
 
 

 

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės aktyvinimo renginys 

 

„Bendruomeninio verslumo ugdymo patirtis Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 

metų VPS įgyvendinimui“ 

 

2016 m. gruodžio 2 d. 

Šakiai – Klaipėdos r. 

 

  

DARBOTVARKĖ 

 

7.00  Dalyvių registracija. Kelionė autobusu į Dreverną Klaipėdos r. 

 

10.00 – 11.00 Drevernos bendruomenė (Klaipėdos g. 4, Dreverna, LT-96240, Klaipėdos 

r.). Per vietos veiklos grupės 2007-2013 m. strategijos priemonę „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinto vietos projekto Nr. LEADER-11-

PAJŪRIS-01-020 „Daugiafunkcinių Drevernos bendruomenės namų 

įkūrimas“ apžiūra, gerosios patirties pasidalijimas. 

 Projekto metu suremontuota dalis nenaudojamo, apleisto pastato (buvęs 

sandėlys ir katilinė).  Įkurtos gintaro apdirbimo dirbtuvės, kur lankytojai 

supažindinami su gintaro gavybos istorija bei apdirbimo keliu - nuo 

žaliavos iki dirbinio. Gintaro dirbtuvių lankytojai turi galimybę pamatyti 

kaip gimsta gintaro dirbiniai bei patys susikurti savo suvenyrus. 

Edukacinių programų metu lankytojai mokomi vėrimo meno. 

Bendruomenės nariai kuria gintaro gaminius, pristato juos parodose bei 

mugėse tuo pačiu garsindami savo kraštą. Bendruomenė iš šios veiklos 

gaunamų pajamų išlaiko bendruomenės pastatą, sumoka komunalinius 

mokesčius bei turi 2 darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį. 

 

Bendruomenės vykdomas veiklas pristato bendruomenės pirmininkė 

gintaro apdirbėja tautodailininkė Renata Jaurienė su vyru Voldemaru. 

 

11.30 – 12.30 Visuomeninė organizacija Priekulės bendruomenė (Klaipėdos g. 14, 

Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r.). Per vietos veiklos grupės 2007-2013 m. 

strategijos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinto vietos 

projekto Nr. LEADER-11-PAJŪRIS-01-020 „Daugiafunkcinių 

Drevernos bendruomenės namų įkūrimas“ apžiūra, gerosios patirties 

pasidalijimas. 

Projekto metu suremontuoti avarinės būklės kultūrinio paveldo objekto 

statusą turintys bendruomenės namai ir sudarytos sąlygas įvairioms 

kultūrinėms ir socialinėms bendruomenės veikloms plėtoti, tenkinti kitus 

bendruomenės poreikius bei užtikrinti veiklų kokybę bei plėtrą. Projekto 

metu sukurta moderni aplinka, patalpos funkcionalios visus metus. 

Suremontavus virtuvę turimos sąlygos kulinarinio paveldo puoselėjimui. 



Teikiamos šarvojimo paslaugos miestelio gyventojams. Įdarbintas 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

Apie bendruomenės namų pritaikymą socialinei ir kultūrinei veiklai 

pasakoja  bendruomenės pirmininkė Sigutė Puplesienė ir darbuotoja Daiva 

Fetingienė. 

 

12.30 – 13.30 Priekulės evangelikų liuteronų parapija (Klaipėdos g. 27, Priekulė, 

96341 Klaipėdos r. sav.). Per vietos veiklos grupės 2007-2013 m. 

strategijos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinto vietos 

projekto Nr. LEADER-11-PAJŪRIS-01-001 ,,Priekulės evangelikų 

liuteronų parapijos namų pritaikymas Klaipėdos krašto tradicijų 

puoselėjimui“ apžiūra, gerosios patirties pasidalijimas. 

Projekto metu miesto istorinio paveldo teritorijoje esančiuose senuose 

parapijos namuose atliktas remontas. Pirmame parapijos namų aukšte 

vyksta jaunimo ir senjorų ugdomoji, švietėjiška, religinė bei laisvalaikio 

veikla, kur vyksta choro repeticijos, susitikimai su meno, kultūros 

žmonėmis, amatų pamokėlės, Biblijos skaitymai, sveiko gyvenimo 

propagavimas, veikia Klaipėdos krašto senųjų spaudinių bei knygų apie 

krašto kultūrą ekspozicija. Dažnai sulaukiama svečių iš Vokietijos. 

Antrame aukšte įrengti  kambariai, kuriuose už simbolinę kainą suteikiama 

nakvynė svečiams, Lietuvos ir užsienio krikščioniškųjų bendruomenių 

nariams.  Iš viso vienu metu gali apsistoti iki 12 asmenų. 

Apie parapijos namų pritaikymą Klaipėdos krašto tradicijų puoselėjimui 

pasakoja bendruomenės narė Edita Barauskienė ir parapijos pirmininkė Juta 

Galkienė. 

14.00 – 14.30 Šiūparių bendruomenė (Mokyklos g. 4, Šiūparių k., Dovilų sen., 96165, 

Klaipėdos r.). Per vietos veiklos grupės 2007-2013 m. strategijos priemonę 

„Kaimo gyventojų aktyvinimas, socialinės, kultūrinės saviraiškos 

galimybių plėtojimas“ įgyvendinto vietos projekto Nr. LEADER-11-

PAJŪRIS-01-016 „Šiūparių bendruomenės siuvimo dirbtuvių 

įrengimas“ apžiūra, gerosios patirties pasidalijimas. 

