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KONKURSAS ,,LIETUVOS KAIME GERA GYVENTI - 2011“ 

  

KAIMO VIETOVĖS APRAŠAS 

  

1. Konkursui teikiamos kaimo vietovės pavadinimas, sav. pavadinimas  

VARNIAI, TELŠIŲ R. SAVIVALDYBĖ 

 

2. Aprašykite kodėl kaimo vietovė teikiama konkursui  (Pagal  nurodytus kriterijus  pateikite  kaimo  

vietovės  aprašą.  Būtina  pridėti  aprašo  kopiją  CD  formatu.  Pagal galimybę pageidautina pridėti 

foto ir/ar video medţiagą CD ar DVD formatu)  

Aprašykite:  

 daugiau gyventojų;  

 

 

pagalbos teikimą;    

linių, visuomeninių,  

prekybos, atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitų gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei 

gerinti reikalingų objektų) pritaikymą gyventojų socialiniams ir verslo poreikiams, aplinkos 

sutvarkymą;  

do puoselėjimą;   

 

 

 

 

Varnių miestas ir seniūnija toliausiai nuo rajono centro nutolusi teritorija. Šiuo metu 

mieste gyvena 1198 gyventojai, seniūnijoje iš viso-4201 (2011-01-01 duomenimis). Veikia Motiejaus 

Valančiaus gimnazija, Janapolės ir Pavandenės pagrindinės mokyklos. Miete veikia Telšių muzikos 

mokyklos Varnių filialas. 

Varnių vyskupo M. Valančiaus bendruomenė įsteigta 2007 m. kovo 28 d. ir vienija 

kultūriškai aktyvius Varnių miesto ir apylinkių ţmones. Bendruomenės tikslas - koordinuoti viešuosius 

interesus, burti Varnių mieste, seniūnijoje ir uţ jos ribų gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Varniais 



susijusius asmenis šios vietovės problemoms spręsti bei Asociacijos veiklai plėtoti; skatinti vietos 

gyventojų pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės 

interesams. Bendruomenė yra pasirašiusi Partnerystės sutartį su Ţemaičių vyskupystės muziejumi, 

kurioje numatyta rengti bendrus kultūrinius projektus ir juos įgyvendinti bei Bendradarbiavimo sutartį 

projektui „Patalpų remontas ir pritaikymas edukacinei veiklai“ vykdyti. 

Jaunosios kartos meninių gebėjimų ugdymas, pagarba ir meilė istorijai, kultūros paveldu 

turtingai gimtajai aplinkai, visuomeninis aktyvumas ir pilietiškumas - tai pagrindiniai Varnių vyskupo 

M. Valančiaus bendruomenės ir Ţemaičių vyskupystės muziejaus tikslai, įgyvendinant bendruomenės 

dailės lavinimo siekius. Šiems tikslams 2009 m. kovo mėn. Bendruomenė įsteigė Vaikų dailės studiją ir 

organizuoja jos veiklą, kad įvairaus amţiaus moksleiviai ištisus metus galėtų lavinti kūrybinius dailės 

polinkius ir gebėjimus, naudingai leisti popamokinį bei vasaros atostogų laiką. Dailės studija, kurioje 

vyksta dailės edukaciniai uţsiėmimai įvairaus amţiaus moksleiviams, planuojami ir įgyvendinami 

bendri projektai, rengiamos ir lankomos parodos. Vaikų Dailės studijoje nuolat dalyvauja 10 vaikų. Per 

Studijos gyvavimo metą (per 2 m.) bendrose edukacinėse dailės pamokose dalyvavo daugiau kaip 300 

kitų regiono mokyklų moksleivių, suaugusių bei dailės pedagogų. Dailės uţsiėmimus veda 

profesionalus dailininkas. Vaikų dailės studijos darbai buvo eksponuoti Skuodo meno mokykloje, 

Gargţduose (Teatro dienai Vaikų muzikos mokykloje), Varniuose (kavinėje „Prie Lūksto“).  

Bendruomenė subūrė neformalią jaunimo grupę, kuri kartu su suaugusiais Bendruomenės 

nariais 2009 m. parašė projektą ir gavo paramą iš ES programos „Veiklus jaunimas“ projekto 

vykdymui. Šiuo projektu buvo skatinamas aktyvus jaunų ţmonių pilietiškumas apskritai, ypatingas 

dėmesys skirtas jų, kaip Europos gyventojų, pilietiškumui. Į projektą buvo įtraukti maţiau socialinių 

galimybių turintys jaunuoliai, kurie galėjo geriau išnaudoti ir išreikšti savo gebėjimus, ypač kūrybinius, 

tai leido jiems pasijusti visaverčiais bendruomenės nariais.  

  

3. Kaimo vietovę konkursui teikianti kaimo bendruomenė  

 

Pavadinimas VARNIŲ VYSKUPO M. VALANČIAUS BENDRUOMENĖ 

Adresas S. DAUKANTO G. 8 VARNIAI TELŠIŲ R. 

Tel. Nr.  8 615 94309,  

El. paštas  adomarkaite@gmail.com  

 

Bendruomenės pirmininkė Alma Būdvytienė 
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