
Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas 2017 metais 

 

 

Rokų bendruomenės centro projektas „Bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant meną“  

Įgyvendintos projekto veiklos 

Įgyvendinimo data Veikla Savanorystė 

2017-11-23 17.00 val. 

2017-12-04 17.00 val. 

Ebru  tapybos  darbų  parodos 

atidarymas   
Lina Pchilienė,  
Laima Kuzmickienė, 
Petras Šaltys, Danguolė Šaltienė, 

Ramūnas Garčinskas, 

Audronė Koncevičienė, 

Ramutė Stanislovaitienė, 

Kamilė Šimkaitienė,  

Dalė Šimkaitienei,  

Vilma Austrevičienė,  

Aldona Endziulienė,  

Inga Graužinienė,  

Julija Bakūnaitė 

2017-12-07 17.30 val. 

2017-12-13 13.00 val. 

Tapybos užsiėmimai Eleonora Čepulienė,  
Petras Šaltys, Danguolė Šaltienė, 

Ramūnas Garčinskas,  
Laima Kuzmickienė,  
Irena Urbonavičienė 

2017-12-12 12.00 val. 

2017-12-14 12 val. 

Smulkiosios keramikos dirbinių gamyba Kamilė Šimkaitienė 

2017-12-29 17.30 val. Meno konferencija „Pokyčiai ir naujovės 

meno srityje“ 
Lina Pochilienė,  
Laima Kuzmickienė, 
Petras Šaltys, Danguolė Šaltienė, 

Ramūnas Garčinskas, 

Ramutė Stanislovaitienė, 

Kamilė Šimkaitienė,  

2017-12-29 18.30 val. Padėkos vakaras „Tarp šv. Kalėdų ir 

Naujųjų metų“ 
Klebonas – kun. teol. lic. 

Virginijus Gražulevičius, 

Ramutė Stanislovaitienė, 

Audronė Koncevičienė 

 

Projekto finansavimo šaltiniai 

Skirta suma 2017 metams, 

Euro 

Iš viso panaudotos lėšos per projekto vykdymo 

laikotarpį, Euro 

7748,00 7748,00  

 

Trumpas projekto komentaras: 

Šis projektas suteikė galimybę bendruomenei išbandyti ir  įsigyti  įvairias meno kūrimo priemones: 

ebru (tapyba ant vandens) priemones, molbertus bei dažus tapymui, molį lipdymui. Visi sėkmingai 

išbandė galimybę atsiduoti fantazijai, sukurti nepakartojamus kūrinius. Malonu buvo stebėti 

rezultatus lydinčias emocijas bei vis gražesnių, įspūdingesnių darbelių gimimą. Projekto dalyviai 

džiaugėsi suteikta galimybe, kartu su meniškos sielos draugais, maloniai praleisti laiką ir susipažinti 

su  meno subtilybėmis  ir drauge patirti bendrystę.  Meno „virusas“ taip užkrėtė rokiečius, kad ir 

pasibaigus projektui vasarą planuojame surengti plenerą gamtoje ir mokytis tapyti aliejiniais dažais. 

Projekto vadovė Audronė Koncevičienė 

 

Vaišvydavos bendruomenės centro  projektas „Etnotradicijų tęstinumas ir bendruomenės 

dialogo stiprinimas“ 

Įgyvendintos projekto veiklos 

Įgyvendinimo data Veikla 



2017.10.01.-2017.12.31. Vaišvydavos liaudies ansamblio „Garšvė“ repeticijos 

2017.11.12. 14 val. Vaišvydavos liaudies ansamblio „Garšvė“ pasirodymas Šv. Mato 

gimnazijoje 

2017.12.22. 18 val. Vaišvydavos liaudies ansamblio „Garšvė“ pasirodymas Samylų 

Kultūros centre 

2017.12.28. 18 val. Vaišvydavos liaudies ansamblio „Garšvė“ pasirodymas Vaišvydavos 

pagrindinėje mokykloje 

2017.11.01-2017.11.31 Įrangos pirkimas kryžiaus remonto darbams 

 

