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Juknaičiai, Juknaičių seniūnija, Šilutės rajono savivaldybė 

 
 „Juknaičių bendruomenė“ kaip visuomeninė organizacija aktyvią veiklą pradėjo 2003 

metais. Joje buvo 30 savanorių, susibūrusių tam, kad Juknaičiuose visiems gyventi būtų geriau, 

įdomiau, linksmiau, kad vaikai lavintųsi ir gautų savarankiškumo pamokas, pagarbiai priimtų 

suaugusiųjų patarimus ir kurtų sumanymus ateičiai. Kiekvienas bendruomenės veikloje uţsiima tuo,  

ką geriausiai išmano, telkia bendraminčius, tariasi ir įgyvendina sumanymus.  

Visi Juknaičių meno kolektyvai talkina organizuojant įvairius darbus, renginius, 

dalyvauja kitoje veikloje ir nebūdami organizacijos nariais. Senjorų šokių kolektyvas „Juknaičiai“, 

kuriame šoka juknaitiškių šeimos, 2005 metais apdovanotas  garbingu „Aukso paukštės“ prizu,  

moterų vokalinis ansamblis „Vėjūnė“, dramos mėgėjų ir folkloro kolektyvų nariai bei Juknaičių 

mokyklos moksleiviai mielai dalyvauja visuose bendruomenės renginiuose.  Nuo 2008 metų 

bendruomenė kartu su Juknaičių seniūnijos darbuotojais organizuoja tradicinę vasaros šventę 

„Visada jauni“. Šventės metu siekiame juknaitiškių šventės organizavimo kokybės ir gerosios 

kaimynystės. 2009 metais pašventinome Juknaičių seniūnijos vėliavą, kurioje simbolikos pagrindą  

sudaro St. Kuzmos skulptūros „Ţirgas ir sakalas“ idėja, išlydėjome virš 70 juknaitiškių  į šalies 

Dainų šventę su pilnais krepšiais lauknešėlio. „Juknaičių bendruomenės“ iniciatyva šių metų 

vasaros šventę „Visada jauni“ seniūnijos gyventojai parėmė ir savo lėšomis.   

2009 metais kartu su seniūnija pakvietėme gyventojus į Kalėdinės eglės įţiebimo 

šventę. Juknaičių jaunimo klubo nariai - mūsų bendruomenės vaikai, aplankė kiekvieną šeimą ir iš 

gyventojų surinko eglutės ţaisliukus, kuriais papuošėme gyvenvietės centre prieš 20 metų mūsų 

pačių pasodintą eglę. Įvyko graţus bendruomeninis renginys, kuriame vaikai deklamavo eilėraščius, 

ansamblis „Vėjūnė“ dainavo kalėdines dainas, o Kalėdų senelis apdovanojo visus susirinkusius 

saldainiais. Ši šventė jau tapo tradicine.  

Kasmet švenčių organizatoriai sulaukia naujų pagalbininkų, kurie ateina ne tik padėti, 

bet ir atsineša savo idėjas, kurias stengiamės įgyvendinti. Organizuodami renginius, nariai 

pasiskirsto darbus, kuriuos jie sugeba atlikti. Po renginių susirenkame ir aptariame kas buvo gerai, o 

kur padarytos klaidos ir planuojame tolimesnę veiklą. Nuo 2010 metų prisijungėme prie akcijos 

„Darom“, kurios metu tvarkome gyvenvietės – parko teritorijas.  Juknaičių bendruomenė nuo pat 

įsisteigimo savo veiklą grindţia savanorystės idėja. Nuo 2003 metų bendruomenė parengė projektų 

uţ 92000 Lt, o bendruomenės kuruojamas Juknaičių jaunimo klubas, kuris buvo jaunimo 

savanorystės idėjos pradininkas gyvenvietėje, parengė 17 projektų uţ 133000 Lt.  

2010 metais „Juknaičių bendruomenė“ paruošė ir gavo finansavimą projektui 

„Juknaičių gyvenvietės poilsio zonos renovacija“. Šio iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamo, 

projekto  esmė – atnaujinti poilsio zoną, kurioje vyksta miestelio šventės. Ateinančiais metais 

pasitikdami savo tradicinę šventę „Visada jauni“ jau turėsime naują dengtą sceną, suolelius 

ţiūrovams, gerą apšvietimą, sutvarkytą elektros energijos tiekimą, mašinų stovėjimo aikšteles, 

pėsčiųjų takelius, naujus ţeldinius. 

