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Projektinė veikla

• Poeto V.Mačernio muziejaus ir informacinio 
centro įkūrimas,

• Biuro kėdės-30vnt,

• 2.Projektorius,

• 3.Kompiuteris,

• 4.Pakabinimo sistema,

• 5.Stalas.





Nauji stendai muziejuje 





,,Sportuojanti bendruomenė“

Dviratininkų žygis,

• Krepšinio turnyras miestelio šventės metu,

• Rajoninis bendruomenių sąskrydis

• Bilijardo stalas



Sportuojanti bendruomenė







Projektinė veikla

• Žemaičių Kalvarija – mažoji Lietuvos kultūros 
sostinė



Naisiai



Naisiai



Dainininkė Povilionienė su ansamblio 
moterimis



Juknaičiai





Juknaičiai



Šokėjos ir dainininkės Marijampolėje



Motiejui Valančiui - 215metų



Paminklo Žemaičių motinai 
atidengimas



Paminklas Žemaičių motinai



Respublikos bendruomenės atlaiduose



Bendruomenės atlaiduose



Projektinė veikla

• ,,Greta gyvenam- kartu mokomės sveikai  ir 
kultūringai gyventi“

• Puošyba iš vilnos,

• Karpiniai puošia namus,

• Kaip teisingai naudotis pirties malonumais,

• Ar vaistažolės gydo? ,,Liga – gyvenimo rezultatas“

• Kaip atgaivinti senus baldus?

• Higienos įgūdžių formavimas šeimose.







Storiausia tuja



Projektinė veikla

• ,,Gyvenu kaime – žinau savo vertę“,

• Paskaitų ciklas, savęs pažinimo klausimais,

• Socialinis eksperimentas, kuri atliko mūsų 
gimnazijos gimnazistai

• Pasaulio gyventojai. Lyčių lygybė ir 
diskriminacija. 



Projekto logotipas











Žemaičių Kalvarijai – 763 metai“







Gražiausių sodybų apdovanojimas



Bendruomenės  komanda Gegrėnuose



Kelionės, išvykos

• Kelionė į Anykščius,

• Žagarės vyšnių festivalis

• Naisiai,



O mes Šilutėje..







Čia jau Rusnė







Anykščiuose Angelų muziejuje



Prie Puntuko



Pakeliui į Lajų taką



Lajų take



Pabandėm ir tokią atrakciją



Žagarė



Žagarė



Kalvariškiai seime





Japoniškos vyšnios



Televizijos studija



Rajoninis bendruomenių sąskrydis



Šventės





VVG bendruomenių kultūrinė šventė ,,Tai – mes“



Bendruomenių sąskrydis Karklėje



Kalvariškiai A. Smetonos tėviškėje



Sakraliniai festivaliai





Socialinė parama

• 15 šeimų, 23 vaikai,

• Pagrindinė parama vyks rugpjūčio mėnesį.

• Pagalba nukentėjusiems nuo gaisro



KREIPIMASIS

• Dėl miestelyje besišlaistančių asmenų įžūlaus 
elgesio ir išgėrinėjimo viešose vietose –
policijos komisariatui,

• Dėl Rotinėnų kaimo  gyventojams teikiamo 
vandens – valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisijai.

• Dėl žemės sklypo sutvarkymo prie pirties –
rajono savivaldybei.



Poeto Pauliaus Jurkaus laidotuvės







Seminaras ,,Ar visos gydytojų 
paslaugos mokamos?“







Liepos 6-oji





Plungės rajono bendruomenės parodoje









Kultūros paveldo diena Žemaičių 
Kalvarijoje



Padėkos vakaras





Respublikinio ralio dalyviai Žemaičių 
Kalvarijoje









Dėkoju:

• Kultūros centro direktorei Rimai Jokubauskienei,
• Seniūnui Liudui Griciui, seniūnijos darbuotojams,
• Parapijos klebonui kanauninkui Jonui Ačui,
• Gimnazijos direktoriui Zenonui Garbenčiui,
• Darželio vedėjai Ramutei Daračienei,
• Gydytojai Danutei Mickūnienei ir ambulatorijos darbuotojams,
• Bendruomenės tarybai, finansininkei Valerijai
• Ūkininkams,
• Senjorų klubui,
• Jaunimo klubui,
• Kultūros centro meniniams kolektyvams –šokėjoms, dainininkėms, kaimo 

kapelai, jų vadovams, kurie padėjo organizuojant bendruomenės ir kitus 
renginius,

• Kaimynams šarneliškiams, gegrėniškiams,
• Visiems jums, kad buvote  kartu renginiuose, išvykose, seminarųose



Ateities darbai, svajonės

• Jaunimo apklausa:
• Degalinė,
• Bankomatas,
• Gera kavinė, dirbanti ištisus metus su muzikiniais 

vakarais,
• Taromatas, - startas duotas Lietuvoje pradedama 

kurti vienkartinių gėrimų pakuočių užstato 
sistema. Pirmasis pakuočių užstato 
administratorius ragina prekybininkus jau per 
balandį pateikti paraiškas, kiek taromatų jiems 
reikės.



Tolimesnė bendruomenės vizija

• Dalyvauti kaimo plėtros programoje:

• a) sutvarkyti sklypą prie bendruomenės 
pirties,

• b) poeto V.Mačernio muziejuje plėsti 
ekspozicijas ir organizuoti edukacines 
programas,



Kvietimas

• Dalyvauti aktyviai projektinėje veikloje pagal 
naują Leader programą,

• Verslumo ugdymas t.y. imtis savo verslo,



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ.


