinis 

žaidimas „Pažink Pumpėnus“, saviveiklininkų 

pasirodymai, buvo skaitomi pranešimai ir vyko 

diskusijos sveikos gyvensenos, savanorystės, 

aplinkosaugos ir kitomis aktualiomis temomis. 

Siekiant paminėti Lietuvos jaunimo ir 

Savanorystės metus, tikslingai į visas veiklas buvo 

įtraukti ir jauni žmonės – jiems suorganizuoti profesinio orientavimo teoriniai ir praktiniai susitikimai, 

dirbtuvės su žinomais sportininkais bei įvairių sričių ir profesijų atstovais, siekiant juos supažindinti su 

skirtingomis darbo, profesijos pasirinkimo ar savanorystės galimybėmis. 

Šventėje vietos verslininkai turėjo galimybę viešinti ir parduoti savo produkciją bei paslaugas, ir taip prisidėti 

prie bendruomeniškumo skatinimo vietos bendruomenėje. Turiningą šventės programą vainikavo 

profesionalių atlikėjų vakaro koncertai ir diskotekos. 
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Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė 

Projekto pavadinimas: JUBILIEJINĖ 20-OJI ŠV. BALTRAMIEJAUS ŠVENTĖ VIDIŠKIUOSE 

Tikslas: organizuoti tradicinę, jubiliejinę Vidiškių 

miestelio ir parapijos Šv. Baltramiejaus atlaidų šventę. 

Rezultatas: šventė dar kartą parodė, kad yra labai 

reikalinga visai bendruomenei. Tai kartu ir bendrystės, 

miestelio įstaigų bendradarbiavimo skatinimo renginys. 

Šventės dieną vyko sportinės rungtys, žvejų varžybos, 

meno kolektyvų pasirodymai, šakočio kepimo edukacija, 

amatininkų mugė, paroda „Širdžių ir rankų sušildyti...“ ir 
profesionalių atlikėjų koncertas. 

 

 

 

 

 

 

Raseinių rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: RASEINIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ 2022 METŲ VEIKLOS 

APIBENDRINIMAS 

Tikslas: stiprinti Raseinių rajono kaimo 

bendruomenių veiklą, skatinti jų narių 

bendruomeniškumą, pasidalinimą gerąja 

patirtimi ir bendradarbiauti: suorganizuoti 

Raseinių rajono kaimo bendruomenių 2022 m. 

veiklos apibendrinimo renginį Nemakščių, 

mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2022 m. 

teritorijoje. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimas vyko 

Nemakščiuose, mažosios Lietuvos kultūros 

sostinėje. 

Nemakščių simbolis – ratas, pavaizduotas 

miestelio herbe. Jis dedikuotas bajorui 

Pšemislovui Neveravičiui, pirmosios pasaulyje 

aštuonratės važiuoklės išradėjo garbei. 

Neatsitiktinai šis simbolis buvo pasirinktas 

kaimo bendruomenių kūrybinėse užduotyse: 

kiekviena bendruomenė pristatė išradingai sukurtą puokštę rate, apvalią emblemą su bendruomenės 

pavadinimu, kūrybiškus rato formos sveikinimus. 

Vyko bendruomenių, mininčių savo veiklos dvidešimtmetį, pagerbimas, pristatyta Kelmės rajono sąjungos ir 

Kėdainių VVG veikla, pasidalinta gerąja patirtimi. Minint Savanorystės bei Jaunimo metus, parodytas 

dėmesys ir padėkota savanoriams bei jaunimui, kurie negailėdami savo laiko, padeda prižiūrėti savo 

bendruomenių viešąsias erdves, prisideda prie renginių organizavimo ar bendruomenės patalpų remonto 

darbų. 

Renginyje vyko ir daugiau smagių veiklų: taškuotų suknelių/kostiumų konkursas, amatų mugė, jaunimo 

fotografijų konkursas „Aš – bendruomenės savanoris“, kaimiškos sportinės rungtys, pramogos vaikams ir 

piešinių konkursas „Mano kaimas“, vaišės, dalyvių apdovanojimai, koncertas. 

Įgyvendintas projektas naudingas kiekvienam dalyviui: pasidalinta gerąja patirtimi; sukurtas bendrystės tiltas 

tarp mažo ir pagyvenusio, tarp socialinę atskirtį patiriančio, tačiau norinčio savanoriauti ir rodyti gerumo 

pavyzdį kitiems. Tikimasi, kad renginio dalyvių gerąją patirtį paskleis ir tarp savo kolegų, draugų, pažįstamų. 
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Kaimo bendruomenė „Naujoji Šukė“, Kretingos r. 

Projekto pavadinimas: VASAROS ŠVENTĖ „SODŽIAUS TAKAIS“ 

Tikslas: minint 2022-uosius metus, paskelbtus 

Žemaičių kalbos metais, Kretingos rajono 

savivaldybėje ir saugant Šukės kaimo 

bendruomenės gyventojų ilgametę tradiciją, 

surengti vasaros šventę „Sodžiaus takais“, kurioje 

akcentuojant Žemaičių kalbą, perteikti vietos 

kultūros savitumą ir tradicijas. 

Rezultatas: projektas skirtas Žemaičių kalbos 

metams, kaimo tradicijų puoselėjimui ir 

išsaugojimui. Buvo skaitomas pranešimą apie 

žemaičių tarmę, pristatyta tapybos darbų paroda 

„Pradžios magija“. Šventės dalyvius linksmino 

Šukės skyriaus folkloro ansamblis, liaudiška 

kapela ir linijinių šokių grupė. Vaikai smagiai laiką leido pramogų erdvėje. Bendruomenės kiemelio prieigose 

veikė fotografijų paroda „Šukės bendruomenė – 10 metų laiko tėkmėje“. 

Šventės metu veikė vietos amatininkų ir kultūrinio paveldo puoselėtojų mugė, savo produkcija prekiavo ir 

ūkininkai. 

Ruošdamasi šventei kaimo bendruomenė aktyviai bendravo ir bendradarbiavo su kultūros darbuotojais. Prie 

šventės rengimo aktyviai prisijungė vietos jaunimas, kaimo gyventojai. 

 

Asociacija „Imbariečių draugija“, Kretingos r. 

Projekto pavadinimas: IMBARIEČIŲ DRAUGIJAI – 20 METŲ! 

Tikslas: skatinti įvairaus amžiaus 

Imbarės krašto žmones domėtis 

bendruomenės veikla, puoselėti vietos 

bendruomenės tradicijas, kultūrinį ir 

etnokultūrinį paveldą, skatinti gyventojų 

kūrybiškumą, iniciatyvumą, saviraišką, 

tenkinti dvasinius ir kultūrinius 

poreikius, saugant ir perduodant liaudies 

papročius bei tradicijas paminint žymius 

krašto žmones bei datas. 

Rezultatas: paskatintas senosios ir 

jaunosios kartos bendravimas ir 

bendradarbiavimas, tradicijų perimamas 

ir puoselėjimas. Projekto dalyviai dalijosi 

gerąja patirtimi, domėjosi kaip pasiekti 

užsibrėžtų tikslų, kurie padeda 

įgyvendinti idėjas ir sumanymus bendruomenėse. Renginio metu vyko aktyviausių bendruomenės narių 

apdovanojimai, pasidžiaugta naujais nariais. Gimtadienio proga bendruomenė visus dalyvius vaišino žirnių 

koše su spirgais. Buvo galima įsigyti įvairių medžio dirbinių. Bendruomenės renginys, kurį vainikavo smagi 

gegužinė, dar kartą parodė, kaip žmonės moka susiburti, kaip moka džiaugtis bendryste, kokia darni 

bendruomenės komanda, kokius turi šaunius kaimynus bei kolegas ir renginių dalyvius. 

Tradicijų puoselėjimas, pagarba ir bendruomenės narių veiklų įvertinimas – sėkmingo bendruomenės 

gyvavimo garantas. 
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Barstyčių kaimų bendruomenė, Skuodo r. 

Projekto pavadinimas: ŠV. ANTANO ATLAIDAI „ONTUONA DEINA METŪS VEINA“ 

Tikslas: suorganizuoti kasmetinius Šv. Antano atlaidus, suburti drauge 

barstytiškius bendrai šventei, skatinti miestelio žmonių bendruomeniškumą, 

pasigrožėti bendruomenės veiklos rezultatais bei padėkoti kraštą 

garsinantiems žmonėms. Skuodo rajono savivaldybė 2022 m. paskelbė 

Žemaičių kalbos metais, tai šventę padaryti išskirtinai žemaitišką. 

Rezultatas: surengta graži miestelio šventė, kurioje dalyvavo Barstyčių 

kultūros skyriaus saviveiklininkai, pagrindinės mokyklos mokiniai, darželio 

grupės „Boružiukai“ vaikai, vaikų globos namų vaikai, bendruomenės 

savanoriai, Laivių kapela, Rietavo kultūros centro šokių kolektyvas, Skuodo 

jaunimo centro savanoriai, tautodailininkai, meno puoselėtojai, 

prekybininkai iš kitų bendruomenių.  

Didžiausią socialinę naudą pajuto miestelio vaikai, jaunimas ir jaunos 

šeimos, senjorai, globos namų vaikai, vienišos mamos, skurdžiai gyvenantys 

miestelio žmonės, kadangi šventė buvo nemokama. Renginio metu už nuopelnus pagerbti žymūs ir nusipelnę 

kraštiečiai. 

Prieš atlaidus bendruomenės narių sukurtos šiaudinės skulptūros primins apie praėjusią šventę bei džiugins 

turistus ir miestelio svečius iki pat rudens. 

 

Zujūnų bendruomenės centras, Vilniaus r. 

Projekto pavadinimas: PAŽINTIS SU LIETUVOS MAŽOSIOMIS KULTŪROS SOSTINĖMIS 2022 M. 

IR AMATININKAIS 

Tikslas: skatinti Zujūnų bendruomenės narių aktyvumą, įtraukiant  

bendruomenės jaunimą, vykstant mokomojo vizito į 2022-ųjų metų 

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių bendruomenes, susitinkant su jų bei 

kitais Lietuvos amatininkais, mokantis ir dalijantis gerąja patirtimi. 

Rezultatas: 50 bendruomenės narių vyko į dviejų dienų mokomąjį vizitą 

po Lietuvos mažąsias kultūros sostines bei susitiko su Šakynos ir Alsėdžių 

(Plungės r.) bendruomenėmis. Susitikimai paskatino bendruomeniškumą, 

norą patiems tapti Lietuvos mažąja kultūros sostine, ieškoti būdų ir skatinti 

turizmą savo vietovėje. Buvo suorganizuoti 6 susitikimai su Lietuvos 

amatininkais: Žemaitijos kulinarinio paveldo puoselėtoja, duonos kepėja 

J. Rimšiene, kalviais Ž. Baniuliu ir S. Kroniu ir aplankyti 3 amatų centrai 

– Kuršėnų, Arklio muziejus ir Maišiagalos. Susitikimų metų projekto 

dalyviai sužinojo, kaip skirtingose Lietuvos vietovėse puoselėjami amatai 

gerina tame regione turizmą, didina vietovių žinomumą. 

 

Asociacija „Šakynos bendruomenė“, Šiaulių r. 

Projekto pavadinimas: VASAROS ŠVENTĖ, ŽOLINĖS ATLAIDAI 

Tikslas: tęsti tradicinę Žolinės šventės minėjimą, aktyvinti kaimiškos 

vietovės bendruomenę, organizuojant kultūrinius, sportinius 

renginius, skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

Rezultatas: Žolinės dieną, atidengus akmenį, įamžinantį Šakyną, 

kaip Lietuvos mažąją kultūros sostinę, vyko Žolinės atlaidų Šv. 

Mišios. Linksmumo įnešė Šakynos jaunimo šokių kolektyvas su šokiu 

„Šakyna – šiaurės vakarai“ ir moterų šokių kolektyvas „Šakynėlė“ 

atlikdamas specialiai šiai šventei parengta polka. 

Renginio metu vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai, žvejų varžybos, 

sporto rungtys, profesionalių muzikos atlikėjų pasirodymai. Vaikai džiaugėsi jiems skirta užimtumo 

programa. 

Žmonių susitelkimas, bendravimas, geros emocijos ir gražūs prisiminimai – svarbiausias kiekvieno projekto 

tikslas, kuris ir šį kartą įgyvendintas su kaupu. 
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Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: DAINUOKIM AUKŠTAIČIAI, DAINUOKIM ŽEMAIČIAI... 

Tikslas: per kultūrinę veiklą skatinti „Norgėlų 

kaimo bendruomenės“ narių, kaimo gyventojų 

ir Raseinių seniūnijos kaimo bendruomenių 

bendruomeniškumą, tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, 

jaunimo įtraukimą į bendruomenės veiklą, 

savanorystę. 

Rezultatas: suorganizuota tradicinė vasaros 

šventė „Dainuokim aukštaičiai, dainuokim 

žemaičiai...“. Šventės metu vyko amatininkų 

mugė, įvairios edukacijos, sportinės varžybos, 

saviveiklininkų iš Kauno, Jurbarko Raseinių, 

Klaipėdos rajonų pasirodymai. 

Renginio metu buvo apjungtos senosios 

tradicijos ir amatai, šiuolaikinė ir liaudiška muzika į vieną derančią visumą, vyko edukaciniai užsiėmimai, 

daina ir šokis – sukūrė gyvą bendravimą. Bendruomenė džiaugėsi jaunimu ir savanoriais, kurie ne tik prisidėjo 

prie renginio organizavimo, tačiau ir talkininkavo viso renginio metu.  

 

Šylių kaimo bendruomenė „Švylys“, Šilutės r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ ŠVENTĖ „GANDRO DOVANOS“ – BENDRUOMENĖS  VEIKLOS 

ATSPINDYS 2022 

Tikslas: skatinti jaunimą ir jaunas šeimas 

pažinti tautos kultūrą ir puoselėti tradicijas 

surengiant tradicinę Šylių kaimo šventę 

„Gandro dovanos“. 

Rezultatas: į kaimo šventę žmonės atvyko 

ne tik iš aplinkinių kaimų, tačiau ir iš Šilutės, 

Klaipėdos, Tauragės, Šilalės rajonų. 

Šylių kaimo gyventojai aktyviai dalyvavo 

įvairiose rungtyse, estafetėse, krepšinio ir 

tinklinio turnyruose su savo šeimomis ir 

draugais, komandomis ne tik iš kaimyninių 

bendruomenių, tačiau ir su svečiais iš kitų 

rajonų. Visas šias veiklas organizavo ir 

pagrindiniais jų dalyviais buvo jauni žmonės.  

Palaikydami glaudų ryšį su kitomis bendruomenėmis, šventės metu diskutavo, dalinosi renginių organizavimo 

bei projektų įgyvendinimo patirtimi, o vėliau įsitraukė į renginio veiklas. 

Atkartojant istoriją ir papročius (Šyliams teisė turėti turgų ir jame prekiauti suteikta 1660 m.) šventėje nuo 

pietų atsidarė turgelis, kuriame prekiavo vietos verslininkai, ūkininkai ir amatininkai, neįgaliųjų draugija. 

Atidarytame bendruomenės kiemelyje gardžiais Šylių kaimo bendruomenės moterų valgiais buvo vaišinami 

krašto žmonės, svečiai ir atlikėjai. Vakare buvo apdovanoti varžybų nugalėtojai, gražiausių, tvarkingiausių 

sodybų savininkai. Ne veltui šventės pavadinimas „Gandro dovanos“, tad renginio metu tėveliai pristatė 

visuomenei per metus gimusius naujagimius, o bendruomenė vaikelius apdovanojo dovanėlėmis. Jų garbei 

Šylių kaimo bendruomenės parke pasodinti ąžuoliukai ir liepaitės. Po apdovanojimų vyko koncertas, kurio 

metu žmonės šoko ir dainavo, o vakaras baigėsi diskoteka, kuria ypač džiaugėsi jaunimas. 

Vietos gyventojus šventė suartina ir įtraukia bendrai veiklai, o visus dalyvius moko kultūringo elgesio bei 

skatina pažinti ir puoselėti krašto tradicijas, stiprina kaimyninių bendruomenių bendradarbiavimą, dalijimąsi 

gerąja patirtimi ir mokantis naujų dalykų. 
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Dembavos bendruomenė, Panevėžio r. 

Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ „ŠOKIO PAVILIOTI“ 

Tikslas: suorganizuoti tradicinę 

bendruomenės šventę, kuri skatina 

gyventojų bendrystę ir draugystę. 

Rezultatas: Dembavos bendruomenė – 

viena seniausiai įsikūrusių Panevėžio 

rajone, kasmet jos renginiuose 

dalyvauja vis daugiau žmonių. Šventė 

prasidėjo šurmuliuojančiu pirmuoju 

bagažinių turgumi, kuriame vyko 

tvarumo principu paremtos daiktų 

mainytuvės, sendaikčių prekyba. 

Suorganizuotos įvairios pramogos bei 

edukacijos vaikams ir jaunimui, o 

Dembavos pušynėlis skambėjo nuo 

tautinių šokių festivalio „Šokio 

pavilioti“, kuris buvo skirtas tautinių 

šokių kolektyvo „Svaja“ kūrybinės veiklos 20-čiui paminėti.  

Bendruomenė džiaugiasi, kad kasmetinėse organizuojamose šventėse dalyvauja vis daugiau ir daugiau jaunų 

šeimų, savanoriauja vietos jaunimas, o tai rodo bendruomenės narių vis stiprėjanti bendruomeniškumą ir 

kūrybiškumą, norą veikti savo bendruomenės labui. 

 

Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė, Kaišiadorių r. 

Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS PAGRINDAS – SAVANORYSTĖ IR SUMANUMAS 

Tikslas: skleisti savanorystės idėją, siekti 

glaudaus kaimo bendruomenių tarpusavio 

bendradarbiavimo ir skatinti savanorišką pagalbą 

viena kitai kuriant sumanias kaimų bendruomenes. 