2004 metais kartu su Juknaičių seniūnijos taryba, Juknaičių sporto klubu, moterų ir 

jaunimo klubais kūrėme Juknaičių ateities viziją, galvojome kaip išsaugoti menininkų, architektų 

darbus, sukurtus mūsų gyvenvietėje. 2010 metais Juknaičių gyvenvietė-parkas bendrų pastangų 

dėka Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos  įrašyta į Kultūros vertybių registrą. 

2004-2005 metais Atviros Lietuvos fondui pateikę projektą gavome paramą sukurti Juknaičiuose 

esančių meno kūrinių skaitmeninį archyvą „Juknaičių meno galerija“.  

                     Prieš 30 metų pasodinti pirmieji Naujagimių giraitės medeliai. Su nedidelėmis 

pertraukomis ši tradicija tęsiama ir šiandien. Vėliau atsirado Abiturientų parkas. 2005 metais 



seniūnija subūrė visus juknaitiškius pasodinti Europos parką, skirtą Lietuvos įstojimui į Europos 

Sąjungą. „Juknaičių bendruomenė“ aktyviai parėmė ir įsijungė į šį graţų renginį. 2006 ir 2007 

metais bendruomenės nariai suorganizavo Juknaičiuose dirbusių specialistų sąšauką. Ta proga 

pasodinta Dainuojančių Klevų giraitė, pasidţiaugta , kad gyvenvietė priţiūrima kaip ir anksčiau, 

kad tęsiama daugiametė medelių sodinimo tradicija ir šeimininkiškas poţiūris į Juknaičių 

gyvenvietę-parką. 2009 metais kartu su seniūnijos darbuotojais inicijavome 1000 berţelių alėjos 

sodinimą, skirtą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Numatėme šios naujos tradicijos 

tęstinumą.  

Juknaičių sporto klubas  jau 25 metus rengia krepšinio turnyrą „Kalėda“, kadaise 

inicijuotą Juknaičių ūkio specialistų ir mokytojų. Tradicinės vasaros šventės metu organizuojami 

įvairūs sportiniai ţaidimai ir rungtys. 2010 metais bendruomenės nariai savo iniciatyva ir lėšomis 

įsirengė tinklinio aikštelę, nupirko kamuolį ir tinklą. Šiuo metu tinklinio aikštele aktyviai naudojasi 

ir Juknaičių jaunimas.  

2009 metais „Juknaičių bendruomenė“, suprasdama šeimos ūkio svarbą, įstojo į 

Lietuvos kaimo tinklą. Nuo 2010 metų yra Verslumo kaime skatinimo komitete. Šiemet kartu su 

Pašyšių bendruomenės nariais paruošėme projektą Lietuvos kaimo tinklui „Kokybė kaimui: sveiko 

maisto laboratorija“. Juo siekiame pritraukti Juknaičių seniūnijos ūkininkus į gyvenimo kokybės 

gerinimą mūsų kaime.  

Juknaičiuose esančių parduotuvių savininkai finansiškai paremia bendruomenės 

iniciatyvas. Kavinės šeimininkė kviečia koncertuoti Lietuvos  dainininkus erdvioje salėje, taip 

sudarydama galimybę pasiklausyti ir pamatyti atlikėjus savo gyvenvietėje. Jaunimui 

organizuojamos diskotekos. Mes, pagyvenusieji, turime galimybę ten priimti svečius iš kitų 

bendruomenių. 

  

Juknaičių jaunimas, baigęs mokslus Lietuvos mokyklose, grįţta gyventi ir dirbti į 

gimtąjį kaimą.  Mūsų kaime yra vaikų darţelis, pagrindinė mokykla, Kauno paslaugų verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centro skyrius, biblioteka, ambulatorija, vaistinė, kultūros namai, 

paštas, veikia Šilutės kredito unijos skyrius, atliekantis banko patarnavimus, savarankiško 

gyvenimo namai, įkurta Juknaičių Romos katalikų parapija.  Lietuvos kaime - Juknaičiuose -  gera 

gyventi.  
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