Projekto finansavimo šaltiniai 

Skirta suma 2017 metams, Euro 
Iš viso panaudotos lėšos per projekto vykdymo 

laikotarpį, Euro 

3820 3820  

 

Trumpas projekto komentaras: 

Įgyvendinant projektą, bendruomenės nariai buvo įtraukti į kultūrinį gyvenimą, sudarytos galimybės 

dalyvauti socialinėje veikloje (renginiuose, kocertuose, talkose, išvykose). Taip pat buvo skatinama 

jų saviraiška, sudarant galimybes prisidėti prie bendruomenės centro vykdomų veiklų 

organizavimo.  

Kadangi Vaišvydavos bendruomenės centras aktyviai vykdo savo veiklą skatindamas gyventojų 

pilietinį aktyvumą, įtraukia juos į miesto savivaldos procesą, prisideda kuriant saugią ir patogią 

gyvenamąją aplinką, organizuojant švietėjišką bei socialinę veiklą, teikiant gyventojams 

organizacinę pagalbą įgyvendinant jų iniciatyvas, todėl į projektą įsitraukia ir kiti bendruomenės 

gyventojai 

 

Kauno Panemunės bendruomenės centro projektas „Panemunės namučiai“ 

Įgyvendintos projekto veiklos 

Įgyvendinimo data Veikla Savanorystė 

2017 m. spalio 19d. - 

gruodžio 31d. 

Prekių, reikalingų patalpų 

pritaikymui bendruomenės 

poreikiams, įsigijimas 

Gediminas Žukauskas 

Juozas Miškinis 

Virginijus Osinas 

Rimantas Bubnovas 

 

Projekto finansavimo šaltiniai 

 

Skirta suma 2017 metams, 

Euro 

Iš viso panaudotos lėšos per projekto vykdymo 

laikotarpį, Euro 

7160 7160  

 

Trumpas projekto komentaras: 

Projektas leido nusipirkti dalį medžiagų, reikalingų naujų bendruomenės namų remontui. 

Panemunės bendruomenės patalpų Vaidilos 27 panaudos sutartis savivaldybės iniciatyva buvo 

nutraukta, nepaisant ten vykusios aktyvios edukacinės, kultūrinės, pažintinės ir bendruomeninės 

veiklos. Tikimės kitais metais įsikurti naujose patalpose, gautose panaudos pagrindais iš Panemunės 

parapijos namų. Gyventojai vėl turės kur rinktis ir vystyti bendruomeninę veiklą. Bendruomenės 

poveikis žmonėms  didžiulis, įprasminantis jų buvimą kartu sprendžiant gyventojų, miesto ir 

valstybės problemas, mažinant atskirtį ir leidžiantis sugrąžinti pasitikėjimą savo miestu ir savo 

valstybe, įtvirtinantis demokratines vertybes. 

 

 

 

 



Kauno Panemunės bendruomenės centro projektas „Panemunė Lietuvos šimtmečio tėkmėje“ 

