
KONKURSAS ,,LIETUVOS KAIME GERA GYVENTI - 2011“  
KAIMO VIETOVĖS APRAŠAS  

 

Plungės rajono Ţemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė ,,Gardai“  

 

     Bendruomenė ,,Gardai“ susikūrė 2003 metais, tikslu ugdyti bendruomeniškumą gyventojų 

tarpe, kuo daugiau aktyvių gyventojų įtraukti į projektinę veiklą. Bendruomenė savo   darbu  

kuria bendruomeniškumo egzistavimo modelį, kai visos miestelyje esančios institucijos dirba 

labai sutartinai ir vieningai. To darbo centre yra ţmogus, kuriam kartais reikia pagalbos tiek 

materialinės, tiek dvasinės. Vykdant projektus mūsų tikslas- sutelkti bendruomenės narius 

bendram darbui, realizuojant savo norus ir svajones , stiprinti vietos gyventojų, verslo atstovų ir 

įvairių įstaigų -seniūnijos,mokyklos,parapijos,bibliotekos, kultūros centro partnerystę bendruomenėje. 

Mūsų devizas - ,,Kad Ţemaičių Kalvarijoj būtų gera gyventi“. Ugdyti  bendruomenės  narių teisingą  

poţiūrį į gamtos vertybes, tradicinių lietuviškų veislių gyvulių auginimą.   Mylėti  ir saugoti savo 

miestelio istoriją, tradicijas ir perduoti jas ateinančioms kartoms. 
       Jau 5 metai bendruomenė dalyvauja projektuose, kuriuos organizuoja Baltijos labdaros 

fondas ,,Heifer international“ Dabartiniu metu vykdo trečią projektą. Projekto tikslas įtraukti 

kuo daugiau bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojų. 

Pirmasis projektas ,,Tvarus ūkininkavimas išsaugant ekologinę pusiausvyrą Ţemaičių 

Kalvarijoje“- 10 šeimų gavo po telyčią, 5 šeimos po 5 bičių šeimas ir 5  šeimos  po 10 avių. 

Antrajame projekto etape, kai įvyko perdovanojimas, į projektą įsijungė dar 10 šeimų. Įvyko  ir 

trečiasis perdovanojimas. Taigi  šiame projekte- 30 šeimų. 

Antrasis projektas ,,Triušių ir paukščių laikytojų kooperacija ir plėtra Plungės rajone“ 

Šiame projekte dalyvauja naujos šeimos. 14 šeimų gavo po 9 vištas ir gaidį, 35 šeimos po 10 

triušių. Dabartiniu metu į šį projektą įsijungė dar 5 šeimos, gavusios perdovanojant uţaugintą 

prieauglį. 

Trečiasis projektas ,,Gerosios patirties perdavimas, skatinant kaimo bendruomenių verslumą ir 

bendradarbiavimo įvairiapusiškumą“  20 šeimų gavo po maišą sėklinių ,,Laura“ veislės bulvių. 

Rudenį vyks lauko diena – vyks perdovanojimas ir į projektą įsijungs dar 20 šeimų. Taigi šiuose 

projektuose dalyvauja 90 šeimų. 

     Ţemaičių Kalvarijos miestelis turtingas savo istorine, kultūrine praeitimi, bet šiandien ne 

visi tai ţino. Miestelyje gyveno ir dirbo nemaţai mūsų miesteliui brangių ţmonių, todėl 

norime jų darbus įamţinti, kad ateinančios kartos tai ţinotų. Nutarėme, kad tuo pastatus, 

kuriuose gyveno  ir dirbo šie ţymūs ţmonės, paţenklinti atminimo lentomis, surinkti dar gyvų 

ţmonių atsiminimus.  Miestelyje ilgą laiką dirbo vienuolės kazimierietės. Jos auklėjo 

vaikučius Šv. Vincento Pauliečio  vaikų  darţelyje. Švietėjišką darbą  dirbo kunigas  Petras 

Lygnugaris, kuris po ilgos tremties gyveno Ţemaičių Kalvarijoje Čia  gyveno ir dirbo trijų 

baţnyčių statytojas prelatas  J.Pukys .Reikia įamţinti dirbusių Bazilikos vargonininkų 

atminimą. Bendruomenės konferencijos metu  pristatėme  šiuos ţmones, o jų namus nutarėme 

paţenklinti atminimo lentomis.  Spaudos draudimo metu mūsų miestelyje veikė slapta 

daraktorinė mokykla. Mokykloje dirbo puiki mokytoja – daraktorė  Emilija Pocaitė. 