Rezultatas: savanorių pagalba suorganizuotas 

renginys, kurio metu pristatytos savanorystės 

galimybės, jos poreikis ir nauda, kad savanorystė 

– tai ne tik darbas be atlygio, tačiau tai yra veikla, 

kuri bendruomenių žmones suburia kurti gražią, 

patogią gyvenimo aplinką, moko atjautos. 

Renginio dalyviai buvo supažindinti su 

internetinės platformos „Kaimas į namus“ 

naudojimosi galimybėmis, kurios pagalba kaimo 

gyventojai gali vykdyti savo užaugintos ar 

pagamintos produkcijos prekybą. Renginys 

neapsiėjo ir be diskusijų apie sumanaus kaimo 

vizijas, dalyviai turėjo galimybę sudalyvauti 

Sveikatos ir Policijos stotelių siūlomose 

edukacijose. Vyko susitikimo aukojimo akcija 

2022 m. – parama Pravieniškėse gyvenantiems 

ukrainiečiams, vietinių amatininkų mugė, kurioje buvo galima sužinoti apie skirtingų amatų ir produktų 

gamybos bei kūrimo procesus. Renginyje skambėjo muzika, buvo šokami liaudies šokiai. 
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Vievio bendruomenė „Santarvė“, Elektrėnų sav. 

Projekto pavadinimas: TAPYBOS PLENERAS „VIEVIUI – 500“ 

Tikslas: suorganizuoti tapybos darbų plenerą ir 

taip pažymėti Vievio 500 metų sukaktį. 

Rezultatas: Vievis 2022 m. paskelbtas Lietuvos 

mažąja kultūros sostine bei mini savo vardo 

paminėjimo 500 metų sukaktį. Vievio 

bendruomenės „Santarvė“ inicijuotame 

projekte, bendradarbiaujant su Vievio kultūros 

centru ir Vievio meno mokykla, liepos 18-22 d. 

organizuotas tapybos pleneras, kuriame 

dalyvavo dvylika žinomų šalies tapytojų. 

Pirmąją dieną organizuotoje apžvalginėje 

ekskursijoje po Vievį ir jo apylinkes menininkai 

turėjo galimybę susipažinti su Vievio miesto 

aplinka, jo istoriniais ir gamtos objektais. Kai 

kurie jų, ar jų detalės, tapo kuriamų darbų 

įkvėpimo šaltiniu ir nugulė ant drobių. 

Tapytojus tą savaitę buvo galima sutikti įvairiose Vievio vietose ir stebėti jų darbą. Jis buvo tęsiamas ir Vievio 

meno mokyklos dailės skyriaus dirbtuvėse. Sukurta daugiau kaip dvi dešimtys darbų Vievio tema, 

atskleidžiančių kiekvieno autorių individualų braižą. Plenero uždarymo ceremonijoje vyko koncertas, buvo 

pasveikinti ir apdovanoti plenero dalyviai, visuomenei eksponuojami jų sukurti darbai. Dalis eksponatų 

padovanota Vievio miestui jo jubiliejaus proga. Prasmingas projektas ir jo metu tapytojų sukurti meno kūriniai 

– puiki dovana miestui. 

 

Grikpėdžių kaimo bendruomenė, Pakruojo r. 

Projekto pavadinimas: JONINIŲ SPORTO ŠVENTĖ 

Tikslas: per kaimo tradicinių švenčių 

puoselėjimą stiprinti bendruomeniškumą, 

susitelkimą bendroms veikloms, 

bendravimą ir bendradarbiavimą, vykdyti 

gerosios patirties sklaidą, plėtoti vietos 

gyventojų ir kraštiečių užimtumą, sveiką 

gyvenseną ir sportą. 

Rezultatas: sporto šventės metu vyko 

krepšinio varžybos kraštietės V. 

Tuomaitės, Lietuvos moterų krepšinio 

rinktinės (1982 – 1998 m.) taurei laimėti, 

buvo oficialiai atidaryta ir įrengta 

treniruoklių salė. Joninių sporto šventės 

metu vyko amatininkų mugė ir vytelių 

pynimo edukacija, šaudymas iš lanko, 

pramogos vaikams, pasveikinti ir po kaimą 

arkliu kinkyta karieta pavėžinti visi varduvininkai. Vakare sugiedota Tautiška giesmė, vyko koncertas. 

Tikima, kad įgyvendinto projekto rezultatai užtikrins tradicinės Joninių sporto šventės tęstinumą, labiau 

vienys bendruomenės narius savanoriškoms veikloms, paskatins drauge kultūringai ir įdomiai leisti 

laisvalaikį, aktyviau sportuojant stiprinti sveikatą. 
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Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, Kėdainių r. 

Projekto pavadinimas: KĖDAINIŲ KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS 2022 

Tikslas: skleisti informaciją apie 

savanorystės svarbą, stiprinti Kėdainių 

krašto kaimo bendruomeninių 

organizacijų narių bendrystę 

bei  skatinti savanorystės inciatyvas. 

Rezultatas: rugpjūčio 6-ą dieną Šėtos 

bendruomenės parke suorganizuotas 

tradicinis renginys – Kėdainių krašto 

kaimo bendruomenių sąskrydis. 

Sąskrydžio dieną vyko renginio 

koordinavimo darbai: dalyvių 

registravimas ir srautų reguliavimas, 

renginio eigos sekimas, meno kolektyvų 

pasirodymai, vietos gamintojų 

produkcijos pristatymas ir edukacijos, 

linksmos sportinės varžytuvės, komandos formavimo užsiėmimas, dalyvių maitinimas, grupės ,,Studija“ 

pasirodymas, teritorijos po renginio sutvarkymas. 

Projekto nauda – įgytos naujos patirtys, stiprėjantis bendruomeniškumo jausmas, užmegzti glaudesni 

bendradarbiavimo ryšiai, skatinama savanorystė. Buvimas drauge, bendrystė, susipažinimas su amatininkų 

sukurtais gaminiais, dalyvavimas įvairiose renginio veiklose sudarė sąlygas glaudžiam tarpusavio 

bendradarbiavimui ir paskatino imtis naujų, inovatyvių veiklų. Praleistas drauge laikas, bendravimas, 

savirealizacija, nauji potyriai – pagrindinė išliekamoji vertė tiek renginio dalyviams, tiek ir jo organizatoriams. 

 

Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenė, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: RUDENS GĖRYBIŲ ŠVENTĖ 

Tikslas: stiprinti Raseinių rajono 

Mirklių kaimo bendruomenės veiklą, 

skatinti narių bendruomeniškumą, vietos 

gyventojų užimtumą, jų aktyvumą, 

dalijimąsi gerąja patirtimi. Surengti 

tradicinį bendruomeniškumą ir 

bendradarbiavimą skatinantį renginį. 

Puoselėti bendruomenės tradicijas bei 

stiprinti bendradarbiavimą su kitomis 

rajono bendruomenėmis, vaikų, jaunimo 

ir suaugusių meno kolektyvais. Pagerbti 

bendruomenei padedančius savanorius.  

Rezultatas: šventę organizuoti padėjo 

būrys bendruomenės savanorių, kurie 

sutvarkė ir rudens gėrybėmis dekoravo 

aplinką, pakvietė saviveiklininkų kolektyvus, parengė sportines rungtis ir įvairius žaidimus, pasirūpino jaunų 

šeimų ir vaikų užimtumu bei organizavo piešinių ant vandens konkursą. 

Šventės metu vyko tautodailininkų, amatininkų, verslininkų ir ūkininkų mugė. Renginyje dalyvavo Beinaičių 

ir Pelėdnagių bendruomenės bei Kėdainių r. bendruomenių atstovai, kurie dalinosi patirtimis, susipažino su 

Mirklių kaimo bendruomenės veikla. Šventėje netruko linksmybių – muzikos ir šokių, buvo pasveikinti ir 

apdovanoti bendruomenės savanoriai, akcijos „Gražinkime savo aplinką“ dešimties gražiausių sodybų 

šeimininkai, sportinių rungčių nugalėtojai, amatininkai. 

Įgyvendintas projektas paskatino žmonių įsitraukimą į bendruomenės veiklas, padidino suvokimą apie 

savanorystės prasmę – kaip kilnų darbą bendruomenės labui. 
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Venciūnų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Venciūnų sodiečiai“, Alytaus r. 

Projekto pavadinimas: SPORTO IR MUZIKOS RITMU 

Tikslas: organizuojant tradicinę sporto šventę 

ugdyti bendruomenės narių fizinį aktyvumą bei 

bendruomeniškumą, skatinti kaimo vietovės 

gyventojų įsitraukimą į kultūrines veiklas, 

mažinti socialinę bei kultūrinę atskirtį nuo 

miesto vietovių, didinti kaimo jaunimo 

įsitraukimą į visuomeninę veiklą. 

Rezultatas: bendruomenės gyventojų ir svečių, 

suorganizuota išvyka prie Butrimonių 

miestelyje esančios Sendos Valvrojenski 

(Berenson-Abbott) – pasaulio moterų krepšinio 

pradininkės paminklo ir pasodintas medelis, 

kuris visus džiugins ir primins apie gražią 

šventę bei laimėtą projektą. 

Šventės metu vyko pažintinės, kultūrinės, 

sportinės, edukacinės veiklos. Darbais bei 

gebėjimais pasidalino dailidė, vytelių pynėja, 

kalvis, savo produkcija vaišino šaltalankių ūkis. 

Sporto šventės dalyvius linksmino muzikantai ir dainininkai. Visos vykdytos veiklos buvo naudingos 

bendruomenės nariams ir jos tikrai užtikrins bendruomeninės veiklos stiprinimo tęstinumą. 

 

Alvito kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r. 

Projekto pavadinimas: KAI KVEPIA DUONA IR ŽOLYNAI 

Tikslas: skatinti bendruomeniškumą, 

Šeimenos seniūnijos nevyriausybinių ir kitų 

įstaigų bendradarbiavimą, tęsti ir puoselėti 

senąsias Oninių šventės tradicijas. 

Rezultatas: Alvito kraštas, skaičiuojantis 

savo istoriją tūkstantmečiais, visoje 

Lietuvoje garsėja nuo seno. Jį išgarsino Šv. 

Onos atlaidai, į kuriuos privažiuodavo 

daugybė žmonių iš Sūduvos ir kitų Lietuvos 

vietų – maldininkų, prekiautojų, elgetų ir 

čigonų. Tada dainose nuskambėjo Alvito 

vardas per visą Lietuvą: „Nuvažiavo į Alvitą 

pirkti Jonui dūdą“. Alvite kaip ir daugelyje 

Lietuvos miestelių ir kaimų, švenčių 

papročiai nuo seno buvo perduodami iš 

kartos į kartą. 

Jau trisdešimt antrą kartą, po Atlaidų Šv. 

Onos bažnyčioje, Alvito krašto žmonės ir 

svečiai rinkosi į Liepų parką, kur vyko 

tradicinė Oninių šventė „Kai kvepia duona ir žolynai“. Tradiciniame Oninių kermošiuje buvo galima įsigyti 

šios šventės simbolių – atlaidų saldainių, gardžių riestainių, sūrių, šviežio medaus bei kitų gardumynų, ne tik 

pasigrožėti, bet ir įsigyti vietinių amatininkų dirbinių. Susirinkusius linksmino vietiniai ir kviestiniai atlikėjai, 

meno kolektyvai. Visi susirinkusieji buvo pavaišinti Oninių simboliu – naujo derliaus rugių duona. 

Bendruomenės nariai susitelkė bendriems, šventės organizavimo darbams, taip buvo paskatintas 

bendruomeniškumas, Šeimenos seniūnijos nevyriausybinių ir kitų įstaigų bendradarbiavimas, tęsiamos ir 

puoselėjamos senosios Oninių šventės tradicijos. 
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Upynos kaimo bendruomenė, Telšių r. 

Projekto pavadinimas: ŠVENTA ONA – DUONOS PONIA 

Tikslas: 12-tąjį kartą surengti tradicinę šventę 

„Šventa Ona – duonos ponia“. 

Rezultatas: kiekvienais metais Upynos miestelio 

šventė sulaukia vis daugiau bendruomenės 

gyventojų ir miestelio svečių. Šis tradicinis 

renginys į vieną vietą suburia įvairaus amžiaus 

žmones, kurie randa savo širdžiai mielą veiklą. 

Ruošiantis renginiui bendruomenės nariai aktyviai 

tarpusavyje bendrauja ir bendradarbiauja, o tai ir 

padeda išlikti šiai tradicinei miestelio šventei. Tai 

ypač svarbu vyresnio amžiaus žmonėms, kadangi 

Upyna yra toli nuo rajono centro ir ne visiems yra 

galimybių nuvykti į renginius. 

Šventės dieną parkelyje šurmuliavo vietos 

amatininkų mugė, Upynos Švento Jono Labdario 

bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, o po jų 

vyko saviveiklininkų ir profesionalių solistų 

koncertai. Visą dieną buvo organizuojamos batutų pramogos vaikams, o šventės dalyviams buvo sudarytos 

sąlygos pasivaišinti kava, arbata ir pabendrauti. 

 

Pušaloto bendruomenė, Pasvalio r. 

Projekto pavadinimas: ...KAI KVEPIA LIEPOM... 

Tikslas: bendradarbiaujant su Pušaloto seniūnija, Pušaloto Šv. 

apaštalų Petro ir Povilo parapija, Pasvalio kultūros centru bei su 

vietiniais amatininkais ir verslininkais suorganizuoti ir įgyvendinti 

tradicinį renginį – „...kai kvepia liepom...“. 

Rezultatas: tęsiant miestelio tradicijas visiems Pušaloto miestelio 

gyventojams, atvykusiems kraštiečiams ir svečiams jau dvyliktus 

metų iš eilės buvo suorganizuota tradicinė vasaros šventė „...kai 

kvepia liepom...“. Tai vasaros renginys – kviečiantis leisti laiką 

gamtoje, skatinantis šeimas laisvalaikį lesti kartu aktyviai, kultūringai. 

Šventė kupina tiek pasyvios, tiek aktyvios veiklos. Norintys praleisti 

laiką ramiai buvo kviečiami atsinešti savo pledus, užkandžius ir 

atsipūsti besiklausant profesionalių muzikantų. Norintys pasivaržyti, 

išbandyti savo jėgas buvo kviečiami į sportines varžybas: žvejybą, 

smiginį, rankų lenkimą, virvės traukimą, krepšinį. Kasmet sporto 

varžybose ypač aktyviai dalyvauja Pušaloto ir aplinkinių kaimų bei 

miestelių jaunimas. Vasaros šventėje buvo surengta Panevėžio BMV 

klubo automobilių paroda, automobilių klubo „Lada sport“ mašinų 

lenktynės mažiesiems. Vaikai smagiai laiką leido su animatoriais, 

vyko putų šou. Šventės metu šurmuliavo vietinių amatininkų ir 

verslininkų mugė, šventinę nuotaiką dalyviams kūrė profesionalių 

atlikėjų koncertas. Ši tradicinė šventė subūrė bendruomenės narius ir 

svečius, kurie bendraudami labiau pažino vieni kitus, sužinojo Pušaloto miestelio ilgametes tradicijas. 
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Anykščių rajono vietos veiklos grupė, Anykščių r. 

Projekto pavadinimas: ANYKŠČIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ SAMBŪRIS „VISI SAVI“ 

Tikslas: VVG teritorijos bendruomenėms suorganizuoti 

tradicinį kasmetinį renginį – bendruomenių sambūrį „Visi 

savi“, pažymint Savanorystės metus. 

Rezultatas: 8-tą kartą organizuojamame tradiciniame 

renginyje dalyvavo bendruomenių iš 16-os rajonų. 

Bendruomenių kiemeliuose vyko dalyvių bendravimas, 

sutelktumas ir įsitraukimas į bendras iniciatyvas, senovinių 

patiekalų gamyba, edukacijos. Renginys vyko rašytojo A. 

Vienuolio-Žukausko sodybvietėje. Prasminga ir 

simboliška, kad tokioje vietoje susitelkė bendruomenės, 

puoselėjančios gražias senojo kaimo tradicijas. Paminint 

Savanorystės metus buvo suorganizuota fotografijų paroda 

„Savanorystės spalvos“, kuri keliaus visus metus po 

bendruomenių namus. Šventės metu apdovanotos 

daugiausia savanoriškos veiklos atlikusios kaimo 

bendruomenės. Visų bendruomenių įvairaus amžiaus 

grupių atstovai buvo įtraukti į renginio organizavimo 

veiklas, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos etnokultūriniam Anykščių rajono bendruomenių sambūriui „Visi 

savi“. Suorganizuota amatininkų ir vietos produktų gamintojų mugė. 

Projektu per keitimąsi patirtimi ir žiniomis buvo stiprinamas bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas, 

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

žaidimai, kuriant ir vystant darnią, tvarią kaimo plėtrą. Prisidėta prie naujų veiklų bendruomenėse inicijavimo, 

skatinant kartų bendrystę bei vietos tapatybės populiarinimą, stiprinant ryšius su vietos verslininkais, 

amatininkais, skatinant vietinio jaunimo iniciatyvas, populiarinant vietos bendruomenių veiklas, tradicijas, 

išsaugojant kaimų gyvybingumą. 

 

Žvirbliui kaimo bendruomenė, Pakruojo r. 

Projekto pavadinimas: TRADICIJŲ, PATIRTIES BEI BENDRADARBIAVIMO ĮPRASMINIMAS 

JONINIŲ ŠVENTĖJE 

Tikslas: telkti kaimo gyventojus aktyviai 

meninei, kultūrinei ir laisvalaikio veiklai, 

populiarinti tautines tradicijas, skatinti 

kultūrinį bendravimą, puoselėti gimtojo 

kaimo tradicijas. 