Įgyvendintos projekto veiklos 

Įgyvendinimo data Veikla Savanorystė 

2017-10-21/22 Kelionė Lietuvos nepriklausomybės savanorių 

ir partizanų kovų keliais, šimtmečio istorijos 

keliais: Salakas-Zarasai-Obeliai-Rokiškis-

Biržai 

Genovaitė Žukauskienė 

Gediminas Žukauskas 

Greta Žukauskaitė-

Ogenskė 

Daiva Nevardauskienė 

2017-10-27 Kelionė Lietuvos nepriklausomybės savanorių 

ir partizanų kovų keliais, šimtmečio istorijos 

keliais: Dubingiai- Giedraičiai- Vilnius 

Juozas Miškinis 

Virginijus Osinas 

Albina Osinienė 

2017-11-25/26 Kelionė Lietuvos nepriklausomybės savanorių 

ir partizanų kovų keliais, šimtmečio istorijos 

keliais: Kulva-Kėdainiai-Krekenava-Šiauliai-

Telšiai-Varniai 

Rimantas Bubnovas 

Aurelija Bubnovienė 

Greta Žukauskaitė-

Ogenskė 

Daiva Nevardauskienė 

2017-12-01 Seminaras: Kelionėse „Lietuvos 

nepriklausomybės savanorių ir partizanų kovų 

keliais, šimtmečio istorijos keliais“ sukauptos 

medžiagos paviešinimas ir informacijos 

apibendrinimas 

Aldona Andriuškevičienė 

Vytautas Vitkauskas 

Algė Varnaitė 

2017-12-06 Seminaras „Šiandieninės Lietuvos kūrėjai“ Genovaitė Žukauskienė 

Gediminas Žukauskas 

Gedeminas Norkūnas 

Julius Ulickas 

Giedrė Kojalienė 

2017-12-26 Projekto užbaigimo seminaras „Ant šimtmečio 

slenksčio“ 

Zenonas Vegelevičius 

Vytautas Žemaitis  

Nijolė Stanevičienė 

Benediktas Valatkevičius 

 

Projekto finansavimo šaltiniai 

Skirta suma 2017 metams, Euro 
Iš viso panaudotos lėšos per projekto vykdymo 

laikotarpį, Euro 

3100 3100  

 

Trumpas projekto komentaras: 

Vykdant projekte numatytas veiklas, Panemunės BC organizavo išvykas po Lietuvos 

valstybingumo įtvirtinimo ir  nepriklausomybės kovų vietas. Projekte dalyvavo veiklų savanoriai, 

aktyviausiai dirbantys Panemunės bendruomenėje žmonės. Dalyvavo ne tik BC nariai, bet ir kitų 

Panemunės bendruomenių nariai. Išvyka į Aukštaitiją organizuota aplankant ten vykusių 

nepriklausomybės kovų ir pokario kovų žymias vietas. Pažymėtini Ukmergės, Utenos rajonuose 

vykusių pokario kovų veiksmai. Aplankyta Salako partizanų kalnelis, kuris priglaudė virš 200 

Lietuvos partizanų kūnus, Salako kraštotyros ir Jūrų muziejai, Zarasų žymios lankytinos vietos, 

Stelmužės ąžuolas, prisiminti jos apylinkėse vykusios pokario kovos. Obelių pasipriešinimo kovų 

muziejuje su jo steigėju ir vadovu Andriumi Dručkumi turėjome solidžią informacinę paskaitą apie 

Lietuvos nepriklausomybės pradžią ir pokario kovų peripetijas ir rezultatus. Aplankytas Rokiškio 

kraštotyros muziejus, mieste esančios žymių žmonių pagerbimo vietos, LDK valdovų veiksmai 

išsaugojant valstybę davė daug naujų įspūdžių ir minčių. Biržų žymūs žmonės, Radvilų kovos 

saugojant Lietuvą, gamtos paminklai, tai įspūdingos vietos, kurias privalu aplankyti visiems 

lietuviams. Dubingių Radvilų palikimas, Giedraičių mūšių vietos ir paminklai atskleidė tikrą kovų 

mastą ir žmonių pasiaukojimą, kurio šiandienos Lietuvoje pasigendame. Aplankytoje Japonijos 

ambasadoje susipažinome su Japonijos kultūra, raštu, istorija. Prisiminėme Japonijos 

ambasadoriaus Sugiharos veiklą gelbėjant Lietuvos žydus.  Kita išvyka į Žemaitiją leido pagerbti 



Jonavos žymių žmonių, nusipelniusių Lietuvai įamžinimo akcentus. Turtinga Kėdainių laisvės kovų 

praeitis ,išsaugotos architektūrinės vertybės, puikūs bendruomenės žmonės-visa tai puiku ir 

šiuolaikiška. Šiauliai su savo Saulės mūšio monumentu, katedros vertybėmis ir gražiu senamiesčiu 

prisidėjo prie bendrų teigiamų įspūdžių. Nustebino Telšiai, atnaujintas senamiestis, praeities kovų 

naujai pastatyti monumentai, jautrus Lietuvos praeities įamžinimas pabudino pasididžiavimo 

jausmą savo valstybe. Varniai, Lietuvos buvusi dvasinė širdis, Valančiaus veikla, blaivybės 

judėjimas, puikus muziejus ir išsaugote senovinio paveldo bažnyčia. Ypatinga pagarba vyskupui 

Valančiui, kurio pastangomis per du metus buvo išblaivyta Lietuva, degtinės pardavimai sumažėjo 

aštuonis kartus. Ir tai be jokių draudimų.  