Šiuo metu jau vadovaujant bendruomenei jau yra atidengtos trys atminimo lentos: 

 

1.Daraktorei Emilijai Pocaitei, 

2.Ţemaičių Kalvarijoje dirbusioms vienuolėms kazimierietėms, 

3.,,Saulės“ pradţios mokyklos šimtmečiui. 

  

   Turime unikalų dalyką – Didieji Ţemaičių Kalvarijos atlaidai, o jų metu giedami senieji 

Kalvarijos Kalnai. Senieji kalvariškiai labai graţiai gieda, bet jaunimas to dar nebemoka.  

Todėl tas giesmes įrašėme  DVD formate  ir platinome  jaunimo ir atvykstančių maldininkų 

tarpe. Svarbiausia, kad jie būtų autentiški ir vietinių giedami, tikslu išsaugant nematerialųjį 



paveldą. O svarbiausia, kad išmoktų giedoti  jaunimas. Bazilikoje senieji giedoriai moko  

moksleivius  giedoti Kalvarijos kalnus. 

 Rėmėjų, bendruomenės, seniūnijos pagalba pagerbiame poetą V.Mačernį. Mūsų ateities 

vizijoje- atgaivinome  idėją – pastatėme  paminklą – koplytstulpį  poeto 90 – čio  proga , 

atidaryta sąskaita poeto V.Mačernio įamţinimui. 

     Leidykla ,,Versmės“, kuri specializuojasi knygų apie buvusius valsčius leidimu, planuoja 

leisti knygą apie Ţemaičių Kalvarijos valsčių. Norint ją išleisti būtinas ir vietinių verslininkų 

ir bendruomenių prisidėjimas. Praeitą  vasarą jau vyko pirmoji ekspedicija. Bendruomenė 

rūpinosi ekspedicijos narių apgyvendinimu,  transportu bei kitomis organizacinėmis 

paslaugomis. 

     2008 metais bendruomenė gavo Amerikoje gyvenusios  Amelijos Čėsna testamentu paliktą 

turtą,  kad bendruomenė padėtų vaikams našlaičiams, Dabartiniu metu yra 16 šeimų, kuriose 

auga 32 vaikai   Rudenį kiekvienam vaikui buvo skirta nuo 400 – 500 litų, pasiruošti 

mokyklai, o prieš Šv. Kalėdas – parama maisto produktai ir kalėdinėm dovanom .Šias 

dovanas šeimos gaus dar ilgai.  

     Didelį sutelktumą ir gailestingumą bendruomenė parodė padedant nuo gaisro 

nukentėjusioms Skerstonų,  Šopų ir Petrausko šeimoms, ypač dosnūs  ir vieningi buvome kito 

nelaimei ir finansiškai parėmėme Griguolų šeimą, jiems buvo paaukota 2260 litų 

pooperaciniam gydymui. Bendruomenė finansiškai padėjo seniūnijos moterims, vykstančioms 

atlikti mamografinius tyrimus. 

      Liepos 2 -  12 dienomis  mūsų  miestelyje vyksta  Didieji Ţemaičių Kalvarijos atlaidai. 

Atlaidų metu bendruomenės nariai  - savanoriai budi vakarais. Tikslas  - palaikyti viešėją 

tvarką ir rimtį atlaiduose. 

Bendruomenė panaudojant SAPARD  lėšas Rotinėnų kaime padarė geriamo vandens gręţinį, 

ir 34 šeimos  turi namuose kokybiško vandens.  

      Kiekvienais metai liepos paskutinį šeštadienį vyksta miestelio šventė. Miestelio šventės 

metu  graţiausių sodybų konkursą ir  apdovanojimą organizuoja bendruomenė. Kasmet 

išrenkame po keletą naujų sodybų. Bendruomenės tarybos posėdyje sudaroma komisija, kuri  

aplanko miestelio ir aplinkinių kaimų sodybas. Komisijai talkina seniūnaičiai. 
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