Rezultatas: šventės, kurią organizavo 

bendruomenės savanoriai, metu vyko krašto 

kulinarinio paveldo puoselėjimui skirtų 

projektų pristatymas ir aptarimas, įvairios 

edukacijos, dalijimasis patirtimi. Visą dieną 

šurmuliavo mugė, kurioje buvo galima 

paskanauti ir įsigyti vietos gamintojų bei 

amatininkų produkcijos, įvairių dirbinių. 

Buvo vykdomas ir gerosios patirties sklaidos 

vizitas – Sigutėnų kaimo bendruomenė 

šventės dalyviams surengė kulinarinio 

paveldo edukaciją „Atverkim senolių virtuvės 

paslaptis“, o Žvirblonių bendruomenės šeimininkės siūlė ragauti savo virtų spurgų. Joninių šventės metu 

tradiciškai buvo pasveikinti varduvininkai, o sutemus – pinami ir mėtomi ant kupolės vainikai, daužomos 

puodynės, kūrenamas laužas ir ieškomas paparčio žiedas. Joninių šventę vainikavo šventinis koncertas. 
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Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė, Pasvalio r. 

Projekto pavadinimas: NAKTINIAI SKAITYMAI PRIE PYVESOS 

Tikslas: sujungiant poeziją, muziką, 

šiuolaikines technologijas, tradicinius 

amatus ir Pasvalio krašto kulinarinio 

paveldo pažinimą, populiarinti poezijos 

skaitymus, skatinti teigiamų emocijų grįstą 

kūrybinį dalyvių potencialą. 

Rezultatas: renginyje dalyvavo 53 Lietuvos 

kaimo rašytojų sąjungos nariai iš 8 rajonų ir 

dainuojamosios poezijos atstovai. Siekiant 

priartinti žiūrovą prie profesionalaus meno 

buvo parodytas Anykščių teatro spektaklis 

„Medkopis“ (rež. J. Buziliauskas) pagal XIX 

a. Lietuvos poetų kūrybą. Pristatydami 

kulinarinį paveldą renginio svečius ir 

dalyvius žagarėliais vaišino Atžalyno 

bendruomenė (paveldas „Žagarėliai su prisiminimais“), o patiekalais iš krekenų ir patalkių koše – Namišių 

bendruomenė. Visus kūrėjus sujungė bendrai atliekamas himnas poezijai, kuriam žodžius sukūrė vietos literatė 

A. Svidenienė. Renginio dalyviams buvo įteiktos padėkos ir dovanos. Renginį vainikavo įspūdingas lazerių 

šou, kuris ir buvo sukurtas specialiai šiam renginiui. Pažymint jaunimo metus, skaitymuose po vidurnakčio 

pasirodė jaunimo roko grupė. Šis projektas padėjo atskleisti ir puoselėti regiono kultūrinį savitumą, suteikė 

galimybę pasirodyti mėgėjų meno kolektyvams bei sutelkė kulinarinį paveldą puoselėjančias vietos 

bendruomenes. Į veiklas buvo įtrauktos įvairios vietos gyventojų grupės ir meno kūrėjai. Projekto veiklomis 

atkreiptas visuomenės dėmesys, kad ir mažuose miesteliuose kuriama kultūra traukia žmones ir ji gali 

reprezentuoti rajoną, tapti jo kultūriniu traukos objektu. 

 

Širvintų kaimo bendruomenė „Upė“, Širvintų r. 

Projekto pavadinimas: ŠIRVINTŲ KAIMO GEGUŽINĖ 2022 

Tikslas: organizuoti gegužinę, skatinant bendruomeninio 

gyvenimo plėtrą, skirtą vieningos bendruomenės 

sukūrimui ir bendruomeniškumo kultūros plėtrai, 

bendradarbiaujant su kitomis rajono bendruomenėmis 

išsaugoti senąsias kaimo tradicijas. 

Rezultatas: Širvintų kaimo gegužinė – tradicinis renginys. 

Senjorai, jaunimas tautinių mažumų atstovai ir negalią 

turintys asmenys turėjo galimybę geriau pažinti vieni kitus, 

pabendrauti, pasportuoti ir pasilinksminti. 

Renginys prasidėjo sporto varžybomis. Varžėsi „Upės“ 

krepšinio atstovai, Širvintų kaimo jaunimas, vaikai. 

Renginį tęsė programa vaikams „Senieji žaidimai“ ir 

linksmybės ant batuto. Gegužinės metu vyko šakočio 

kepimo edukacija. Šventės dalyvius linksmino muzikantai 

ir šokių kolektyvai. Gegužinė baigėsi naktišokiais. 
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Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“, Alytaus r. 

Projekto pavadinimas: ŠVIEŽIOS DUONELĖS – ONINIŲ ŠVENTĖ 

Tikslas: organizuojant tradicinę Šviežios duonelės 

– Oninių šventę, puoselėti vietos etninę kultūrą ir 

papročius, telkti bendruomenę, skatinti ją 

edukacinėmis ir kultūrinėmis veiklomis prisidėti 

prie Punios krašto savitumo ir identiteto 

išsaugojimo. 

Rezultatas: šventė prasidėjo šviežios duonelės 

pagarbinimu ir varduvininkių pagerbimu. Šventės 

metu vyko „Duonos kelio“ edukacija. Atskiroje 

lauko palapinėje duonos kepėja ir edukatorė 

pasakojo apie senąsias rugiapjūtės ir pirmo derliaus 

šviežios duonos kepimo tradicijas, demonstravo 

įrankius ir priemones, reikalingas duonos kepimui, 

vaišino šviežiai iškepta duona. Šalia palapinės vyko 

improvizuotas kūlimas spragilais, pėdų rišimas. 

Veikė fotonuotraukų „Rugiapjūtė Punioje“ ir 

Oninių vainikų parodos. Vyko amatininkų ir 

ūkininkų mugė. Šeimininkės, kulinarinio paveldo puoselėtojos, vaišino dzūkiškais patiekalais – grikine babka, 

duonos gira, namine duona ir pyragu ir taip reklamavo bendruomenės „Panemunės dzūko pirkioje“ vykdomas 

kulinarinio paveldo edukacijas. Vyko šventinis koncertas. 

Neįgalieji ir senjorai buvo įtraukti į šventės pasiruošimo veiklas (pynė vainikus, patarė kaip pristatyti senąsias 

rugiapjūtės tradicijas). Jauni žmonės dalyvavo meninėje programoje, susipažino su senosiomis tradicijomis, 

galėjo pasilinksminti ir paklausyti populiarių grupių koncertinės programos. Socialinę atskirtį patiriantys 

gyventojai taip pat buvo įtraukti į pasiruošimo šventei veiklas, kultūringai praleido laisvalaikį. Kraštiečiai ir 

renginio svečiai turėjo galimybę susipažinti su vietos amatais ir tradicijomis, pasižiūrėti įvairios meninės 

programos, įsigyti tautinio paveldo produktų, dalyvauti pramogose. 

 

Nevarėnų bendruomenė „Ratas“, Telšių r. 

Projekto pavadinimas: VO AŠ ČĖ GĖMIAU 

Tikslas: puoselėti ir ugdyti žemaičių kalbą bei 

papročius, gyventojų bendruomeniškumą, plėtoti 

kultūrinį gyvenimą, prijungiant ir kitų kraštų 

meno kolektyvus. Vertinti žemaitiškų 

bendruomenių indėlį ir šiuolaikines galimybes, 

siekiant nuolatinio ryšio ir naudingos bendrystės. 

Rezultatas: rugpjūčio 5-7 d. Nevarėnuose 

nuaidėjo tarptautinis, tradicinis festivalis, 

suteikęs nevarėniškiams ir atvykusiems svečiams 

daug įvairaus pobūdžio renginių. 

Renginių ciklas prasidėjo Baltąja vakariene, 

kurios metu susirinkusieji mėgavosi grojančių, 

dainuojančių ir šokančių kolektyvų 

pasirodymais. Kitą dieną prie Nevarėnų 

pagrindinės mokyklos vyko tarptautinis meno 

mėgėjų kolektyvų koncertas ir pramogos 

mažiesiems, o vakare koncertavo šiuolaikinio šokio kolektyvai iš Nevarėnų, Mitkaičių, Ryškėnų, Tryškių, 

Sedos, Šateikių bei profesionalūs dainininkai bei muzikos grupės. Šventę vainikavo ugnies šou. Paskutinę 

renginio dieną Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje vyko Nevarėnų krašto garbės piliečio 

apdovanojimo ceremonija. 
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Žlibinų bendruomenė, Plungės r. 

Projekto pavadinimas: ŽOLINĖS – 2022 

Tikslas: skatinant bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą bei 

puoselėjant tradicijas suorganizuoti Žolinių šventę. 

Rezultatas: į šventę gausiai susirinkusius žmones džiugino puikus 

oras ir renginiai: Šv. Mišios, koncertinė programa, prekybininkų 

mugė, gėlių ir žolynų dekoracijų paroda, vaikų pamėgtas Meškutis 

ir galimybė iki sutemų šėlti didžiuliame batute. Šventės dalyviai 

galėjo dalyvauti įvairiose edukacijose: pynė vainikus, gaminosi 

įvairius papuošalus, vaišinosi arbata ir medžiotojų būrelio 

paruoštomis vaišėmis; skautai kvietė pasižiūrėti pro virtualios 

realybės akinius, pažaisti senovinius žaidimus, išsikepti skautiškos 

duonelės. Šiemet visus džiugiai nustebino žlibiniškių aktyvus 

dalyvavimas gėlių ir žolynų dekoracijų parodoje – tiek daug 

eksponatų dar nebuvo. Šventės metu buvo pagerbti ir apdovanoti 

gražiausiai seniūnijoje tvarkomų sodybų šeimininkai. 

 

Duokiškio kaimo bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: DUOKIŠKIO BALADĖS 2022 

Tikslas: puoselėti bendruomeniškumą, bendradarbiavimą rengiant 

tradicinę šventę „Duokiškio baladės 2022“. 

Rezultatas: vietos gyventojai – savanoriai aktyviai įsitraukė į 

šventės organizavimo veiklas: tvarkė viešąsias erdves, ruošė 

priemones parodoms ir edukacijoms, užsiėmė renginio viešinimu, o 

šventės dieną entuziastingai įsitraukė ir į kultūrines, švietėjiškas, 

pažintines, pramogines veiklas. Dvyliktą kartą surengtoje miestelio 

šventėje „Duokiškio baladės“, kurioje išlaikytas projekto tęstinumas 

ir tradiciškumas, sustiprinti gyventojų atstovavimo bendruomenei 

įgūdžiai, savirealizacija. Projekto socialinė nauda – teigiamas 

poveikis visuomenei. 

Šventės metu bendruomenės namuose vyko medžio drožybos ir 

tapybos darbų parodos. Buvo suorganizuotas dviračių žygis, kurio 

metu jauni žmonės susipažino su istoriniais ir gamtos objektais. Vyko amatininkų, tautodailininkų ir ūkininkų, 

atvykusių iš Aukštakalnių, Vilučių, Jūžintų, Paškonių, Sirutėnų kaimo bendruomenių, mugė. Tautodailininkai 

kvietė dalyvauti edukacijose ir užsiėmimuose: akmenskaldystės, molio lipdybos, medinių žaislų dekoravimo. 

Buvo įrengta žaidimų erdvė ir mažiesiems šventės dalyviams. Svarbiausia šventės dalis – tradicinis baladžių 

vakaras, kurio metu buvo skaitomos eilės, skambėjo dainos ir instrumentinė muzika. 

 

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė „Gardai“, Plungės r. 

Projekto pavadinimas: FESTIVALIS „ŠVIESOS IEŠKOK NAKTYJE“ 

Tikslas: skatinti bendruomenės narių ir aplinkinių 

bendruomenių bendradarbiavimą. Aktyvinti bendruomenės 

žmones, dalintis patirtimi organizuojant kultūrinius 

renginius, populiarinti profesionalųjį meną. Suorganizuoti 

tradicinį šviesos festivalį. 

Rezultatas: šio projekto dėka kasmet didėja Žemaičių 

Kalvarijos žinomumas, vyksta meno kolektyvų 

bendradarbiavimas, kyla koncertinių programų lygis, o 

renginio dalyviai labiau susipažįsta su profesionaliuoju 

menu. Šis festivalis jau yra žinomas visame Žemaitijos 

regione. Veiklose dalyvavo įvairių žanrų meno kolektyvai. 
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Skėmių kaimo bendruomenė, Radviliškio r. 

Projekto pavadinimas: SUSITINKAM 

Tikslas: stiprinti bendruomenės sutelktumą, skatinti 

bendruomeniškumą ir bendravimą, plėtoti gyventojų ir 

kraštiečių laisvalaikio užimtumą. Paminėti Lietuvos 

jaunimo, Savanorystės ir Lietuvos krepšinio šimtmečio 

metus – jaunimo veiklos aktyvinimas ir įtraukimas į 

bendruomenės veiklą, savanorystės skatinimas ir 

padėkojimas savanoriams, aktyvaus sporto skatinimas. 

Rezultatas: renginio, kuris vyko Skėmiuose liepos 16 

d., tikslinė grupė buvo šeima. Renginyje dalyvavo ne 

tik vietos gyventojai, bet ir į Skėmius nors trumpam 

sugrįžę kraštiečiai ir svečiai. Dieną sportavo ir 

sportinėse varžybose varžėsi jaunimas. Vakarą 

skambiomis dainomis pradėjo Pociūnėlių kultūros 

namų moterų vokalinis ansamblis. Šoko moterų 

linijinių šokių grupė. Gausiai į šventę susirinkę vaikai 

visą dieną nemokamai pramogavo ant batuto. 

 

Kupiškio rajono kaimo bendruomenių asociacija, Kupiškio r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ RUDENS ŠVENTĖ „DERLIAUS ŠVENTĖ KVIEČIA“ 

Tikslas: organizuoti tradicinę Kupiškio rajono 

gyventojų ir atvykstančių svečių rudens 

šventę, puoselėjant Kupiškio krašto tradicijas, 

įprasminant svarbias Kupiškio vietovių ir 

iškilių asmenybių atmintinas sukaktis, į 

veiklas įtraukiant visų kartų atstovus, didelį 

dėmesį skiriant vaikams ir jaunimui. 

Rezultatas: šis tradicinis renginys, skatinantis 

bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, 

sutelkė kaimo bendruomenes, Kupiškio miesto 

ir rajono vietos amatininkus, tautodailininkus. 

Renginyje, kurio šių metų preambulė – „Po 

gyvybės medžiu“, dalyvavo 24-rios Kupiškio 

rajono kaimo bendruomenės. Taip pat aktyviai 

prisijungė ir Kupiškio jaunimo centro 

savanoriai, viešosios bibliotekos darbuotojai, 

Kupiškio mokyklų bendruomenės. Į šventės 

veiklas, edukacijas įsitraukė asmenys iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių – senjorai, neįgalieji, mažas 

pajamas gaunantys, šeimos su mažais vaikais, nes visos siūlomos veiklos buvo patrauklios ir nemokamos 

Renginio dieną nuo ankstyvo ryto kupiškėnų ir miesto svečių laukė šurmuliuojanti mugė, įvairios veiklos bei 

pramogos tiek mažiems, tiek dideliems. 2022-ieji – paskelbti ir Gyvūnų gerovės metais. Šia proga drauge su 

savo augintiniais, galėjo apsilankyti žirgų ir augintinių erdvėje, kurioje vyko edukacijos ir gyvūnų paradas. 

Šventės dalyviai grožėjosi Kupiškio miesto ir rajono ugdymo įstaigų bei kaimo bendruomenių sukurtais 

floristiniais kilimais ir kaimo bendruomenių, susibūrusių seniūnijų kiemeliuose, išradingais savo veiklų 

pristatymais. Visos kaimo bendruomenės šventės organizatorių buvo įvertintos ir apdovanotos. Ši patirtis 

sustiprino Kupiškio rajono viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų, kaimo bendruomenių bendradarbiavimą ir 

bendruomeniškumą, įtraukė socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų grupes į bendruomenines veiklas, 

paskatino jaunimo lyderystę.  
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Nemakščių bendruomenės santalka, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: VASAROS PALYDOS NEMAKŠČIUOSE – MAŽOJOJE LIETUVOS 

KULTŪROS SOSTINĖJE 2022 M. 

Tikslas: telkti bendruomenę, skatinti ją 

išsaugoti ir puoselėti savo krašto tradicijas bei 

papročius perduodant ateities kartoms, ugdyti 

Nemakščių bendruomenės santalkos ir 

aplinkinių kaimų gyventojų 

bendruomeniškumą. 

Rezultatas: vienas iš pagrindinių renginių 

suburiantis Nemakščių bendruomenės 

santalkos narius – tradicinė Vasaros palydų 

šventė Nemakščiuose. 2022 m. Nemakščių 

miestelis yra paskelbtas Mažąja Lietuvos 

kultūros sostine. Savanoriai ir jaunimas 

paruošė Martyno Mažvydo gimnazijos 

stadione erdvę saviveiklininkų pasirodymui, 

varžyboms, žaidimams, ūkininkų, amatininkų 

mugei. Mugėje savo gaminius pristatė 

sūrininkė, bitininkas, šakočių kepėja, medžio drožėjas, žaislų mezgėja, odos papuošalų meistrė. Šventės metu 

vyko šakočio kepimo edukacija, skambėjo muzika ir dainos, dalyviai stebėjo meno mėgėjų kolektyvų ir vietos 

jaunųjų atlikėjų pasirodymus. Dalyvius džiugino skirtingas kartas iš skirtingų bendruomenių sujungusi 

viktorina „Pažinkime vieni kitus“. Nemakščių miestelio simbolis – ratas, kuris pavaizduotas herbe ir vėliavoje, 

todėl neatsitiktinai buvo paskelbta akcija – papuošk savo sodybą ratu. Parengtame didžiuliame stende buvo 

eksponuojamos nuotraukos kaip miestelio gyventojai nestokodami išradingumo ir kūrybiškumo savo 

sodybose įkurdino ratus.  

