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KONKURSAS ,,LIETUVOS KAIME GERA GYVENTI - 2011“ 

 

KAIMO VIETOVĖS APRAŠAS 

 

  

1. Konkursui teikiamos kaimo vietovės pavadinimas, sav. pavadinimas  

 

Klovainių miestelis,  

Klovainių seniūnija, Pakruojo rajono  savivaldybė 

  

 

2. Aprašykite kodėl kaimo vietovė teikiama konkursui   

Klovainiai – miestelis Pakruojo rajone, kuriame gyvena 980 gyventojų. Miestelis turi seną 

istorinę praeitį, o šiandien jame gyvena darbštūs, išradingi, kūrybingi ţmonės.   

2003 m. susikūrusi Klovainių bendruomenė visus buria aktyviai veiklai: teikia paramą 

nukentėjusiems nuo gaisro, vagysčių; rengia projektus; organizuoja talkas; organizuoja įvairius 

renginius; siekia konsoliduoti gyventojus, sprendţiant kultūrinius, socialinius, ūkinius ir kitus 

tikslus; bendrauja su visuomeninėmis, politinėmis, valstybinėmis bei kitomis organizacijomis, 

siekiančiomis panašių tikslų. Bendruomenė vienija Klovainių miestelio bei aplinkinių Berţinių, 

Bešonių, Šinkaušiškio, Krivaičių, Margių kaimų gyventojus.  

 kaimo bendruomenės veikla bei pastangos įtraukti kuo daugiau gyventojų;  

Bendruomenės tikslas - vienyti miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus, plėtoti 

kultūrinį ir sportinį gyvenimą, skatinti domėjimąsi savo miestelio ir krašto istorija, 

organizuoti poilsį ir kt. Bendruomenės taryba, siekdama atkreipti miestelėnų dėmesį, aktyviai 

informuoja miestelio gyventojus apie vykdomą veiklą: informacija dedama į miestelio centre 

esantį bendruomenės stendą, internetinę svetainę www.klovainiubendruomene.lt, skleidţiama 

spaudoje, platinant lankstinukus. Siekiant pritraukti kuo daugiau įvairaus amţiaus ir įvairių 

pomėgių ţmonių, platinamos anketos, kuriose prašoma siūlyti dominančią veiklą, iškelti 

aktualius klausimus. 

 

 kaimo bendruomenės dalyvavimas kultūriniame gyvenime;  

 Klovainių mietelis turi seną istorinę patirtį ir senas tradicijas, kurias bendruomenė 

puoselėja ir stengiasi išsaugoti. Viena tokių tradicijų – miestelio šventė Oninės. Ši šventė – 

neatskiriama mūsų miestelio įvaizdţio dalis. Šventėje dalyvauja miestelio, aplinkinių kaimų, 

rajono gyventojai, sulaukiami svečiai iš visos Lietuvos. Bendruomenė (Onines rengia kasmet 

nuo 2003m) šioje šventėje organizuoja sportinius, pramoginius, kultūrinius  renginius. 

Daugelis bendruomenės pasiūlytų ir organizuotų renginių tapo tęstiniais – tai „Ąţuolų 

stiprybė mumyse“, „Ţvejų varţybos“, vakaronė „Po darbų“, popietės, ekskursijos  ir kt.  

Po visuotinių susirinkimų ţmonėms pasiūloma kultūrinė programa (samdomi 

muzikantai, kviečiami saviveiklininkai)  

  

 savanorystės principų taikymas kaimo bendruomenės veikloje, savitarpio pagalbos 

teikimas;  

http://www.klovainiubendruomene.lt/


Bendruomenės nariai skatinami puoselėti savo  gyvenamąją ir miestelio aplinką, rūpintis 

visuomeninės paskirties plotų, vandens telkinių pakrančių, pakelių švara – organizuojami 

konkursai, kviečiami  į talkas. Graţiu pavyzdţiu stengiamasi pritraukti jaunimo atstovus. Kaip 

skatinimo priemonė organizuojamos ekskursijos, pasisėdėjimai prie lauţo gamtoje. 

 

 infrastruktūros (inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, komunalinių, visuomeninių, 

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

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

aplinkos sutvarkymą;  

2006m, iš rajono savivaldybės panaudos pagrindais buvo gautas nebenaudojamas pastatas, 

kurį rekonstravus iš projektinių lėšų, duris atvėrė bendruomenės centras. Jame vyksta renginiai, 

susitikimai, įvairūs mokymai.  

2011m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo 

įgyvendinimas“ VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įgyvendinama vietos plėtros strategija 

„Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“ pateiktas projektas „Klovainių miestelio 

patrauklesnės viešosios erdvės kūrimas, išsaugant natūralų vietovės kraštovaizdį“. Uţ gautas lėšas 

planuojama sutvarkyti per miestelį tekančios upės Daugyvenės pakrantę, įrengti vaikų ţaidimų, 

sportinę, kultūrinių renginių aikšteles. 

 

 gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimą;  

Skleidţiama informacija apie saugotinus gamtos ir kultūros objektus, esančius miestelio 

teritorijoje bei apylinkėse. Renkama medţiaga bei uţrašomi atsiminimai apie šio krašto praeitį, 

tradicijas. Daug dėmesio skiriama bendruomenės istorijos uţrašymui, kuriamas nuotraukų archyvas. 

Bendruomenė organizuoja advento vakarą, velykines ir kalėdines popietes, kurių metu atgaivinamos 

tradicijos bei papročiai. Vietos gyventojai - senovinių amatų  puoselėtojai, bitininkai, tautodailininkai, 

menininkai, bei visi kūrybingi ţmonės sukviečiami į Kaziuko mugę.   

 

 sveiko gyvenimo būdo, ekologinių idėjų realizavimas ir propagavimas;  

Bendruomenė propaguoja sveiką gyvenimo būdą organizuodama sportines varţybas (gatvės 

krepšinio, futbolo, stipruolių, bočios, dviračių sporto, vandens sporto ir kt.) įvairių renginių metu. 

Bendruomenė paremia vietos krepšinio komandą. Bendruomenės nariai dalyvauja įvairiose 

rajoninėse varţybose.   

 

 verslininkų iniciatyvos ir jų įsitraukimas į gyvenimo kokybės kaime gerinimą;  

Miestelyje ir jo apylinkėse veiklą vykdančios įmonės palaiko bendruomenės iniciatyvas, 

remia organizuojamus renginius, akcijas. 

 

 Pridėkite Savivaldybės rekomendaciją (pageidautina).  

 

 

3. Kaimo vietovę konkursui teikianti kaimo bendruomenė  

Pavadinimas Klovainių bendruomenė 

Adresas:  Ţalioji 19 

Klovainiai, Pakruojo rajonas 

 

Tel. Nr.:     860404303 

 

 El. paštas:   klovainiubendruomene@gmail.com 



 

  