Trijuose seminarų renginiuose buvo aptarta ir apibendrinta  informacija gauta iš kelionių Lietuvos 

nepriklausomybės kovų keliais. Temos siekė nuo LDK laikų Radvilų siekio kurti ir išsaugoti 

Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kuriant Lietuvos valstybingumo pamatus. Lietuvos atkūrimas nuo 

1918 metų, nepriklausomybės kūrimo peripetijos, Nepriklausomybės akto suradimo keliai, Sąjūdžio 

Lietuvos ir antrosios nepriklausomybės kūrimo istorija,  šiuolaikinės Lietuvos vystymosi aktualijos 

ir tolesnės valstybės vystymo perspektyvos, tai temos kurios buvo paliestos seminarų renginių 

metu. Ryškiausias iš visų pranešėjų buvo profesorius Liudas Mažylis, kuris pateikė dar istorijoje 

neaprašytų faktų, Akto suradimo istoriją ir šiuolaikinės valstybės kūrimo uždavinius. Auditorijai 

įdomias įžvalgas pateikė profesoriaus Verygos perduotos mintys jo komandos lūpomis, seniūnė 

Rasina Žolynienė, vicedekanas Rimantas Baltrušaitis, kun. Petras Kražauskas ir kiti įdomūs 

pranešėjai. Panemunės bendruomenės centro pirmininkas Gediminas Žukauskas apžvelgė 

Panemunės istoriją, jos bendruomenės veiklą tvirtinant valstybės pamatus ir apžvelgė ateities darbų 

perspektyvas. Kultūrinėje dalyje ypatingai ryškiai su gražiais pamąstymais apie tėvynės meilę 

atsiskleidė Liudo Mikalausko talentas, kapela ,,Laumena“ ansamblis „Garšvė“ jaunieji talentai iš 

,,Karklės“ ansamblio ir kiti kolektyvai. 

Projekto vadovė   Genovaitė Danilevičienė 

                                       

Kauno Panemunės bendruomenės centro projektas „Mišraus dainų ansamblio atgaivinimas ir 

įveiklinimas“  

Įgyvendintos projekto veiklos 

Įgyvendinimo data Veikla Savanorystė 

2017 m. spalio 19 d.- gruodžio 29 d. 

kiekvieną trečiadienį 16:30-18:30 

Mišraus dainų ansamblio 

repeticijos 

Gražina Pasilauskienė 

 

Projekto finansavimo šaltiniai 

Skirta suma 2017 metams, 

Euro 

Iš viso panaudotos lėšos per projekto vykdymo 

laikotarpį, Euro 

635 635  

 

Trumpas projekto komentaras: 

Projektinė veikla leido atgaivinti prieš kelis metus veikusį mišrų ansamblį. Panemunės žmonės, 

turintys dainavimo gabumų buvo sutelkti bendrai kultūrinei veiklai. Ansamblis rado puikų jauną 

vadovą, sukvietė arti 20 ties dalyvių ir pradėjo veiklą. Poveikis Panemunei, miestui ir valstybei, 

prasminga etnokultūrinė veikla ant Lietuvos 100-mečio jubiliejaus slenksčio. 

Tikimės projektas bus tęstinis ir finansuojamas, ansamblis dalyvaus seniūnijos, miesto ir Lietuvos 

kultūriniuose renginiuose. Tai tik kultūrinės veiklos pradžia, todėl yra didelės viltys vystyti šią 

veiklą, džiuginant ir keliant pasitikėjimą savo jėgomis kaip ansamblio dalyviams taip ir dideliam 

klausytojų ratui. 

Projekto  vadovė Genovaitė Žukauskienė 

 

 

 

 

 

 