Renginys sutelkė kaimo bendruomenės narius, prisidėti prie vietos tradicijų puoselėjimo ir išsaugojimo ateities 

kartoms, amatų išsaugojimo, patrauklaus Nemakščių krašto įvaizdžio formavimo. 

 

Panemunėlio miestelio bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: VALSTYBĖS VYRAI PANEMUNĖLYJE 

Tikslas: sutelkti Rokiškio r. Panemunėlio miestelio 

bendruomenę bendrais darbais, kūrybinėmis idėjomis 

regione sukurti tęstinį kokybišką kultūros produktą: 

prisidėti prie Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių 

organizavimo, patraukliai paminėti kraštiečio ministro – 

pirmininko Juozo Tūbelio 140-ąsias ir Lietuvos prezidento 

Antano Smetonos viešnagės Panemunėlyje 95-ąsias 

metines. 

Rezultatas: įgyvendinant projektą buvo paruoštas 

scenarijus literatūrinei – muzikinei kompozicijai ,,Dviejų 

valstybės vyrų viešnagė Panemunėlyje“, pagal kurį jaunieji 

šauliai, panemunėliečiai, renginio svečiai laukė atvykstant 

prezidento A. Smetonos ir J. Tūbelio su savo žmonomis. 

Juos sutiko Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų 

orkestras, vėliau svečius stebino skudučių garsai, sukurtos 

eilės. Literatūrinės – muzikinės kompozicijos personažai ir 

šventės dalyviai diskutavo ir aptarė lietuvybės išsaugojimo 

klausimus, dalyvavo Šv. Mišiose, procesijoje, aplankė mokytojo kun. J. Katelės kapą.  

Viso renginio metu vyko amatų mugė ,,Kermošėly aš buvau“. Šventę vainikavo buvusios Panemunėlio kun. 

Jono Katelės mokyklos mokytojų ir mokinių susitikimas „Po liepom senom“. Dalyvaujančius mokytojus ir 

mokinius pasitiko mokyklinis skambutis, kuris visus sugrąžino į vaikystę ir ankstyvosios jaunystės metus. 

Pakilią nuotaiką kūrė Juodupės liaudies kapela. 
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Bagotosios kaimo bendruomenė, Kazlų Rūdos sav. 

Projekto pavadinimas: KERMOŠIŲ TRADICIJŲ IŠSAUGOJIMAS, PUOSELĖJIMAS IR 

POPULIARINIMAS BAGOTOSIOS KRAŠTE 

Tikslas: išsaugoti ir populiarinti Bagotosios krašto etninio paveldo 

– Kermošių tradiciją, interpretuojant savitą krašto paveldo praeitį ir 

dabartį, įveiklinant vietos kultūros paveldą ir įtraukiant įvairių 

kartų tarpusavio bendradarbiavimą bei kultūrines iniciatyvas. 

Rezultatas: tradicinėje Kermošiaus šventėje dalyvavo žmonės iš 

visų Suvalkijos regionų. Prie šventės organizavimo daug prisidėjo 

bendruomenės jaunimas, kuris tvarkė ir puošė renginio vietą, 

parengė vakarinę programą. 

Renginio kultūrinė programa buvo gausi – vyko Bagotosios kaimo 

bendruomenės veiklos nuotraukų paroda, šurmuliavo smagi 

amatininkų ir ūkininkų mugė, scenoje pasirodė 4 kolektyvai, pirmą 

kartą savo veiklą pristatė medžiotojų klubas. Mažieji šventės dalyviai linksmai leido laiką batute, mobilaus 

ūkio „Bagota ciba“ ožkyčių edukacinėje programoje, sportinėse rungtyse. Smagųjį Bagotosios Kermošių 

vainikavo naktišokiai. 

 

Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenė „Gija“, Plungės r. 

Projekto pavadinimas: PETRINĖS STALGĖNUOSE 

Tikslas: skatinant bendruomeniškumą ir puoselėjant tradicijas 

suorganizuoti Petrinių šventę Stalgėnuose. 

Rezultatas: šventė prasidėjo šeimų spartakiada. Vyko krepšinio, 

tinklinio, rankų lenkimo varžybos, šaškių turnyras. Renginyje 

netrūko ir savo rankdarbiais prekiaujančių amatininkų. Šventės 

dalyvius linksmino muzikiniai kolektyvai su įvairaus žanro 

repertuaru. Vaikai džiaugėsi pramogaudami batutuose. Komisija 

rinko nusipelniusius, padėkos vertus Stalgėnų seniūnijos 

gyventojus ir gražiausių sodybų šeimininkus. Visi sporto varžybų 

nugalėtojai, atlikėjai, nusipelnę stalgėniškiai buvo apdovanoti 

atminimo ir padėkos dovanomis. 

Prie šventinio renginio prisidėjo ir bendruomenės savanoriai, kurie 

renginio organizavimui rado papildomų lėšų, dalyvavo talkoje ruošiant šventės teritoriją, puošiant ir 

dekoruojant sceną bei aplinką, teisėjavo sportinėse varžybose, padėjo palaikyti tvarką renginio metu ir po jo, 

sutvarkė teritoriją. Renginio dalyviai ir žiūrovai džiaugėsi puikiai organizuota švente, prasmingu ir aukšto 

lygio sportiniu bei muzikiniu jos turiniu. 

 

Akmenynų kaimo bendruomenė, Kalvarijos sav. 

Projekto pavadinimas: ČIA MANO TĖVIŠKĖ – TĖVŲ NAMAI 

Tikslas: saugant Akmenynų krašto tradicijas, skatinti žmonių 

saviveiklą, bendruomeniškumą, populiarinti Akmenynų kaimo 

bendruomenę rengiant tradicinius renginius, taip padedant 

išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą, bei užtikrinti šių veiklų 

tęstinumą. 

Rezultatas: bendruomenė jau 7 kartą organizavo renginį, skirtą 

paminėti Sūduvos metus, į veiklas įtraukiant vietos meno 

kolektyvus, pristatant tautinį sūduvių kostiumą, dainas, šokius. 

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis. Vėliau vyko amatininkų, 

ūkininkų bei verslininkų mugė ir šventinis koncertas. 

Projektas suteikė galimybę sumažinti atskirtį tarp Akmenynų 

kaimo ir didžiųjų miestų gyventojų, suteikė galimybę dalyvauti 

panašiuose renginiuose. Taip pat prisidėjo prie bendruomenės narių bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo 

tarp kartų, kaimo gyventojų ir socialiai pažeidžiamų visuomenės asmenų, didinimo. 
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Zarasų rajono bendruomenių asociacija, Zarasų r. 

Projekto pavadinimas: GERUMO PAUKŠTĖ 

Tikslas: suorganizuoti tradicinį XVI-tąjį Aukštaitijos 

regiono bendruomenių sąskrydį ir įvertinti 

bendruomenių darbus bei pasidalinti įgyvendintų 

projektų gerąja patirtimi, įteikti apdovanojimus bei 

pereinamąjį pagrindinį prizą „Gerumo paukštė“. 

Rezultatas: renginio metu pristatytas Vajasiškio 

bendruomeninio verslo projektas – teminis Senolių 

kaimas. Senolių kaimas Vajasiškis – autentiškas, 

lietuvių liaudies papročius išlaikęs kaimas, kuriame 

įvairaus amžiaus žmonių grupėms vykdoma kultūrinė – 

pažintinė – edukacinė programa „XIX amžiaus kaimas“. 

Renginio dalyviai apžiūrėjo renovuotas patalpas, 

kuriose bendruomenė teikia apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, aptartos galimybės Vajasiškyje priimti ir 

kitų bendruomenių narius, svečius suteikiant jiems ne tik apgyvendinimą ir maitinimą, tačiau ir erdvę 

stovyklavimui. Renginyje buvo aptarti Aukštaitijos regione įgyvendinti bendruomeninio verslo projektai, 

bendradarbiavimo galimybės, ateities strategijos. Improvizuotose kiemeliuose bendruomenės išmoningai 

pristatė savo veiklas, vaišino paruoštomis vaišėmis. Renginį pagyvino linksmosios rungtys, smiginio 

varžybos, pasislėpusios Gerumo paukštės paieška, koncertinė programa, o foto edukacijoje padarytos 

nuotraukos papuoš renginyje dalyvavusių bendruomenių albumus. 

 

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: „TIK KARTU MES SĖKMINGI“ PANEMUNĖLYJE 

Tikslas: per tradiciją „Tik kartu mes sėkmingi“ 

reprezentuoti krašto istoriją, kultūrą, krašto bendruomenių 

sąjūdį. 

Rezultatas: surengtas krašto bendruomenių tradicinis 

renginys – sąskrydis Panemunėlyje – Mažojoje kultūros 

sostinėje. Renginio metu vyko profesionalios koncertinės 

programos, vaikų aktyvinimo programa, amatininkų ir 

edukatorių produktų pristatymas, bendrystės korio 

lipdymas. Renginyje pristatytas Panemunėlio krašto 

istorinis maršrutas, surengtas jaunimo kūrybinis laiško 

konkursas „Mudu abu iš Panemunėlio“, bendruomenių 

patirčių kiemas. VVG ir Rokiškio rajono bendruomeninės 

organizacijos įgyvendino tradiciją, turėjo progą pažinti Panemunėlio kraštą, pagilinti istorines žinias. 

 

Šateikių bendruomenė, Plungės r. 

Projekto pavadinimas: MANO KAIMO VASARA – 2022 

Tikslas: organizuoti tradicinį – kasmetinį „Mano kaimo 

vasara“ renginį, skirtą Lietuvos Respublikos Seimo 

paskelbtiems Jaunimo ir Žemaičių kalbos metams paminėti. 

Per įvairias veiklas skatinti ir stiprinti įvairių amžiaus grupių 

bendruomenės gyventojų, bendradarbiavimą. 

Rezultatas: renginyje vyko daug smagių užsiėmimų – 

tradicinė žūklė, krepšinis, stalo teniso ir šaškių varžybos, 

paplūdimio tinklinis, vaikų kiemelis ir meninės dirbtuvės, o 

vakare – šventinis koncertas. 

Renginio socialinė nauda – neapčiuopiama, tačiau be galo 

didelė, juk investuota į žmogų, jo laisvalaikio kokybę ir 

tobulėjimą. 
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Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Vilkaviškio r. 

Projekto pavadinimas: SŪDUVOS IR SAVANORYSTĖS METŲ PAMINĖJIMAS VILKAVIŠKIO 

RAJONE 

Tikslas: pažymėti Sūduvos ir Savanorystės metus, 

aktyvinti bendruomeninę veiklą, skatinti savanorystę. 

Rezultatas: spalio mėn. Vilkaviškio r. 

bendruomenininkai rinkosi į Klausučių kultūros namus, 

kuriuose vyko renginys „Sūduvių sutiktuvės“. 

Įrengtame „Amatų kieme“ savo amatus demonstravo 

vietiniai amatininkai ir produktų gamintojai. Didžiųjų 

Šelvių kaimo bendruomenė pristatė edukacinę karpinių 

programą „Čiulba, ulba Sūduvos paukštužėliai 

popieriaus karpiniuose“, Ramoniškių kaimo 

bendruomenė pristatė edukacinę muilo gaminių 

programą, Gižų kaimo bendruomenė prekiavo 

bendruomenės siuvyklėlės gaminiais. Ūkininkas 

„Amatų kieme“ pristatė savo ūkyje „Stirniškių uogos“ 

užaugintą ir pagamintą produkciją. Amatų kiemą 

papuošė tautinių juostų audėjos ir didelio susidomėjimo 

sulaukė jų paroda. Renginio metu koncertavo vietiniai 

meno kolektyvai. 

Siekiant paskatinti savanorystę, renginio metu buvo 

padėkota aktyviausiems bendruomenių savanoriams. 

Jiems įteiktos padėkos ir projekto lėšomis įsigytos 

dovanėlės. Vilkaviškio rajone veikiantys kaimo 

bendruomenių įsteigti vaikų dienos centrai visus šventės 

dalyvius nudžiugino originalia dovana – paruošė linkėjimais ir piešiniais dekoruotus sėklų maišelius. 

Projekto dėka Vilkaviškio r. bendruomenininkai turėjo puikią progą paminėti Sūduvos ir Savanorystės metus, 

suskaičiuoti nuveiktus darbus, pasibūti ir pasidžiaugti bendryste. 

 

Salų kaimo bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: KUC KUC KAMAJUOS 

Tikslas: sudaryti sąlygas gyventojų kūrybiškumo 

ugdymui, saviraiškai, išsaugant kultūrinę tapatybę bei 

kaimų savitumą ir patrauklumą. Skatinti, kad Kamajų 

seniūnijos gyventojai ugdytų poreikį aktyviai dalyvauti 

Salų bendruomenės ir seniūnijos veiklose, taptų labiau 

bendruomeniškais.  

Rezultatas: 2022-ųjų metų renginys „Kuc kuc 

Kamajuos“ šventė 39-ąjį gimtadienį, o „Kamajų 

respublika“ minėjo 117-uosius metus. Šventė vyko tris 

dienas. Šventės metu surengta tradicinė mugė – 

linksmaturgis, kurioje savo gaminius ir produktus pristatė 

apie 70 tautodailininkų, amatininkų ir miestelio 

gyventojų. Veikė senovinė foto ateljė, kur buvo galima apsirėdyti senoviniais rūbais ir įsiamžinti senovinėje 

fotografijoje. Salų dvare vyko 5-kios parodos. Šventės dalyviai smagiai leido laiką sportinėse tinklinio, 

krepšinio, etnožaidimų, šaškių ir šachmatų, šaudymo varžybose. Prie Antano Strazdo paminklo šventės 

dalyviai smagiai žaidė Bavarišką akmenslydį. Surengtuose amatų kiemeliuose vyko vilnos vėlimo, šokolado 

ir karvučių gamybos edukacijos. Surengtas kinologų su šunimis pasirodymas. Šventės metu vyko ir labiausiai 

nusipelniusių gyventojų pagerbimo ceremonija. Dalyvius linksmino jaunimo kolektyvai, kaimo kapela, 

profesionalūs dainininkai ir muzikantai, Salų dvaro sodyboje vyko instrumentinės muzikos koncertas, o Šv. 

Kazimiero bažnyčioje – sakralinės muzikos koncertas „Pasauliui nutilus“. 
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Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija, Lazdijų r. 

Projekto pavadinimas: PABŪKIME KARTU – 2022 

Tikslas: skatinti kaimo gyventojų 

bendruomeniškumą, bendradarbiavimą, 

kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą 

bendruomenių veikloje, verslumą ir puoselėti 

savanorystės kultūrą.  

Rezultatas: Aštriosios Kirsnos dvare 

suorganizuotas 9-tasis Lazdijų rajono kaimo 

bendruomenių sąskrydis „Pabūkime kartu – 

2022“, į kurį susirinko Lazdijų rajono kaimo 

bendruomenės, jaunimas, socialiai 

pažeidžiamos visuomenės grupės, vietos 

amatininkai, ūkininkai bei svečiai pabendrauti 

ir pasidžiaugti vieni kitais. Sąskrydyje dalyvavo 

15 kaimo bendruomenių. 

Sąskrydis prasidėjo bendruomenių 

prisistatymais, kurie išsiskyrė originaliais vaidinimais, šūkiais, eilėraščiais, šokiais, dainomis ir pasakojimais 

atitinkančiais sąskrydžio temą „Pobūvis dvare“. Bendruomenių komandos dalyvavo kūrybinėse ir sportinėse 

varžytuvėse, varžėsi gražiausio pono ir ponios konkurse bei dalyvavo diskusijų kavinėje „Savanorystė 

bendruomeninėje veikloje“. Visos šventės metu buvo galima apsilankyti amatininkų mugėje, prekybininkų 

turgelyje, vaikams skirtoje pramogų erdvėje, pasidairyti senųjų automobilių ekspozicijoje bei dalyvauti 

edukacijose. Savanorystės metams paminėti buvo surengtas konkursas „Savanorystės džiaugsmas“. Renginį 

vainikavo koncertinė programa. 

Prie sąskrydžio organizavimo prisidėjo Aštriosios Kirsnos kaimo bendruomenės jaunimas, taip pat ir kitos 

bendruomenės sąskrydžio vietos paruošime. 

 

Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“, Tauragės r. 

Projekto pavadinimas: ONA IR VĖL KVIEČIA Į BATAKIUS 

Tikslas: telkti vietos gyventojus bendram darbui, 

ugdyti bendruomeniškumą ir propaguoti turiningą 

ir prasmingą laisvalaikį. Puoselėti kultūros 

paveldą garsinant krašto istoriją, sukaupti ir 

perduoti ateinančioms kartoms krašto vertybes 

organizuojant tradicinį renginį. 

Rezultatas: Batakių kaimo bendruomenės 

,,Aukaja“ nariai, būdami svarbiu vietovės plėtros 

faktoriumi ir suvokdami tradicijų svarbą vietovės 

įvaizdžiui ir plėtrai, nuo pat savo veiklos pradžios, 

prisiėmę atsakomybę, skiria didelį dėmesį 

kultūros paveldo puoselėjimui, todėl kasmet 

aktyviai dalyvauja senas tradicijas turinčio 

renginio, žmonių vadinamo Oninėmis, 

organizavime, kuri švenčiama nuo neatmenamų 

laikų. Šios šventės prasmę sudaro ne tik religinis sakralumas, bet ir galimybė bendrauti ir linksmintis tiek 

įvairių kartų vietos gyventojams, tiek ir svetur gyvenantiems kraštiečiams. Šio krašto ir atvykę amatininkai, 

įvairūs prekeiviai pristatė savo gaminius ir kitas prekes. 

