
 

 

Gerbiamieji bendruomenininkai, 

maloniai kviečiame kovo 3 dieną 10 val. į bendruomenės ,,Gardai“ 

organizuojamą konferenciją - mugę, kuri vyks Ţemaičių Kalvarijos kultūros centre. 

 

KONFERENCIJOS TIKSLAS -  skatinti bendruomeninį judėjimą ir supaţindinti su 

geriausia patirtimi, plėsti bendradarbiavimą. 

 
KONFERENCIJOS – MUGĖS   

 

PATIRTIS, BENDRADARBIAVIMAS, DRAUGYSTĖ – ŽINGSNIS 

PIRMYN   
 ( 2012 – 03 – 03 ) 

 

PROGRAMA: (pakoreguota) 

9,45 – 10,00  -   dalyvių registracija. 
10,00  -  konferencijos dalyvius sveikina bendruomenės ,,Gardai„„ saviveiklininkai. 

10,30  -   sveikinimo ţodis, svečių pristatymas. 

10,40  -   konferencijos svečių sveikinimo ţodis. 

                 Ţemaičių Kalvarijos parapijos klebonas kanauninkas Jonas Ačas 

                 Ţemaičių Kalvarijos seniūnijos  seniūnas  Liudas Gricius 

                 Ţemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos direktorius Zenonas Garbenčius 

 

Konferencijos pranešimai: 

 

11,00  -  Plungės rajono bendruomeninių organizacijų veikla. Iniciatyvos, skatinimas, partnerystė.     

Pranešėja Rima Jokubauskienė, asociacijos ,,Plungės kraštas“ pirmininkė. 

11.20  -   Patirtis ir bendradarbiavimas Maţeikių rajono bendruomenėse.  Pranešėja Genoveita 

Gricienė, Maţeikių bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkė. 

11.40  -  Ţlibinų bendruomenės patirtis pranešimą skaitys  Ţlibinų bendruomenės pirmininkė 

Dangerutė  Pakalniškienė. 

11.50  - Milašaičių kaimo šeimų bendruomenės graţios įdėjos - kalbės Plungės rajono Milašaičių 

kaimo šeimų bendruomenės pirmininkė Rūta Andrijauskienė. 

12.00  - ,,Gardų“ bendruomenė šiandien“ pranešimą skaitys Plungės rajono Ţemaičių Kalvarijos 

seniūnijos bendruomenės ,,Gardai“ pirmininkas  Bronius Kleinauskas. 

 

12,10  -    Kavos, arbatos  pertrauka – arbata vaišins ţolininkė Janina 

12.40  -  pranešimas  „Lietuvos ir Europos kaimo bendruomenių judėjimai". Pranešėja Guoda 

Burokienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė (LKBS). 

13.00  -  kalbės  Skuodo rajono Šačių kaimo bendruomenės pirmininkas 

13.10  -    Baltijos labdaros fondo ,,Heifer“   atstovo pranešimas. 

13,20   ,,Ar gali ţolelės vienyti bendruomenę ir kaip padeda rašyti  ir  vykdyti projektus 

?"pranešimą skaitys  ţolininkė – bendruomenininkė  Janina Danielienė. 

13.30  - Ţemaitijos nacionalinis parkas ir bendruomeninis judėjimas -  kalbės  Ţemaitijos 

nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas Saulius  Sidabras. 

 



13.40  -   Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas               

                 Milašaičių kaimo šeimų bendruomenės ir  Ţemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenės    

,,Gardai“ 

                    Ţlibinų bendruomenės ir Ţemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenės ,,Gardai“ 

 

13.50  -   Numatomi pasisakymai, konferencijos apibendrinimas. 

14.00  -   Pietūs 

15.00  -   Ekskursija 

Pastaba. (Plungės rajono bendruomeninių organizacijų atstovams) Kviečiame po 2 - 3 atstovus iš 

kiekvienos bendruomenės. Būtų malonu, kad atsiveţtumėte savo bendruomenės narių rankdarbių 

parodai ar pagamintų prekių parduoti. Bus galima nusipirkti ţolelių arbatai. 

 

Apie ketinimą dalyvauti prašome pranešti  iki vasario 20 dienos telefonu: 867420400 pirmininkui  

Broniui Kleinauskui arba arba el.paštu   bkleinauskas@gmai.com 

 

 

Konferencijos organizatoriai -   Ţemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė,,Gardai”  

mailto:bkleinauskas@gmai.com

