
 

KONKURAS ,,LIETUVOS KAIME GERA GYVENTI-2011” 

 
Ukmergės rajono, Veprių seniūnijos, Sližių kaimo bendruomenė 

 

Registracijos vieta ir data: Ukmergės rajono savivaldybė 2003 m. vasario 27 d. 
 

Organizacijos  vadovas: Kęstutis Verenius 
 

Organizacijos adresas: Gavėnonių kaimas, Veprių sen., Ukmergės rajonas 
 

Organizacijos tikslai:  

 Bendruomenės telkimas, socialinių, ekonominių, kultūrinių problemų sprendimas. 

 Kaimo švenčių, tradicijų atgaivinimas ir plėtimas, aplinkos graţinimas. 
 

Organizacijos pagrindinė veikla: 

    Sliţių kaimo bendruomenė vykdo kultūrinę, sportinę, švietėjišką veiklą, maţinančią socialinę 

atskirtį.Bendruomenę jungia daugiau nei 50 narių.  

        Sliţių  kaimo bendruomenė įsikūrusi netoli Širvintos ir Šventosios upių santakos. Mūsų 

teritorija ribojasi su Jonavos ir Širvintų rajonais. Anksčiau šį kraštą garsino S. Nėries  kolūkis, 

kuriam vadovavo Steponas Jankeliūnas. Dabar čia gyvena apie 500 gyventojų. Sliţių kaimo 

bendruomenė jungia Kultuvėnų, Samantonių, Sliţių, Gavėnonių, Knyzlaukių, Kelmų kaimus, kurie 

priklauso Veprių seniūnijai. Samantonių kaimas minimas Lietuvos enciklopedijoje, kaip neolito 

laikų gyvenvietė. Dirbdami lauko darbus ţmonės rasdavo daugybę to laikmečio įrankių, kurie  

eksponuojami Veprių kraštotyros muziejuje. 6 km nuo Sliţių ant Šventosios upės kranto, Sukinių 

miške, apipintas legendomis guli akmuo Mokas, ant Širvintos upės skardţio, ąţuolų giraitėje stūkso 

piliakalnis.  

      Sliţiuose yra dvi parduotuvės,  Veprių vidurinės mokyklos  ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

skyriai, kultūros namai, paštas, medicinos punktas, koplytėlė. Daugelis bendruomenės ţmonių 

dalyvauja  meno saviveikloje. Kultūros namų meno vadovė Stasė Novikienė subūrė folkloro  

ansamblį, kuris 2003m.  dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje.  

     Nuo 2003 m. bendruomenė aktyviai vykdo projektinę veiklą. Atgaivintas respublikinis poezijos 

konkursas „ Ţydinčios vyšnios šakelė“, kuris pirmą kartą buvo organizuotas 1984 metais. Sliţių 

kultūros namų salėje savo eiles skaitė šio konkurso laureatai  Juozas Macevičius, Justinas 

Marcinkevičius, Jonas Strielkūnas, Eduardas Mieţelaitis, Bernardas Brazdţionis, Alma Karosaitė ir 

kiti ţinomi poetai. Konkurso tradicijos tęsiamos. Vykdant projektus „ SIJA“, „ VARSA“, 

 „ Sportuokime, keliaukime, atraskime, paţinkime“ jaunimas domėjosi savo krašto etnokultūra  

( rinko ir uţfiksavo vaizdajuostėje senolių pasakojimus, dainas, tvarkė piliakalnį, rengė kaimo 

vakaruškas), dalyvavo dviejų dienų ekologiniame - paţintiniame ţygyje Širvintos ir Šventosios upių 

pakrantėmis, atnaujino sporto salės patalpas, 2 dienas iškylavo baidarėmis Šventosios upe. 

Projektas „ Atverk seklyčios duris“ subūrė kaimo moteris į klubą, kuris leidţia laikraštį „ Seklyčia“, 

ruošia susitikimus, popietes. Klubo narės surinko ir uţrašė kaimų istorijas. Jas pristatė vakaronėje  

„ Kuo graţus mano kaimas, kuriame aš gyvenu“.  

       Organizuojame paţintines ekskursijas po Lietuvą. Lankėmės amatų dienose Kernavėje, 

keliavome po šiaurės ir pietų Lietuvos rajonus. Bendruomenės ţmonės kartu švenčia Uţgavėnes, 

Rasas, rengia vakarones, parodas. 

        Didele finansine paspirtimi bendruomenei tapo pervesta 2% gyventojų pajamų mokesčio dalis.  

Tel.  861613602, el. p.ievamartynas@gmail.com 

 

 

 



 
 

 

Bendruomenės steigėjai (2003m.vasario mėn.) 

 

 

 

 
                     

2006 m. konkurso „Ţydinčios vyšnios šakelė“ nominantai ir svečiai. 

 

 



 
 

Bendruomenės nariai Ţvirblonių gyvenvietėje (Pakruojo r.) 

 

 

 

 

 
 

Moterų klubas „Seklyčia“ 

 

 



 

 
 

Rasų šventė prie Gavėnonių tvenkinio 

 

 

 
 

Iškyla baidarėmis Šventosios upe 