Šio tradicinio renginio nauda – žmonės mato ir jaučia vietos tradicijų puoselėjimą, jie džiaugiasi galimybe 

bendrauti tarpusavyje, susitikti su svetur gyvenančiais giminaičiais ir pažįstamais, turiningai praleisti 

laisvalaikį, vaikai gauna dar vieną progą pasidžiaugti batutais, putomis, pažaisti, jaunimas pasilinksmina, 

užmezga pažintis, kartais lemtingas jų gyvenime. 

  



33 
 

Žagarių bendruomenė, Alytaus r. 

Projekto pavadinimas: DARYTI KAŽKĄ GERO NE TIK SAU, BET IR KITIEMS 

Tikslas: suorganizuoti bendruomenės šeimų 

šventę ir paminėti Savanorystės metus, 

supažindinant visuomenę su savanoriška 

veikla, jos teikiama nauda, paskatinant 

žmones savanoriauti. 

Rezultatas: šventės metu vyko koncertinė 

programa, pagerbti ir apdovanoti 

žmonės/šeimos, kurie savo savanoryste 

prisideda prie bendruomenės veiklos. Vaikai 

turėjo galimybę nusipiešti mylimą herojų su 

animatoriumi, linksmai laiką leisti 

šokinėdami ant didelio pripučiamo batuto. 

Staigmena šventės dalyviams – putų šou. 

Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 

supažindino su savanoryste savo įstaigoje, 

pasakojo apie ugniagesio gelbėtojo darbą, 

naudojamą įrangą. Alytaus r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovai renginio dalyviams pravedė 

įvairius žaidimus/estafetes. Šventės metu vyko amatininkų, ūkininkų, verslininkų pagamintų produktų 

prekybą. 

Įgyvendintas projektas pagerino bendruomenės įvaizdį, prisidėjo prie gerosios patirties skaidos, socialinių 

problemų sprendimų. 

 

Kapčiamiesčio bendruomenė, Lazdijų r. 

Projekto pavadinimas: KAPČIAMIESTIEČIŲ SĄSKRYDIS 

Tikslas: suburti Kapčiamiesčio 

seniūnijos gyventojus, sustiprinti 

bendruomeniškumą, tarpusavio 

ryšius, skleisti gerąją patirtį, 

paminėti jaunimo metus ir 

apdovanoti aktyvų, veiklų jaunimą. 

Rezultatas: įgyvendinus projektą 

gauta socialinė nauda ir teigiamas 

projekto poveikis, kadangi toks 

renginys padėjo į visuomeninę 

veiklą pritraukti daugiau miestelio 

gyventojų, jaunų žmonių, taip pat 

asmenų iš socialiai pažeidžiamų 

visuomenės grupių. Visi drauge 

pasibuvo, pabendravo. Ugdant 

meninę saviraišką susirinkusieji 

dalyvavo smėlio, atvirukų dekoravimo edukacijose. Šventės metu vyko prekybinė mugė, kurioje dalyvavo 

amatininkai/verslininkai su savo rankų darbo gaminiais, pagamintais ir užaugintais produktais. 

Renginys buvo svarbus visiems Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojams, kadangi subūrė visus draugėn, ugdė 

kūrybiškumą, bendruomeniškumą, skatino verslumą, daugiausiai dėmesio buvo skirta jaunimo verslumo ir 

aktyvumo skatinimui. 
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Asociacija „Plungės kraštas“, Plungės r. 

Projekto pavadinimas: TEGU BENDRUMAS MUS VIENIJA 

Tikslas: skatinti ir stiprinti Plungės rajono 

bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą per 

įvairias veiklas. 

Rezultatas: sąskrydis organizuotas Grumblių kaime. 

Gausiai susirinkusios bendruomenės turėjo įveikti 

nemažai užduočių ir draugiškai pakonkuruoti su 

bendraminčiais. Visi turėjo pristatyti žemaitiškai 

sukurtas odes apie savo kaimų, bendruomenių 

gyvenimo džiaugsmelius ir vargelius. Taip pat 

bendruomenėms buvo iš anksto numatyta užduotis 

surengti gintarinių dirbinių parodą ir jiems tai puikiai 

pavyko. Sąskrydyje – konferencijoje dalyvavo atstovų 

iš 17 bendruomenių. Bendruomenės paruošė ir 

žemaitiškų valgių, kuriais vaišino dalyvius. 

Kultūrinėje programoje visus puikiais pasirodymais 

nustebino Plungės r. Lietuvos Mažųjų Kultūros Sostinių kolektyvai – Platelių, Žemaičių Kalvarijos, Žlibinų, 

Alsėdžių kapelos ir iš Narvaišių kilusi solistė Neda. 

Svarbiausia renginio akimirka – jaunųjų lyderių, savanorių, bei aktyviausių bendruomenininkų pagerbimas. 

Šiais ypatingais Žemaičių kalbos metais, Jaunimo ir Savanorių metais ypatingai svarbu buvo pasidžiaugti 

„Žemaitijos Gintarėliais“. 

Renginyje dalyvavo kelios kartos, tad vieni iš kitų mokėsi, vykdė veiklas, organizavo ir pristatė savo geriausias 

idėjas, savo metų kūrinius, dalinosi geriausiais receptais, o verslininkai – savo sėkmės istorijomis, menininkai 

– savo darbais ir visų dalyvių pažintis su šioje vietoje aktyviai veikiančia bendruomene, jos žmonėmis bei tuo, 

kuo jie yra geriausi ir ypatingi. 

 

Kvietinių bendruomenės centras, Klaipėdos r. 

Projekto pavadinimas: MINDAUGINĖS KVIETINIUOSE 2022 

Tikslas: puoselėti tradicijas, vienyti bendruomenės 

gyventojus – suorganizuoti šventę „Mindauginės 

Kvietiniuose 2022“. 

Rezultatas: Kvietinių gyventojai prisijungė prie 

šventės ne tik kaip dalyviai, bet aktyviai dalyvavo 

pasiruošime: kaimo puošimas, gražiausios sodybos 

rinkimai, ąžuolų vainiko pynimas, bromo puošyba, 

karūnos sostas. Visi atvykę į šventę turėjo galimybę 

prisėsti ant didžiulio karališko – šiaudinio sosto ir 

nusifotografuoti užsidėjus Mindauginių karūną. Būta 

ir daugiau tautinių akcentų – trispalvės spalvomis 

nudažyti suoliukai, vėliavėlės, trispalvėmis ir ąžuolo 

lapų vainiku dekoruotas įėjimas į šventę (bromas), 

kurį nupynė ir papuošė kvietiniškės. 

Šventei startą davė tradicinis dviračių žygis aplink 

Kvietinius, vėliau vyko pramogos, edukacijos, sporto varžybos, vaikų darželio, mokyklos ir vietinių atlikėjų 

pasirodymai, apdovanojimai bei šventinis koncertas su gerai žinomais atlikėjais bei fejerverkais. Šiemet ir vėl 

šalia priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, šaulių, kariškių, policijos, medžiotojų atstovų palapinių buvo 

įkurdinta ir bendruomenės palapinė, kurioje buvo galima ne tik įstoti į bendruomenės gretas, bet ir sužinoti 

gilią Kvietinių istoriją. Čia veikė ir bendruomenės sukurta nemokama edukacinė erdvė vaikams, prekybininkų 

mugė. 

Šis renginys paįvairino kaimo gyventojų gyvenimą, pasididžiavimą savo kaimu, skatino vienybę ir iniciatyvas 

puoselėti savo gyvenvietės grožį, tvarką, kaimyniškumą, pilietinį aktyvumą ir patriotizmą.  
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Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenė 

Projekto pavadinimas: TRADICIJOS JUNGIANČIOS BUVUSIUS IR ESAMUS YLAKIŠKIUS 

Tikslas: skatinti ir vienyti bendruomenės sutelktumą, 

neabejingumą išsaugant senas tradicijas. 

Rezultatas: bendruomenės gyventojai trumpam palikę savo 

kasdieninius darbus ir susirinkę į renginį dalyvavo sportinėse 

rungtyse, lankė amatininkų mugę, klausėsi muzikantų ir 

dainininkų koncerto, linksminosi vakaro diskotekoje. Šventėje 

buvo sukurta erdvė ir mažiesiems dalyviams. 

Susibūrusi bendruomenė ne tik suorganizavo ir linksminosi 

gražiame renginyje, tačiau ir prisidėjo prie seniai puoselėjamos 

tradicijos išsaugojimo bei perdavimo iš kartos į kartą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajūrio kaimo bendruomenė, Tauragės r. 

Projekto pavadinimas: ŠKAPLIERINĖ 

Tikslas: telkti vietos gyventojus bendram darbui, ugdyti 

bendruomeniškumą ir propaguoti turiningą bei prasmingą 

laisvalaikį. Organizuojant tradicinį renginį puoselėti kultūros 

paveldą garsinant krašto istoriją, ateinančioms kartoms 

sukaupti ir perduoti krašto vertybes. 

Rezultatas: tradicinio renginio naudą – vietos tradicijų 

puoselėjimas, galimybė bendrauti, susitikti su svetur 

gyvenančiais giminaičiais ir pažįstamais, kaimynais turiningai 

praleisti laisvalaikį. Renginiu džiaugėsi ir vaikai, kurie smagiai 

žaidė. Jaunimas linksminosi, mezgė pažintis. Į tradicinį renginį 

susirinkę įvairių kaimyninių bendruomenių atstovai sustiprino 

savo bendravimą, aptarė naujas ir įvairias jo formas. Atvykę 

amatininkai ir įvairūs prekeiviai realizavę savo gaminius ir 

prekes uždirbo pajamų. Pajūrio kaimo bendruomenės nariai įgyvendinę projektą įgijo didesnės patirties, 

pasilinksmino, užmezgė naujų pažinčių ir pasidžiaugė savo kraštu. 

 

Veliuonos krašto bendruomenė, Jurbarko r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ VELIUONOS MIESTELIO ŠVENTĖ 

Tikslas: tradicinio (18-ojo) renginio organizavimas. Veliuonos 

miestelio šventė, skatinanti bendruomeniškumą ir 

bendradarbiavimą. 

Rezultatas: suorganizuotoje šventėje dalyvavo Veliuonos 

seniūnijos gyventojai, jų giminaičiai ir svečiai bei aplinkinių 

seniūnijų – Juodaičių, Seredžiaus, Raudonės bendruomenių 

nariai. Vyko septynių jaunimo komandų krepšinio varžybos, 

penkių kaimo bendruomenių komandų varžytuvės, amatininkų ir 

žemės ūkio produkcijos gamintojų mugė. 

Didžiausia projekto nauda – matyti kaimo senjorus vaikų, anūkų, 

proanūkių ir giminaičių apsuptyje. Žmonės su negalia ir socialiai 

pažeidžiami asmenys džiaugėsi galimybe pabūti šventiniame šurmulyje ir pasiklausyti koncerto.  
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Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga, Ukmergė 

Projekto pavadinimas: DERLIAUS ŠVENTĖ „ANIUOLŲ SARGŲ KERMOŠIUS“ ŽELVOJE 

Tikslas: skatinti Ukmergės krašto kaimiškų 

vietovių bendruomeniškumą ir partnerystę 

siekiant puoselėti ir saugoti Lietuvos kaimo 

senąsias tradicijas, papročius ir amatus bei 

propaguoti savanorystės svarbą. 

Rezultatas: lietuviško kaimo tradicijų ir papročių 

puoselėjimas – tautos identiteto dalis. Todėl, 

tęsiant tradicijas ir organizuojant renginį, buvo 

apjungtos visos (11-ka) Ukmergės rajono 

kaimiškos seniūnijos ir jose veikiančios 

bendruomenės. Kadangi renginio vieta Želva, tad 

buvo atkreiptas dėmesys į Želvos miestelio 

istorinę praeitį – prieš II-jį pasaulinį karą, jame 

didžiąją gyventojų dalį (90%) sudarė žydų 

tautybės gyventojai ir čia vykdavo didžiulis 

turgus. Todėl ir šventės tema buvo ,,Pirk, 

parduok, mainyk“. Seniūnijos kartu su savo 

bendruomenės žmonėmis kūrė kiemelius, kuriuose vyko edukacinės programos, amatų demonstravimas ir 

prekyba. Vyko konkursai, išaugintos didžiausios daržovės svėrimo varžytuvės, senovinės sportinės rungtys, 

meninė ir kultūrinė programa. Veiklą plėtojantys amatininkai, verslininkai turėjo galimybę pristatyti  ir 

parduoti savo produkciją – tai ką turi geriausio ir gražiausio, užmegzti naujas pažintis. 

Atliepiant į tai, kad šie metai paskelbti Savanorystės metais, buvo pagerbtos ir atminimo dovanėlėmis 

apdovanotos bendruomenės, kadangi jos su savo žmogiškaisiais ištekliais yra savanoriškos veiklos 

propaguotojos. 

Ši derliaus šventė – puikus bendradarbiavimo pavyzdys – galimybė bendruomenėms būti kartu, kurti bendras 

vertybes, parodyti savo sumanumą, išradingumą, pasidalyti savo patirtimis, pasidžiaugti vieniems kitais ir 

puoselėti tradicijas. 

 

Kaimų bendruomenė „Viduklė“, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ ŠVENTĖ „RUDENS TAKU“ 

Tikslas: skatinti kaimų bendruomenės 

„Viduklė“ narių bendruomeniškumą, puoselėti 

bendruomenės tradicijas ir stiprinti 

bendradarbiavimą su kitomis rajono ir 

kaimyninio rajono (Šilalės r.) kaimo 

bendruomenėmis. 

Rezultatas: renginio metu vyko amatininkų 

mugė, skambėjo muzika ir dainos. Didelis 

dėmesys buvo skirtas jaunimui ir jaunoms 

šeimoms, kurios dalyvavo piešinių konkurse 

„Mano Viduklė“. Buvo surengta kaimo 

bendruomenės narių rankdarbių paroda 

„Auksarankis“ ir apdovanoti jos dalyviai. 

Ypatingą dėmesį bendruomenė skyrė 

savanoriams, kurie bendruomenės veikloje 

labai svarbūs – be jų pagalbos, pasiaukojančio darbo neįvyksta nė vienas renginys, neįgyvendinamas nė vienas 

projektas, todėl renginio metu jiems buvo padėkota. 

Renginys buvo įdomus, išradingai organizuotas, sulaukė geranoriškų atsiliepimų. Apdovanoti konkursų 

dalyviai, paskatinti vietos amatininkai, meno kolektyvai, sustiprėjo žmonių pasitikėjimas bendruomenės 

veikla, suteikė galimybę džiaugtis savo kaimu. Stiprėjo bendradarbiavimo ryšiai su Šilalės r. Gylių, Paupio ir 

Girdiškės kaimo bendruomenių nariais. 
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Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga, Pasvalio r. 

Projekto pavadinimas: PASVALIO RAJONO BENDRUOMENIŲ TRADICINIS SĄSKRYDIS – 2022 

Tikslas: bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi bei 

mokomaisiais vizitais, skatinant bendruomeniškumą ir 

pristatant Pasvalio krašto sportinius žaidimus. 

Rezultatas: suorganizuotas tradicinis bendruomenių 

sąskrydis. Bendruomenės pristatė kulinarinius savo krašto 

ypatumus, dalyvavo įvairiose sporto žaidynėse. Sąskrydžio 

metu surengtas Lietuvos galiūnų pasirodymas (varžybos), 

vyko Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 

spektaklis. 

Šio projekto dėka bendruomenių nariai turėjo galimybę 

susitikti ir pabendrauti, pasidalinti patirtimi ir paplanuoti 

ateities veiklas. Tokie renginiai skatina ir puoselėja 

bendruomeniškumą. 

 

Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“, Tauragės r. 

Projekto pavadinimas: ANTANINĖS KĘSČIUOSE 

Tikslas: telkti vietos gyventojus bendram darbui, ugdyti 

bendruomeniškumą ir propaguoti turiningą ir prasmingą 

laisvalaikį. Puoselėti kultūros paveldą garsinant krašto 

istoriją, kaupti ir perduoti ateinančioms kartoms krašto 

vertybes. 

Rezultatas: Antaninės Kęsčiuose – šventė, skirta visiems, t. 

y. visų socialinių grupių ir įvairaus amžiaus žmonėms. Jos 

svarbiausias akcentas – žmonių tarpusavio bendravimas, kuris 

paskatino atvykti svetur gyvenančius kraštiečius. 

Suaktyvėjusi bendruomenių veikla Antaninių tradicinę šventę 

praturtino įvairiapuse menine programa ir tuo dar labiau 

padidino šventės patrauklumą, paįvairino jos turinį. Tradicinio renginio programos tikslas – vietos regiono 

etninio savitumo išryškinimas. Tokie renginiai atitinka įvairaus amžiaus žmonių poreikius – vyresnės kartos 

žmonės dalinasi prisiminimais, džiaugiasi menine programa, o jaunimas ir vaikai žaidžia, mezga naujas 

pažintis, linksminasi. Antaninės žymi šienapjūtės pradžią, tad visi Antanai ir Antaninos buvo kviečiami pjauti 

pirmąją pradalgę, o vėliau buvo apdovanoti. Šventė išskirtinė ir dekoracijomis, kurios buvo skirtos paskatinti 

Kęsčių kaimo ir aplinkinių kaimų žmones gyventi ir judėti tvariau. 

 

VO „Meškuičių bendruomenė“, Šiaulių r. 

Projekto pavadinimas: SUKAUPTA KARTŲ ISTORIJA – MEŠKUIČIAMS 465 METAI 

Tikslas: suorganizuoti tradicinę Meškuičių miestelio šventę, skirtą 

Lietuvos jaunimo metams ir krepšinio 100-čiui paminėti. Skatinti 

bendruomenės narių: jaunimo, asmenų iš socialiai pažeidžiamų 

visuomenės grupių, senjorų įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, 

populiarinant savanorišką veiklą ir bendravimą tarp kartų. 