Suremontuotos bendruomenės namų patalpos, jose įrengtos siuvimo 

dirbtuvės (nupirktos siuvimo mašinos, lygintuvai, lyginimo stalas, baldai). 

Projekto metu sukurtos 2 darbo vietos kaimo moterims – siuvėjoms (dirba 

pagal verslo liudijimą). Įrengtos patalpos kirpyklai, pagal individualios 

veiklos pažymą dirba kirpėja.  Kaimo ir aplinkinių gyvenviečių žmonės gali 

pasinaudoti naujomis sukurtomis paslaugomis. 

 

Smulkiojo verslo galimybes ir ateities planus bendruomenėje pristato 

bendruomenės pirmininkė Marina Žebelienė. 

 

15.00 – 16.00 Brožių kaimo bendruomenė (Vėžaičių g. 38, Brožių k., Vėžaičių sen., 

Klaipėdos r.). Per vietos veiklos grupės 2007-2013 m. strategijos priemonę 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinto vietos projekto Nr. LEADER-

11-PAJŪRIS-01-026 „Brožių kultūros namų negyvenamųjų patalpų 

pritaikymas bendruomenės socializacijai“ apžiūra, gerosios patirties 

pasidalijimas. 

Suremontuotos kultūros namuose esančios ir bendruomenei priklausančios 



nedidelės patalpos, kuriose bendruomenė įsirengė profesionalią virtuvę 

(įsigijo modernią virtuvės įrangą). Čia dirba ne tik šiame kaime 

gyvenančios  ir didžiulę patirtį turinčios diplomuotos kulinarijos 

specialistės moterys, bet ir jaunas vyrukas, viso 8 darbuotojai, o pagal 

poreikį darbuotojų kartais būna ir iki 10. Bendruomenė gamina 

išvežiojamąjį maistą renginiams (mėsos, žuvies patiekalai, salotos ir 

saldumynai) ir per vienerius metus išgarsėjo gaminamo maisto kokybe  jau 

toli už rajono ribų. Bendruomeniečiai pasiskirstę pareigomis: vieni maistą 

gamina, švenčių stalus puošia, kiti – priima užsakymus, išvežioja jau 

pagamintą maistą užsakovams. Bendruomenė iš šios veiklos gaunamų 

pajamų išlaiko bendruomenės patalpas, sumoka komunalinius mokesčius ir 

turi pagal darbo sutartis dirbančius 8-10 darbuotojų. 

Verslaus projekto pradžią, idėjas ir ateities plėtros galimybes pristato 

bendruomenės pirmininkė Vida Riaukienė. 

16.00 – 18.00 Veiviržėnų bendruomenė (Mokyklos g. 2-1, Veiviržėnai, LT-96272 

Klaipėdos r.). Per vietos veiklos grupės 2007-2013 m. strategijos priemonę 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinto vietos projekto Nr. LEADER-

13-PAJŪRIS-02-021 „Klaipėdos rajono amatų centro įkūrimas 

Veiviržėnuose“ apžiūra, gerosios patirties sklaida. 

Projekto lėšomis suremontuotos ir pritaikytos amatų veikloms buvusio 

kolūkio kontoros patalpos ir įkurtas VšĮ Klaipėdos rajono amatų centras.  

Amatų centras tapęs oficialia rajono amatininkų būstine, vienija 20 

amatininkų. Centre yra visi patogumai suplanuotoms veikloms: dvi 

keramikos degimo krosnelės, žiedimo staklės, krosnys duonos kepiniams, 

įsigyta medienos raižiniams, vytelių, molio ir kt. Čia liaudies meno atstovai 

rengia ir lankytojams  pristato 7 skirtingų amatų edukacines programas 

(keramikos užsiėmimus veda Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos dailės 

mokytoja Alva Giržadienė, medžio raižinių – tautodailininkė, dailės 

mokytoja ekspertė Valdonija Karaliūnienė, pynimo iš vytelių – Endriejavo 

tautodailininkė Aurelija Pociuvienė, mezgimo ir nėrimo – tautodailininkė 

Valė Krauleidienė, odos apdirbimo – tautodailininkė Jūratė Mierkienė, 

duonos gaminių edukaciją -  sveikos gyvensenos entuziastė Rima 

Urbonavičiūtė, audimą -  meno kūrėja Rimantė Šalčiuvienė). Kiekviena 

programa pritaikyta skirtingo amžiaus žmonėms – programos vaikams, 

programos jaunimui ir suaugusiesiems, senjorams. Amatų centro veikloje 

kviečiami dalyvauti Klaipėdos rajono amatininkai ir tautodailininkai, 

organizuojami edukaciniai renginiai, mugės, seminarai, nuolatos 

naudojamasi sukurta erdve. Projekto metu  sukurtos 7 darbo vietos. 4 

darbuotojai centre dirba pagal darbo sutartį. 

 

Amatų centro veiklas pristato Veiviržėnų bendruomenės pirmininkas Julius 

Pozingis ir VšĮ Klaipėdos rajono amatų centro direktorė Valė Krauleidienė. 

 

18.00 Apžiūrėtų projektų aptarimas, klausimai-atsakymai. Kelionė autobusu į 

Šakius. 

 

 

Aktyvinimo renginio moderatoriai: Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkė Aušra 

Slidziauskienė ir valdybos narė  Grinutė  Šnirpūnienė. 

 

 