Rezultatas: dviejų dienų renginys prasidėjo miestelio parke sporto 

varžybomis – vyko tinklinio, krepšinio turnyras „Seniūnijos taurė“, 

„Stipruolio rinkimai“, zumbos treniruotė, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

estafetės. 

Buvo žaidžiami liaudies žaidimai. Šventės metu vyko tautodailininkų, 

amatininkų, ūkininkų mugė ir edukaciniai užsiėmimai. Renginio 

dalyvius linksmino liaudiškos muzikos kapelų 

pasirodymai/varžytuvės ir profesionalių atlikėjų koncertas. Antrą 

šventės dieną vyko Šv. Baltramiejaus atlaidų iškilmingos Šv. Mišios, 

procesija ir agapė. 
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Papilio bendruomenė, Biržų r. 

Projekto pavadinimas: SAVAS KRAŠTAS KIEKVIENO ŠIRDY 

Tikslas: tęsti Papilio miestelio tradiciją burti 

bendruomenę ir miestelio išeivius minint svarbias 

istorines datas, dalintis buvusių papiliečių 

pasiekimais – taip motyvuoti jaunąją kartą siekti savo 

tikslų. Subūrus visų kartų ir plačiai pasklidusius 

papiliečius paminėti Biržų kunigaikštystės, o kartu ir 

šios kunigaikštystės Papilio valdos 475-ąsias 

metines. 

Rezultatas: suorganizuotos šventės „Savas kraštas 

kiekvieno širdy“ metu vyko edukacinė ekskursija 

aplankant kultūros paveldo objektus – Biržų krašto 

muziejų „Sėla“, bažnyčias. Renginio dieną vyko 

sportinės varžytuvės jaunimui, šventinis koncertas, 

šurmuliavo amatų demonstracinė mugė. Ši šventė yra 

besiformuojančios tradicijos tąsa – kartą metuose 

suburti kraštiečius ir pasidžiaugti vieni kitų pasiekimais, daugiau sužinoti savo krašto istoriją. 

Į visus renginio organizacinius darbus buvo įtraukta Papilio bendruomenė ir seniūnija, religinės 

bendruomenės, kultūros namų darbuotojai, mokyklos bendruomenės nariai. Tikimasi, kad ši šventė padidino 

jaunų žmonių motyvaciją dalyvauti prasmingose bendruomenės veiklose, suvokti, kad jie yra šio krašto 

istorijos dalyviai ir tęsėjai bei paskatino ir nuolatinius Papilio gyventojus tapti bendruomenės nariais ir 

įsitraukiant į įvairias veiklas jausti bendrystės prasmę. 

 

Asociacija „Naisių bendruomenė“, Šiaulių r. 

Projekto pavadinimas: ŽOLINIŲ ŠVENTĖ NAISIUOSE 

Tikslas: išsaugoti ir puoselėti savo krašto kultūrą 

ir tradicijas, organizuojant tradicinį Žolinės 

renginį Naisiuose. 

Rezultatas: Naisiuose jau aštuntą kartą buvo 

surengta Žolinės šventė, kurioje ir toliau buvo 

puoselėjama blaivybės idėja, netruko įvairių 

užsiėmimų, veiklų, edukacijų ir pramogų. 

Festivalio tema – saugi vaikystė, todėl ypatingas 

dėmesys buvo skiriamas vaikams. Prieš festivalį 

Naisiuose įkurta dar viena lankytina vieta – 

triušių sala. Žolinių šventės programoje buvo 

muzikinė komedija ir du spektakliai, turininga 

profesionalių atlikėjų koncertinė programa. 

Antroji festivalio diena buvo skirta sporto 

žaidynėms. Vyko krepšinio, tinklinio, šaškių, 

smiginio, virvės traukimo, svarsčio kilnojimo 

varžybos, bėgimai „Naisiai – Kryžių kalnas – Naisiai“ ir aplink Baltų areną. Koncertinėje scenoje pasirodė 

šokių ir ritminės gimnastikos kolektyvai. Naisių žemaitukų žirgyno organizuotose žemaitukų konkūro 

varžybose Naisių taurei laimėti kartu su šeimininkais dalyvavo dar devynių žirgynų raiteliai ir žirgai iš 

Vilniaus, Panevėžio, Radviliškio, Šiaulių, Pasvalio, Zarasų, Kaišiadorių rajonų. 

Renginio metu pristatant įvairias edukacijas ir gaminius buvo paskatintas vietos amatininkų ir ūkininkų 

verslumas. Dalyvavimas įvairiose edukacijose paskatino žmonių norą domėtis tradicijomis, prisiminti 

pamirštą ir atrasti kažką naujo. Visos projekto metu vykdytos veiklos prisidėjo prie kultūros tapatumo 

saugojimo ir kultūros prieinamumo didinimo visoms amžiaus bei socialinėms žmonių grupėms. Į šventės 

organizavimą buvo įtraukti Naisių bendruomenės, kitų kaime veikiančių nevyriausybinių organizacijų, kaime 

esančios mokyklos skyriaus ir seniūnijos centre esančios gimnazijos bendruomenės nariai. 
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Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Biržų r. 

Projekto pavadinimas: SKRYDIS 2022 

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: surengtas Biržų rajono 

kaimo bendruomenių sąskrydis, kuriuo 

tęsiama kasmetinio renginio tradicija – 

renginys yra vienas iš Biržų r. kaimo 

bendruomenių sąjungos veiklos bei 

kiekvienos bendruomenės atskirai 

svarbių veiklos aspektų apibendrinimas. 

Renginyje dalyvavo nariai iš visų 45 

Biržų r. bendruomenių, tai skatino 

bendruomenių narių tarpusavio komunikaciją, vyko gerosios patirties pasidalijimas. Bendruomenės pristatė 

kultūrinę programą, buvo demonstruojamas kulinarinis paveldas, tradiciniai kaimo amatai ir kitos veiklos, 

vykstančios rajono kaimo bendruomenėse. Buvo pristatytos įvairios aktyvios veiklos, skirtos įvairaus amžiaus 

žmonėms, ypatingai jaunimui, nes šventė buvo skirta Jaunimo metams paminėti, vyko Biržų r. jaunimo 

pasirodymai. Taip pat paminėti ir Jono Meko metai, jam buvo skirta viktorina apie jo gyvenimą. 

Vyko sporto linksmosios žaidynės, kuriose buvo patikrintas taiklumas, rankų stiprumas ir ištvermė. 

Renginys sustiprino Biržų r. kaimo bendruomenių sąjungą kaip organizaciją, skatino bendruomenių 

komunikaciją, augino bendruomeniškumo jausmą, įtraukė bendruomenių narius į bendruomenės veiklą. Buvo 

suteikta galimybė įvairioms saviraiškos formoms įvairių amžiaus grupių bendruomenių nariams. 

 

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 – buvo pasidalinta 

veiklomis, patirtimi bei pareigomis, 

paskatintas kartų bendradarbiavimas. 

Mažieji džiaugėsi Priekulės Ernsto 

Vicherto teatro interaktyvia pasaka 

„Joniukas ir Grytutė”, suaugę žiūrėjo 

Agluonėnų klojimo teatro, Anykščių, 

Rietavo ir Kretingos kultūros centrų 

paruoštus spektaklius. Šventinio renginio 

metu vyko edukacijos ir amatininkų mugė, tad visi joje galėjo įsigyti patikusį dirbinį. Šokiai ir žaidimai, solistų 

ir muzikantų pasirodymai visus renginio dalyvius įtraukė į linksmybių sūkurį. 
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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: į spartakiadą susirinko sporto mylėtojai iš šešių 

Ukmergės r. bendruomenių, dalyvavo Deltuvos ir 

Tulpiakiemio VDC vaikai. Keturioms vaikų komandoms 

buvo suorganizuotos linksmosios estafetės, kvadrato 

varžybos, įvairios edukacinės veiklos. Vyresnieji dalyvavo 

krepšinio, tinklinio, futbolo, smiginio, bėgimo, šaškių, 

virvės traukimo ir kitose rungtyse. Šventėje vykdytos 

veiklos, tradicinių amatų demonstravimas prisidėjo prie 

etnokultūros ir tradicijų saugojimo bei puoselėjimo. Žolinių spartakiada baigėsi profesionalaus atlikėjo 

koncertu. 

Spartakiados organizatoriai į visas veiklas įtraukė savo bendruomenės narius, paskatino sveiką ir aktyvų 

laisvalaikio praleidimą. Kraštiečiai sveikos gyvensenos „virusą“ paskleidė ne tik Ukmergės r., tačiau ir visoje 

Lietuvoje. 

 

Panevėžio rajono Uliūnų kaimo bendruomenė, Panevėžio r. 

Projekto pavadinimas: ULIŪNAI. 650 METŲ ŽEMĖLAPYJE 

Tikslas: surengti renginių ciklą Uliūnų 650-ies metų jubiliejaus 

paminėjimui. 

Rezultatas: sukurtas pažintinis žaidimas, surengta istorinė paroda, 

suorganizuota edukacija, žaidimai, meno dirbinių, piešinių ir 

rankdarbių parodos. Renginio metu susitiko įvairaus amžiaus 

žmonės, buvę ir esami Uliūnų gyventojai, kurie aktyviai bendravo 

tarpusavyje, dalinosi prisiminimais. Jaunimui tai buvo paskata 

ugdyti patriotiškumą tėviškei, perimti patirtį iš vyresnių, pasimokyti 

vieniems iš kitų. Profesionalus scenos įgarsinimas, įžymus muzikos 

kolektyvas, įdomus šventinis renginys pritraukė daugiau žmonių nei 

buvo numatyta projekte. 

 

Žiobiškio kaimo bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: VĖL KVIEČIA ŠV. BALTRAMIEJUS 

Tikslas: tęsti prieš šimtą metų susiformavusios pagrindinės 

Žiobiškio krašto šventės – Šv. Baltramiejaus tradicijas, 

ypatingą dėmesį suteikiant jaunimui – minint Jaunimo 

metus. 

Rezultatas: suorganizuotas šventinis renginys, skirtas 

Žiobiškio 345-sioms metinėms ir Jaunimo metams 

paminėti. Projekto metu Žiobiškio krašto istoriją pristatė 

kraštietis, monografijos apie Žiobiškį autorius V. Mačiekus. 

Į parengiamuosius šventės organizavimo darbus ir veiklas 

buvo įtraukti įvairių socialinių sluoksnių gyventojai, vaikai 

bei jaunimas. Suorganizuotos kartų varžybos, vyko vaikų ir 

jaunimo simbolinis bėgimas, organizuoti įvairūs lauko žaidimai. Koncertuodami vaikai ir jaunimas tapo 

matomi ir svarbūs, parodė savo įgūdžius ir talentus. Šventės metu šurmuliavo ūkininkų ir amatininkų turgelis, 

kurio metu vyko daiktų (už simbolinį mokestį) pardavimo akcija, o surinktos lėšos paskirtos bendruomenės 

reikmėms. 

Žiobiškio kaimo bendruomenė įvedė naują tradiciją – pasveikinti naujakurius ir naujagimius. Šventės metu 

susikūrė bendradarbiavimo su Bajorų, Skemų bendruomenių nariais tinklas, kuris praplėtė ir plės laisvalaikio 

praleidimo formas ir galimybes. 
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Jadagonių piliakalnio bendruomenė, Kauno r. 

Projekto pavadinimas: SŪDUVOS PERLAI – JADAGONIŲ ŽOLINĖS VAINIKE 

Tikslas: puoselėti Žolinių tradicijas Lietuvos kaime, 

pažymėti Sūduvos metus, stiprinti 

bendruomeniškumą. 

Rezultatas: tradicinei Žolinių šventei, kuri 

organizuojama nuo 2009 m. sutelktos savanorių 

grupės. Buvo pinami vainikai ir žolynų kilimai, 

statomos palapinės ir stalai dalyviams ir svečiams, 

organizuojamos vaišės. Susisiekta su išeiviais iš 

kaimo ir su Kauno žydų bendruomene bei atrasti 

žydus slėpę vietiniai žmonės. Į šventę susirinko 

šeimos su vaikais, jų giminės, kraštiečiai, svečiai, 

išeiviai iš Jadagonių kaimo. Bendruomenėms 

suorganizuotas kilimų iš gėlių ir žolynų konkursas. 

Vyko amatininkų mugė, vietinės šeimininkės pristatė 

savo gaminius ir jų gamybos receptus. Šventės 

dalyviai buvo supažindinti su medžio, akmens ir 

metalo senaisiais amatais. Koncertinę programą pristatė Sūduvos krašto meno mėgėjų kolektyvai. Žolinių 

šventės dalyviai susipažino su kaime puoselėjamais tradiciniais amatais, kultūros paveldu, išmoko rišti 

vainikus, pinti gėlių kilimus. 

Projekto vykdymo metu buvo paminėti Sūduvos metai bei užmegzta draugystė su aplinkinių Kauno r. 

seniūnijų bendruomenėmis. 

 

Viečiūnų bendruomenė „Versmė“, Druskininkų sav. 

Projekto pavadinimas: RUDENS ŠVENTĖ. LYGIADIENIS 

Tikslas: telkti Viečiūnų bendruomenės savanorius ir jaunimą, 

organizuojant tradicinę Rudens šventę ir paminėti 2022-uosius 

Savanorystės ir Jaunimo metus. 

Rezultatas: suorganizuota tradicinė rudens šventė, į kurios veiklas 

buvo įtrauktas jaunimas ir savanoriai. Šventės metu atkreiptas 

dėmesys į savanoriškos veiklos svarbą Viečiūnų bendruomenėje, 

tradicijų puoselėjimą. Bendruomenė, pagerbdama prabėgusius 

metus ir jų dovanas, aukojo ožį, pašventinę jį ugnimi, siuntė savo 

pagarbą ir dėkingumą protėviams praeitin, viltį ir meilę ainiams 

ateitin, o sau šitaip pelnydamiesi naujinimo ir atgimimo džiaugsmą 

dabarty. 

 

 

Jankų bendruomenė, Kazlų Rūdos sav. 

Projekto pavadinimas: TĘSIAME TRADICIJAS 

Tikslas: bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo ryšių stiprinimas 

organizuojant tradicinę vasaros šventę Jankuose. 

Rezultatas: šventė suvienijo bendruomenę, suteikė gerų emocijų, 

paskatino bendravimą, bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, 

kadangi į renginio veiklų organizavimą buvo įtraukta daug vietos 

gyventojų. Į šventės organizavimą buvo įtraukti ir mokiniai ir 

socialinę atskirtį patiriantys gyventojai. 

Renginio metu organizuotos veiklos: grybų karaliaus rinkimai, 

kultūrinė programa – kolektyvų pasirodymai, žaidimai vaikams, 

sporto užsiėmimai. 
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Tauragnų krašto bendruomenė, Utenos r. 

Projekto pavadinimas: KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ TAURAGNUOSE 

Tikslas: prasmingai pažymėti miestelio gimtadienį, 

suburiant vietinius ir iš šio krašto kilusius žmones. 

Rezultatas: šventės metu atidengta paminklinė lenta 1918-

1923 m. savanoriams; pradėta sodinti vyšnaičių alėja prie dr. 

E. Šimkūnaitės vyšnių sodo, skirta žymiems šio krašto 

žmonėms. Veikė seniūnaitijų kiemeliai, vietos amatininkų ir 

ūkininkų kiemeliai, įvairios edukacijos, pristatytos dvi 

naujos knygos, apdovanoti šiam kraštui nusipelnę žmonės, 

vyko koncertas. Aktyviausiems šventės dalyviams ir 

savanoriams organizuotas mokomasis vizitas į Jūžintų 

kaimo bendruomenę Rokiškio r. Vaikų erdvėje veikė 

pripučiamas kliūčių ruožas. 

Projektas sukūrė pridėtinę socialinę vertę – saugomos bei 

perduodamos krašto tradicijos, ugdomas visuomenės 

susidomėjimas žymiais šio krašto žmonėmis, krašto istorija 

ir kultūra. Pagerbti Tauragnų kraštui nusipelnę žmonės, tad 

ir bendruomenės gyventojai skatinami prisidėti prie 

Tauragnų krašto kultūrinės bei socialinės veiklos. Prie 

šventės sklandaus organizavimo prisidėjo didelis būrys bendruomenės savanorių. 

 

Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras „Santaka“, Šakių r. 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŠVENTĖ „ŠITAM 

DIDELIAM BŪRY – 2022“ 

Tikslas: suorganizuoti šventę Vaikų gynimo dienai 

pažymėti bei LR Seimo paskelbtam Sūduvos metų 

garsinimui. 

Rezultatas: tradicinis renginys buvo skirtas įvairaus 

amžiaus vaikų ir jaunimo gyvam bendravimui su 

bendraamžiais bei suaugusiais, psichologinės 

įtampos padariniams sušvelninti. Vaikai linksminosi 

pramogų parkelyje: šokinėjo ant batutų, dalyvavo 

balionų lankstymo edukacijoje, aitvarų gamyboje, 

veidelius puošėsi piešiniais, vaišinosi. Kudirkos 

Naumiesčio bibliotekos darbuotoja dalyviams 

pravedė viktoriną, skirtą Sūduvos metams paminėti. 

Vyko etninių sportinių rungčių varžytuves su 

edukatoriais – pasakų personažais. Šventės dalyviai 

lankė tautodailininkų ir vietinių amatininkų mugę, 

kurioje degustavo įvairius Sūduvos krašto kepinius, 

medų bei galėjo pasigrožėti ar įsigyti dirbinių iš 

vaško, molio, medžio, siuvinių ir mezginių, susirišti 

gėlių puokštes. 

Meninėje programoje – koncerte dalyvavo patys šventės dalyviai: Kudirkos Naumiesčio lopšelio – darželio 

,,Linelis“ dainorėliai, gimnazijos šokėjai ir dainininkai, Panovių laisvalaikio centro šokių grupė ,,Judesiukas“. 

Vyko aktyviausių šventės dalyvių apdovanojimai. Ši ypatinga šventė suteikė daug džiaugsmo ir šypsenų. 
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Metelių kaimo bendruomenė „Tarp Dusios ir Metelio“, Lazdijų r. 

Projekto pavadinimas: PO METELIŲ DANGUM 

Tikslas: tradiciškai organizuoti festivalį 

„Metelių banga“ ir iškilmingai paminėti 

Metelių parapijos Kristaus atsimainymo 

bažnyčios 200 metų jubiliejų. Stiprinti 

bendravimo tradicijas, savanorystę 

bendruomenėje, skatinti kartų bendrystę ir 

pilietiškumą. Patrauklia forma pateikti 

Metelių krašto istoriją. 

Rezultatas: renginyje „Po Metelio 

dangum“ dalyvavo įvairaus amžiaus ir 

įvairių socialinių grupių asmenų. Į renginių 

organizavimą buvo įtraukti ne tik Metelių 

bendruomenės nariai, tačiau ir Seirijų A. 

Žmuidzinavičiaus gimnazijos moksleiviai, 

kurie pastatė lauko estradą ir palapinę, 

sutvarkė Metelio ežero pakrantę ir kaimo 

viešąsias erdves, išpuošė bažnyčią, parengė ir pristatė parodą „Praeitis ir dabartis“, registravo šventės dalyvius 

bei dalino jiems suvenyrus. Renginio metų dalyviai buvo vaišinami vietoje virta žuviene, vyko amatininkų ir 

prekybininkų mugė, skambėjo kaimo kapelų ir profesionalių atlikėjų muzika ir dainos. 

Renginys sutvirtino ne tik Metelių kaimo bendruomenės, tačiau ir aplinkinių kaimų bendravimo tradicijas, 

savanorystę, kartų bendrystę ir pilietiškumą, padidino Metelių krašto istorijos sklaidą. 

 

Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė 

Projekto pavadinimas: KVEPIA MEDUMI MŪSŲ STALAS 

Tikslas: organizuoti tradicinę Trakų rajono 

bitininkų šventę ,,Kvepia medumi mūsų stalas“, 

atspindinčią dzūkų regiono kultūrinį savitumą ir 

puoselėjančią tradicijų tęstinumą. 

Rezultatas: suorganizuota viešo pobūdžio, 

skirta tenkinti viešuosius poreikius (ne pelno) 

tradicinė bitininkų šventė „Kvepia medumi 

mūsų stalas“. Renginio metu vyko mugė, į kurią 

buvo sukviesti vietiniai ir aplinkinių vietovių 

ūkininkai, amatininkai, bitininkai, kurioje jie 

galėjo pristatyti savo gaminamą produkciją, 

pasidalinti patirtimi, perteikti savo gebėjimus 

jaunesniems. Bitininkams ir besidomintiems 

bitininkyste buvo pravesta paskaita apie 

bitininkystės perspektyvas. 

Gausus dalyvių ir žiūrovų būrys savo 

apsilankymu padidino vietovės žinomumą ir sklaidą. Bendra veikla ir rezultatai sutelkė įvairaus amžiaus bei 

socialinių grupių vietos gyventojus aktyvesnei bendrai ir įvairiapusei veiklai, suteikė bendruomeniškumo, 

aktyvumo, sąmoningumo, skatino bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, bei įtakojo socialinę bei 

kultūrinę plėtrą. 
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Anciškių kaimo bendruomenė, Biržų r. 

Projekto pavadinimas: MENO IR SPORTO ŠVENTĖ „MOKI? GALI? PARODYK!“ 

Tikslas: tęsti unikalią tradiciją kaime – 

organizuoti meno ir sporto šventę. Stiprinti 

bendruomenės sutelktumą, suteikti galimybę 

jaunimui atskleisti savo talentus, kūrybines galias 

ir gebėjimus turiningai leisti laisvalaikį, tuo 

prisidedant prie Lietuvos jaunimo metų 

paminėjimo. 

Rezultatas: renginio metu veikė jaunimo 

kūrybinių darbų paroda, vietinių amatininkų 

demonstracinė – edukacinė mugė, vyko 

edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui, 

estafetės ir sporto varžybos, šeimų piknikas, 

aktyviausių bendruomenės narių pagerbimas. Šventė baigėsi koncertu ir diskoteka jaunimui. 

Projekto įgyvendinimas sustiprino bendruomenės sutelktumą, gyventojams suteikė galimybę prasmingai 

praleisti laisvalaikį, formavo teigiamą požiūrį į tautos papročius ir tradicijas. 

 

Krosnos miestelio bendruomenės komitetas, Lazdijų r. 

Projekto pavadinimas: PO MATAUŠO JAU ATAUŠO 

Tikslas: stiprinti sąsajas tarp jaunimo ir pagyvenusių 

bendruomenės narių, stiprinti jaunimo aktyvumą ir 

pilietiškumą. 

Rezultatas: šventė prasidėjo Šv. Mataušo atlaidais, 

gyventojai dalyvavo procesijoje, kuri įtraukta į nematerialųjį 

kultūros paveldą. Kultūros centro prieigose vyko koncertas, 

kuriame pasirodė vietiniai ir kaimyninių bendruomenių 

šokėjai, muzikantai ir solistai, profesionalių atlikėjų grupė. 

Mugėje savo produkcija prekiavo aplinkinių kaimų ūkininkai 

ir namudininkai. Alytaus Birutės bataliono kariškiai šventės 

dalyvius supažindino su savo profesijos ypatumais, savo 

įranga jaunuolius apmokė šaudyti. Dalyvavo kinologai su 

mokytais šunimis. Vyko loterija, kuriai didelę dalį prizų 

pateikė vietiniai ūkininkai ir vietoje veikiančios įmonės. Pasibaigus šventinei programai jaunimas šventės 

rengėjus ir dalyvius vaišino pačių keptu obuolių pyragu ir arbata. 

 

Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“, Tauragės r. 

Projekto pavadinimas: NIEKUR MIELESNĖS VIETELĖS UŽ SAVĄJĮ KAIMĄ NĖRA 

Tikslas: stiprinti kaimo bendruomenės veiklą, aktyvinti 

bendruomeninį gyvenimą per tradicines šventes, skatinti 

nuoširdų, pagarbų bendravimą tarp skirtingo amžiaus kaimo 

gyventojų. 

Rezultatas: Aukštupiškiai Žolines švenčia nuo neatmenamų 

laikų ir šios šventės prasmę sudaro ne tik religinis sakralumas, bet 

ir galimybė bendrauti ir linksmintis įvairių kartų vietos 

gyventojams ir svetur gyvenantiems kraštiečiams. Po šventės 

laukimo ir pasiruošimo, į ją susirinkę žmonės susitinka su 

giminaičiais, draugais, dalijasi mintimis apie praeities ir dabarties 

problemas. Ta proga naudojasi ir įvairūs krašto bei atvykę 

amatininkai, prekeiviai pateikdami savo gaminius, produktus ir 

kitas prekes. Šio tradicinio renginio nauda – žmonės mato ir 

jaučia vietos tradicijų puoselėjimą, džiaugiasi galimybe bendrauti 

tarpusavyje, susitikti su svetur gyvenančiais giminaičiais ir pažįstamais, turiningai praleisti laisvalaikį. 
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Asociacija „Krokialaukio kaimo bendruomenė“, Alytaus r. 

Projekto pavadinimas: SUĖJĘ PO DARBŲ 

Tikslas: telkti Krokialaukio, Maštalierių, Čiurlionių, 

Krekštėnų, Krokininkų ir Daugirdų kaimų gyventojus 

bendruomeniškam bendradarbiavimui, skatinant verslumą, 

inovatyvių idėjų kaime paieškas, savanorystę bei įtraukiant 

į tradicinės rudens šventės aktyvias veiklas kuo daugiau 

įvairaus amžiaus ir patirčių žmonių, akcentuojant, kad 

2022-ieji paskelbti Lietuvos jaunimo ir Savanorystės 

metais. 

Rezultatas: devintą kartą organizuotame renginyje buvo 

surengtos puokščių komponavimo, duonos, šimtalapių, 

kibinų kepimo ir deserto gaminimo edukacijos. Vyko 

smulkių verslininkų ir amatininkų produkcijos paroda – 

pardavimas. Tradiciškai pasveikinti 2022-siais gimę 

bendruomenės mažyliai, vyriausi bendruomenės senjorai. 

Padėkos įteiktos šešiems aktyviausiems savanoriams (3 iš jų – jaunimo atstovai). Renginyje buvo pristatyti ir 

nominuoti ,,Mano ūkis kitaip“ inovatyviai ūkininkaujantys bendruomenės žmonės: šilauogių, vynuogių, 

braškių sodinukų, triušių augintojai. Šventę, į kurios organizavimą buvo pakviestos visos įstaigos ir 

organizacijos, esančios asociacijos teritorijoje, režisavo ir vedė patys bendruomenės nariai.  

 

Lailūnų kaimo bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: PO DARBELIŲ – PO DARBŲ 

Tikslas: organizuojant rudens šventę skatinti savanorišką 

veiklą, bendruomeniškumą, tęsti kaimo ilgametes tradicijas. 

Rezultatas: rugsėjo 10 dieną Lailūnų kaimo bendruomenės 

kiemelis prisipildė įvairiausio šurmulio. Nuo pat ankstaus ryto 

vyko didysis pasiruošimas šventei. Kiemelyje įsikūrė 

šauniosios šeimininkės, tad iš garuojančių katilų sklido gardžios 

košės ir troškinio aromatai. Vyko šventinė mugė, kurioje 

prekiautojai siūlė siūtus gaminius, megztas kojines, džiovintas 

vaistažoles, medų ir kitas gėrybes. Įrengtame pramogų 

kampelyje vaikams vyko edukacijos Bibliotekos gatvę užpildė 

senovinių auto-moto paroda. Šventė prasidėjo konferencija, 

kurios metu buvo kalbinti ekspedicijos metu aplankyti anksčiau ūkininkavę ir dabartiniai Obelių kaimo 

ūkininkai. Įteiktos metų nominacijos ,,Mūsų perliukai“, pasveikinti bendruomenės nariai atšventę ir dar 

švęsiantys savo jubiliejus. Rudens šventė baigėsi vietos atlikėjų ir svečių koncertinėmis programomis. 

 

Asociacija „Aukštadvario žiburiai“, Trakų r. 

Projekto pavadinimas: GYVENIMAS KAIP ŽYDINTIS SODAS 

Tikslas: skleisti gerąsias žinias apie daugiataučio Trakų krašto 

istoriją, kultūrą bei papročius ir taip pažymėti Lietuvos karaimų 

metus. 

Rezultatas: į dviejų dienų kelionę po Trakų kraštą buvo pakviesta 

Šilutės rajono Juknaičių kaimo bendruomenė. Kelionės metu 

svečiai supažindinti su karaimų tautos etnokultūrinėmis 

tradicijomis, patiekalais. Suorganizuota bendruomenių vakaronė 

su menine programa „Gyvenimas kaip žydintis sodas“. Renginyje 

dalyvavo: Aukštadvario, Onuškio, Bijūnų, Juknaičių 

bendruomenių nariai bei laikinai Aukštadvario seniūnijoje 

gyvenantys Ukrainos respublikos piliečiai. 

 

  



46 
 

Konstantinavo bendruomenės santalka, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ „PIRMOS PRADALGĖS“ ŠVENTĖ – VARŽYTUVĖS  

Tikslas: jau dešimtą kartą rengiamoje tradicinėje 

šventėje toliau puoselėti ir skleisti senąsias etnokultūrines 

Rokiškio r. Konstantinavos apylinkių šienapjūtės 

tradicijas ir papročius, perduoti juos jaunajai kartai, 

sužadinti malonius prisiminimus vyresniesiems, skatinti 

bendruomenės kartų bendravimą, stiprinti savo bei 

kaimyninių bendruomenių bendradarbiavimą, ugdyti 

bendruomeniškumą. 

Rezultatas: šventėje – varžytuvėse ir edukacinėje 

dienoje dalyvavo vietos ir kaimyninių bendruomenių 

atstovai, kraštiečiai, parvykę iš didžiųjų miestų ir 

užsienio, kaimyninių rajonų gyventojai. Varžytuvėse 

varžėsi 18-ka šienpjovių iš įvairių rajono bendruomenių: 

jauni žmonės, patyrę šienpjoviai ir šešerių metų 

berniukas, kuris šiemet pjovė su tikru dalgiu ir įveikė tokį 

pat šienavimo laukelį kaip ir visi šienpjoviai. Edukacinėje 

dienoje buvo mokoma uždėti grėbliams ir šakėms kotus, vyko viktorina „Senosios šienapjūtės tradicijos ir 

papročiai“, dalyviai sukrovė šieno kaugę, o 21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo „Tautišką giesmę“. 

Šventei buvo parengtas aplankas „Tradicinė dešimtoji „Pirmosios pradalgės“ šventė – varžytuvės 

Konstantinavoje“, vyko nuotraukų paroda, koncertinė programa. Vaikai mėgavosi pripučiamo batuto 

atrakcijomis. Įgyvendinant šį projektą buvo puoselėjamos krašto šienapjūtės tradicijos, jaunimas skatinamas 

domėtis savo krašto tradicijomis, bendruomenė labiau susivienijo, užsimezgė glaudesni ryšiai su 

kaimyninėmis bendruomenėmis. 

 

Kazokiškių bendruomenė, Elektrėnų sav. 

Projekto pavadinimas: RUDENS ŠVENTĖ 

Tikslas: stiprinti ir skatinti įvairaus amžiaus, kaimo 

gyventojų bendruomeninį sutelktumą ir 

bendravimą, socialinės rizikos grupių asmenų 

įsitraukimą, skatinti narių iniciatyvumą, gerinti 

savijautą socialinėje aplinkoje, stiprinti bendravimą 

tarp kartų, organizuojant kultūrinius renginius, 

mažinti socialinę atskirtį, kurti patrauklią kultūrinę 

aplinką Kazokiškių seniūnijoje. 

Rezultatas: šventės metu vyko šakočio kepimo 

edukacija – degustacija, dalyviai buvo supažindinti 

su šakočio kepimo amato ištakomis ir svarba mūsų 

kultūroje, pagerbti bei apdovanoti sodybų 

savininkai, bei nusipelnę savanoriai bei geradariai, 

Kazokiškių seniūnijos ūkininkai. Vyko fotosesija 

„Kazokiškų seniūnija iš paukščio skrydžio“. 

Vaikams stebuklų kampelį sukūrė personažai – Žalios kūdros gyventojai, kurie vedė žaidimus ir edukacinius 

užsiėmimus. Renginio dieną taip pat vyko amatininkų mugė ir šventinis koncertas. 

Tokie renginiai – galimybė kazokiškiečiams tapti vieningesniems, o miesteliui – tapti labiau žinomu, ir 

matomu. Kultūriniame gyvenime aktyviau dalyvaujantys kazokiškiečiai dar labiau sustiprina kaimo 

bendruomenės tradicijas ir veiklą, stiprėja įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių vietos gyventojų 

bendruomeniškumas, aktyvumas, dalinimasis gerąja patirtimi. 
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Družų kaimo bendruomenė, Širvintų r. 

Projekto pavadinimas: DIRBAME IR KURIAME KARTU 

Tikslas: organizuoti tradicinę Družų kaimo 

bendruomenės veiklos 20-čio šventę, 

įprasminant Savanorystės metus. 

Bendradarbiaujant su vietos ūkininkais bei 

kaimyninėmis ir kitų rajonų bendruomenėmis 

skatinti bendruomeninio gyvenimo plėtrą, 

skirtą vieningos bendruomenės susibūrimui ir 

bendruomeniškumo kultūros plėtrai, kuriant 

bendruomenės tradicijas ir buriant 

bendradarbiaujančius draugus, rėmėjus ir 

pagalbininkus. 

Rezultatas: bendruomenės įkūrimo šventė jau 

tapo tradiciniu Družų kaimo bendruomenės 

renginiu, kuris vyksta kas penkeri metai. 

Šventės metu vyko labdaros mugė, skirta 

socialiai remtiniems asmenims, krepšinio 

varžybos, įvairios sportinės rungtys, pristatyti 

projekto „Žydinti Lietuva“ rezultatai. Šventė baigėsi koncertu ir fejerverkais. 

Įgyvendintas projektas tenkino bendruomenės poreikius, teikė visuomeninę naudą, prisidėjo prie kultūros ir 

tradicijų puoselėjimo, socialinės sanglaudos, žmonių užimtumo didinimo. Kaimas kraštiečiams ir partneriams 

tapo patrauklesnis, tikimasi, kad tai padidins jų motyvaciją grįžti ir čia kurtis. 

 

Visuomeninė organizacija Akmenės bendruomenė, Akmenės r. 

Projekto pavadinimas: RUDENĖJANČIOS SAULĖS RITMU 

Tikslas: suorganizuoti tradicinį vasaros išlydėjimo 

renginį, kuris šiais metais būtų skirtas Jaunimo metams 

paminėti. 

Rezultatas: bendruomenės vasaros pabaigos renginys 

buvo skirtas vaikams ir jaunimui. Jo metu Akmenės 

kultūros namuose buvo parodytas Panevėžio lėlių 

vežimo teatro spektaklis „Su sraige aplink pasaulį“. 

Vaikai kartu su tėveliais dalyvavo diskusijoje, patys 

galėjo liesti, vaidinti, iš arčiau susipažinti su lėlių 

spektaklio užkulisiais. Vėliau miesto aikštėje vyko 

putų šou ir batutų atrakcijos. Vyko ,,(Ne)tylūs 

akmenys“ muzikinio festivalio koncertas. Stiprūs 

balsai, bendravimas su publika, dainų pasirinkimas bei 

pačių kūryba tiesiog pakerėjo, tai buvo gražiausia 

muzika ausims ir sielai. Pasibaigus koncertui atlikėjai 

ir Jaunimo centro atstovai smagiai bendravo, 

linksminosi diskotekoje. Jaunimo centre vyko muzikos diena ir jaunimo diskusija apie kūrybą. 

Projektas „Rudenėjančios saulės ritmu“ buvo prasmingas ir įsimintinas ne tik bendruomenės jaunimui, tačiau 

ir visiems Akmenės kaimo gyventojams. 
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Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė, Ukmergės r. 

Projekto pavadinimas: MYKOLIUKO MUGĖ LYDUOKIUOSE 

Tikslas: surengti tradicinę, turiningą ir įsimintiną Lyduokių 

krašto renginį „Mykoliuko mugė Lyduokiuose“, puoselėjant 

šiam kraštui būdingas senąsias tradicijas (papročiai, amatai, 

folkloras). 

Rezultatas: renginyje vyko ankstesnių metų Mykoliuko 

mugių nuotraukų paroda, tradicinių amatų demonstracijos, 

žvėrienos patiekalų degustacija, ekologiškų produktų 

prekyba ir degustacija, šakočio kepimo edukacija. Renginio 

dalyviai buvo vaišinami Taujėnų kaimo bendruomenės virta 

žirnių koše, vaistažolių arbata ir pyragu. 

Įgyvendintas projektas sustiprino Lyduokių kaimo 

gyventojų, verslininkų, ūkininkų, amatininkų, įsikūrusių 

klubų ir kitų institucijų ryšius, kurie yra svarbūs rengiant bendrus projektus dėl vietos gyventojų gerovės 

stiprinimo socialinėje, kultūrinėje bei ekonominėje veikloje. Šio projekto įgyvendinimas vietos gyventojams 

turėjo didelę nematerialinę ir išliekamąją vertę. 

 

Jonavos rajono Upninkų kaimo bendruomenės asociacija, Jonavos r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ MYKOLINIŲ ŠVENTĖ 

Tikslas: puoselėti gimto krašto tradicijas, tradicinę 

Mykolinių šventę rengti kasmet dar ilgus metus. 

Rezultatas: palaikyti tautines tradicijas ir jas perteikti 

ateinančioms kartoms – reiškia palaikyti ir perteikti 

istorinio gyvenimo vieningumą ir tautos tapatybę. Jau 

15-tus metus įvyko tradicija tapusi Upninkų kaimo 

bendruomenės šventė – Mykolinės, organizuojama per 

Mykolo atlaidus, kai visi laukų darbai užbaigti, nuimtas 

derlius, kai kaimo žmogus gali pailsėti, atsipūsti nuo 

darbų, turiningai pasilinksminti. Suorganizuota 

fotografijų paroda „15 metų Mykolinių švenčių 

akimirkos“. Pagamintas ir Upninkų kaime prie 

bendruomenės namų pastatytas suolelis su užrašu 

„Upninkų kaimo bendruomenei 15 metų“. Šventės metu vyko edukacijos vaikams ir suaugusiems, pagerbti 

žymūs kraštiečiai, savo veikla garsinantys Upninkų seniūniją rajone bei šalyje, buvo verdamas tradicinis 

plovas ir juo vaišinami visi šventės dalyviai, pasirodė vietos saviveiklininkai, kaimyninių seniūnijų 

muzikantai, o šventės kulminacija – profesionalios atlikėjos koncertinė programa. 

 

Visuomeninė organizacija „Kužių bendruomenė“, Šiaulių r. 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ ŠVENTĖ „ŠILINĖS“ 

Tikslas: formuoti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir 

papročius, stiprinant gyventojų bendruomeniškumą 

įtraukiant visas socialines grupes – ypatingai jaunimą, 

gerinant gyvenimo kokybę ir aplinką Kužių miestelyje. 

Rezultatas: šventėje Kužių bendruomenes nariai, aplinkinių 

kaimų bei miestelių bendruomenės atstovai, gausiai 

susirinko jaunimas, mokytojai, darželio atstovai. Prie 

šventinės eisenos prisijungė baikerių asociacija, seniūnijos 

bei kultūros darbuotojai. Šventė buvo jauki, ją papildė 

mamos su vaikais, senjorai, neįgaliųjų draugijos atstovai bei 

svečiai. Renginio metu vyko turiningos ir aktyvios tinklinio 

varžybos. Prie scenos buvo pastatyta foto sienelė, prie kurios dalyviai aktyviai fotografavosi. Vyko 

sveikinimai ir apdovanojimai, koncertinė programa. 
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Kaimų bendruomenė „Berteškiai“, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: RUDENS DARBŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ 

Tikslas: aktyvinti Berteškių bendruomenės veiklą, 

puoselėjant bendruomeniškumą ir stiprinti 

bendradarbiavimo tradicijas su kitomis rajono kaimo 

bendruomenėmis. 

Rezultatas: renginyje dalyvavo ne tik bendruomenės nariai, 

bet ir aplinkinių kaimų gyventojai, nepriklausomai nuo 

amžiaus ar socialinės padėties. Prie šventės organizavimo 

aktyviai prisidėjo bendruomenės savanoriai, kurie ruošė 

kvietimus, organizavo mugę į kurią pakvietė amatininkus. 

Didelio susidomėjimo ir aktyvumo sulaukė surengta 

parodėlė „Mano kolekcija“. Mugėje savo darbelius pristatė 

Saugailių vaikų dienos centras ir Kaulakių kaimo 

bendruomenės moterys. Mugės ir parodėlių dalyviai, meno 

kolektyvo nariai, jubiliatai, aktyviausi bendruomenės nariai 

buvo apdovanoti suvenyrais, padėkomis. Pasveikinti ir gražiausių sodybų šeimininkai, padėkota už jų 

kūrybiškumą tvarkant savo namų aplinką. Suorganizuotas bendras koliažas „Rudens kraitė“, skatinantis 

bendruomeniškumą. Įspūdingą koncertinę programą pristatė atlikėja su grupe iš Šiaulių. Projekto 

įgyvendinimas svarbus visiems bendruomenės gyventojams, kadangi tai galimybė puoselėti tradicijas, didinti 

bendradarbiavimą su kitomis rajono kaimo bendruomenėmis. 

 

Vabalninko bendruomenė, Biržų r. 

Projekto pavadinimas: JUBILIEJINIS 30-ASIS GATVĖS KREPŠINIO TURNYRAS A. ŠATO TAUREI 

LAIMĖTI 

Tikslas: tęsti unikalią tradiciją ir suorganizuoti 

jubiliejinį 30-ąjį Vabalninko Žolinės gatvės krepšinio 

turnyrą Algimanto Šato taurei laimėti, stiprinti 

bendruomenės sutelktumą, suteikti galimybę jaunimui 

ir Vabalninko gyventojams atskleisti savo talentus, 

kūrybines galias ir gebėjimus turiningai leisti 

laisvalaikį bei paminėti Lietuvos krepšinio šimtmečio 

metus. 

Rezultatas: išsaugotas šventės tęstinumas, sustiprintas 

bendruomenės sutelktumas, vietos amatininkai ir 

ūkininkai paskatinti kūrybingai ir versliai veiklai. Renginio metu bendruomenės narių, aplinkinių kaimų 

gyventojų ir Biržų krašto jaunimo laisvalaikis užpildytas prasmingomis veiklomis. Miestelio gyventojams, 

ypač patiriantiems socialinę atskirtį, suteikta galimybė išgirsti ir pamatyti profesionalių atlikėjų koncertą. 

Įgyvendintas projektas reikšmingas ir tuo, kad formuojamas teigiamas požiūris į tautos papročius, tradicijas. 

 

Buožėnų kaimo bendruomenė, Telšių r. 

Projekto pavadinimas: PASITIKIME JONINES KARTU 

Tikslas: ugdyti ir skatinti sportines iniciatyvas, kartu plėtojant kultūrinį 

gyvenimą ir tradicijas, sutelkiant bendruomenės narius, gyventojus. 

Rezultatas: renginio metu vyko vyrų krepšinio turnyras, skirtas 

Lietuvos krepšinio šimtmečiui pažymėti bei įvairios edukacijos Joninių 

tradicijoms puoselėti. Vakarinėje renginio dalyje buvo pasveikinti Jonai 

ir Janinos, naujakuriai bei apdovanoti krepšinio turnyro nugalėtojai. 

Šventę vainikavo solistų, muzikantų, šokėjų pasirodymai ir Joninių 

laužas. 

Projekto įgyvendinimas sutelkė bendruomenę bendroms veiklos ir 

sustiprino jos narių ryšį, pagerino emocinę atmosferą, pritraukė ne tik 

vietos, tačiau ir apylinkių gyventojus, praturtino naujomis pažintimis. 
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Šalčininkų rajono Kalesninkų bendruomenės centras, Šalčininkų r. 

Projekto pavadinimas: 2022 M. JONINĖS 

Tikslas: šventės „2022 m. Joninės“ organizavimas. 

Rezultatas: spalvingi vainikai, deganti ugnis, linksmybės ir, žinoma, 

paslaptingojo paparčio žiedo ieškojimas – su tuo asocijuojasi 

Joninės, kurios šiemet buvo švenčiamos Didžiųjų Zubiškių kaime 

prie Versekos upės, Kalesninkų seniūnijoje. Tradicinis renginys, kurį 

organizavo Kalesninkų bendruomenės centras, sukvietė vietos 

gyventojus ir svečius. Šventės pradžioje buvo pasveikinti vardo 

dieną švenčiantys Jonai, Janinos, kurie įamžinti bendroje 

nuotraukoje su ąžuolų lapų vainikais ir dovanomis. Šventės metu 

buvo kupoliaujama, pinami ir leidžiami vainikai Versekos upe. 

Buriamasi iš žolynų, šokami kupolinių rateliai, dainomis palydima 

vakaro saulė, prausiamasi ryto rasoje. Meninę apeiginę programą 

atliko liaudies folkloro ansambliai. 

Projekto rezultatai stiprina bendruomeniškumą, tradicijų pažinimą ir 

jų puoselėjimą, telkia įvairių kartų bendruomenės gyventojus turiningai leisti laisvalaikį. 

 

Bilionių kaimo bendruomenė, Šilalės r. 

Projekto pavadinimas: TAUTODAILĖS PLENERAS „ŠIMTMEČIO VEIDAI IR VAIZDAI“ 

Tikslas: puoselėti Žemaitijos regiono etnografinį savitumą, 

suburiant menininkus mėgėjus ir profesionalus, bendruomenę, 

vaikus ir jaunimą į kūrybinę, edukacinę veiklą, siekiant ugdyti 

kultūrinį kūrybiškumą, skatinant domėtis šalies istorine bei 

kultūrine praeitimi. 

Rezultatas: tradiciniu tapęs renginys, kuris suburia vietos ir kitų 

regionų menininkus bei meno mėgėjus. Pritraukia vietos ir plačiąją 

visuomenę puoselėti šio krašto kultūrą, žemaičių kalbą, papročius, 

tradicijas bei suteikia galimybę drauge patirti kūrybinį džiaugsmą, 

susimąstyti apie praeities svarbą ateičiai. Tautodailės pleneras vyko 

Bilionių piliakalnio papėdėje išsaugotoje etnografinėje sodyboje. Į 

plenero veiklas buvo įtrauktos vaikų ir jaunimo grupės, bendruomenių nariai, asmenys iš socialiai pažeidžiamų 

grupių. Projekto metu pristatyti senieji medžio drožėjo, akmentašio, puodžiaus, muilo virėjo, vytelių pynėjo 

amatai. Per Bilionių seniūnijos kaimus vingiuoja Camino Lituano piligrimų kelias, tad siekiant padidinti jo 

patrauklumą du medžio drožėjai sukūrė ąžuolinę skulptūrą ir koplytėlę. Viso projekto metu vyko gamtos 

pamokėlės, įvairios amatininkų edukacijos, jų darbų ir produktų paroda – pardavimas, žemaitiškų valgių 

degustacijos. Viena plenero diena buvo skirta Karaimų metams paminėti, tad Trakų krašto kultūros ir amatų 

asociacijos edukatorės supažindino su tautos papročiais, šventėmis, pristatė nacionalinius patiekalus. Plenero 

metu skambėjo etnografinės dainos, šokiai, žaidimai, vyko mėgėjų teatro pasirodymas. 

 

Leipalingio miestelio bendruomenė, Druskininkų sav. 

Projekto pavadinimas: KASMETINIS PADĖKOS VAKARAS „IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ“ 

Tikslas: įprasminti Lietuvos mažosios kultūros sostinės visų 

metų renginius aukšto kultūrinio lygio baigiamuoju renginiu. 

Rezultatas: surengtas tradicinis 7-asis padėkos vakaras „Iš 

širdies į širdį“, kuriame padėkota ne tik miesteliui gerus darbus 

dirbantiems žmonėms, bet ir prie Leipalingio, kaip mažosios 

kultūros sostinės statuso gavimo labiausiai prisidėjusiems 

asmenims, savanoriams, rėmėjams. Vyko vietos amatininkų 

darbų paroda. Į renginio organizavimą buvo įtraukti 

bendruomenės nariai, tarp jų ir jauni žmonės. Padėkos vakarą 

vainikavo profesionalių atlikėjų koncertas. 
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Vainuto bendruomenė, Šilutės r. 

Projekto pavadinimas: KAI SUEINA KAIMYNAI 

Tikslas: suorganizuoti tradicinę bendruomenės Joninių 

šventę, kuria siekiama bendruomeniškumo ir kultūringo 

socialinio bendravimo, tradicijų ir papročių puoselėjimo. 

Rezultatas: šiam išskirtiniam, etnografiniam renginiui 

vainutiškės pradėjo ruoštis iš anksto: pynė vainikus bei 

ąžuolo lapų juosta puošė sceną, vyko prie Vainuto 

tvenkinio, kur buvo prisiminti Joninių papročiai, apeigos, 

dainos ir šokiai. Renginio dalyvius linksmino folkloro 

kolektyvai iš Vainuto, Balčių, Senųjų, Degučių, Inkaklių 

kaimų, Vainuto gimnazijos. Vainuto Joninėse dalyvavo ir 

ansambliai iš Šilutės kultūros ir pramogų centro, 

pučiamųjų instrumentų orkestras iš Šilalės kultūros 

centro, profesionalūs solistai. Ši tradicinė šventė subūrė kaimyninių bendruomenių gyventojus drauge 

prisiminti tradicijas ir papročius, pasilinksminti, pabendrauti ir pasidalinti patirtimis. 

 

Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenė 

Projekto pavadinimas: TRADICINĖ ŠVENTĖ – VASAROS SPALVOS 2022 

Tikslas: suburti kaimo gyventojus bendruomeninei veiklai, skatinti 

bendradarbiavimą su kitomis bendruomenėmis ir dalinimąsi gerąja 

patirtimi, įtraukiant į projektines veiklas jaunimą ir įvairaus amžiaus 

žmones. 

Rezultatas: renginys buvo skirtas įvairaus amžiaus Raubonių ir 

aplinkinių kaimų, visų socialinių ir amžiaus grupių gyventojams. 

Daugelis kaimo gyventojų savanorišku darbu prisidėjo prie šventės 

veiklų suorganizavimo, taip buvo skatinamas bendruomeniškumas, 

noras dalyvauti ir padėti, įgyvendinti sumanymus ir džiaugtis 

pasiektais rezultatais. Į šventę susirinko ne tik vietiniai gyventojai, 

tačiau ir po visą Lietuvą išsibarstę, iš užsienio sugrįžę kraštiečiai. 

Renginio metu vyko įvairios pramoginės rungtys, sporto varžybos, 

suorganizuota vietos amatininkų ir ūkininkų mugė, surengtas bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą 

skatinantis gerosios patirties sklaidos ir mokomasis vizitas. Vasaros šventės dalyvius džiugino vietos atlikėjų 

ir meno kolektyvų pasirodymai, o vakare vyko populiariosios muzikos atlikėjų koncertas ir diskoteka. 

 

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“, Kelmės r. 

Projekto pavadinimas: KŪLUPĖNAI ŠIRDYJE 

Tikslas: suorganizuoti kasmetinę vasaros šventę „Kūlupėnai 

širdyje“ skirtą Jaunimo metams paminėti. 

Rezultatas: į bendruomenės organizuotą vasaros šventę gausiai 

susirinko ne tik pramogų išsiilgę vietiniai gyventojai, tačiau ir 

nemažai svečių, ypač – jaunimo iš aplinkinių miestelių ir 

kaimų. Šventėje buvo laikomasi ne tik senųjų tradicijų, tačiau ji 

buvo skirta ir Jaunimo metams paminėti. Vasaros šventė, kurią 

gimtąja žemaičių tarme vedė vedėjos, Kūlupėnuose yra toks 

renginys, kurį organizuojant susitelkia visos seniūnijoje 

veikiančios įstaigos ir organizacijos, noriai talkina 

bendruomenės nariai-savanoriai. Šventės scenografijos 

akcentas – stilizuota širdis, kurią per renginio išvakarėse 

įvykusią edukaciją „Žolynų vasaros grožis“, sukūrė bendruomenės savanorės. Tradicinė šventė prasidėjo 

sporto varžybomis. Vyko turininga meninė programa, kurioje aktyviai dalyvavo jaunimas. Dalyviai nepraėjo 

ir pro mugę „Užsuk – nesigailėsi“, kur ne tik skanavo gardžius kepinius, arbatas ar sūrius, tačiau jų ir įsigijo. 

Vyko ir edukaciniai užsiėmimai. Ne tik mugės, bet viso renginio „vinis“ buvo vietoje išvirta gardi sriuba. 

Mažiausieji šventės dalyviai šėlo ant batutų, dalyvavo virtualios realybės pramogose, putų šou. 


