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 Girdžių kaimo vizija 

 Girdžių kaimas nuolat gražėjantis, gausiai 
turistų lankomas, žvejų pamėgtas, vandens 
sportui ir poilsiui tinkamas, nuostabus 
gamtos kampelis. Gyventojai, įvaldę naujas 
technologijas, išsilavinę, glaudžiai 
bendradarbiaujantys ir pasitikintys savimi, 
puoselėjantys etnokultūros tradicijas ir 
tausojantys kultūrinį paveldą. Kaimas 
ekonomiškai stiprus, sukurtas geras 
socialinis gerbūvis, atjaunėjęs. 



Konferencijos, kuriose pristatyta VVG 

Nemunas vietos plėtros strategija 2009-

2015m. laikotarpiui  



Projekto pavadinimas Paraiškos ir projekto registracijos 

numeris  

Struktūrinės paramos 

šaltinis  

Paramos suma, 

Lt  

„Susiburkime per 

Onines“  

Reg. Nr.: G4-26 

2011– 05-20 

Jurbarko rajono 

savivaldybė  

740,00 litų  

„ Girdžių 

bendruomenės 

aktyvinimas ir 

socialinės atskirties 

mažinimas“  

Reg. Nr.: LEADER –

11-NEMUNAS – 03 - 

032  

2011-08-01 

VVG 

„Nemunas“  

49460,99 

litų  

„ Kartu mes galime 

daugiau“  

2011 m. spalio mėn.   LCKU  1600,00 

litų  

„ Viešųjų erdvių 

sutvarkymas 

Girdžiuose“  

 Reg. Nr.: LEADER–

11-NEMUNAS– 04 – 

051   

2012-06-20 

VVG 

„Nemunas“  

222222,22 

litų 

„Girdžių 

bendruomenės 

centro materialinės 

bazės stiprinimas“  

Reg. Nr.: KB-12-138 

2012– 08-01 

Valstybės 

parama 

23516,00 

litų  



„Susiburkime per Onines“   2011 

 Tai tradicinis, kiekvienais metais Girdžių 

kaime vykstantis renginys. Dauguma 

masinių kultūrinių renginių vyksta Jurbarko 

mieste, todėl norint išsaugoti kultūriniu 

požiūriu ypač vertingas tradicines kaimo 

šventes, būtina siekti šių švenčių įvairovės 

ir kokybiškumo perduodant šias tradicijas. 



Projektinė veikla    2011 

„Girdžių bendruomenės aktyvinimas ir socialinės 
atskirties mažinimas“ 

Projekto tikslas: 

  Girdžių bendruomenės telkimas ir aktyvinimas.  

Uždaviniai: 

 1. Aktyvinti sociokultūrinę veiklą Girdžiuose. 

 2. Įsigyti įrangą ir priemones sociokultūrinės veiklos 
organizavimui. 

Rezultatai:  

 1. Įsigytas sportinis inventorius 

 2. Suorganizuotos sportinės žaidynės.   



„Girdžių bendruomenės aktyvinimas ir 

socialinės atskirties mažinimas“ 

  Girdžių bendruomenės žmonės sportiški: yra sukurtos tinklinio, 
krepšinio, stalo teniso, šaškių, šachmatų, smiginio komandos (moterų ir 
vyrų), o taip pat futbolo komanda tačiau harmoningam treniruočių 
vykdymui trūksta įrangos, kamuolių. Komandos neturi vienodos aprangos, 
nors kiek įmanoma ir tinklininkai, ir krepšininkai stengiasi dalyvauti visose 
vykdomose varžybose. Patys sportininkai džiaugiasi, kad dažnai iš įvairių 
turnyrų grįžta nugalėtojais arba prizininkais, tačiau treniruočių sąlygos yra 
prastos.  

  Gražūs pavyzdžiai „užkrečia“, todėl sportuojančių, įvairaus amžiaus 
Girdžių bendruomenės narių nuo vaikų iki senjorų priskaičiuojama apie 
160. Varžybos vyksta Joninių, Oninių atlaidų ir švenčių metu. Sportininkai 
aktyviai dalyvauja seniūnijų sporto žaidynėse, JKL, bendruomenių 
siūlomuose sportiniuose projektuose, atstovauja rajoną Respublikoje 
vykdomose varžybose.  

  Projekto metu planuojama įsigyti sportinį inventorių, skirtą 
bendruomenės laisvalaikio praleidimui, bei treniruočių ir sporto varžybų 
organizavimui. Suorganizuotos varžybos tarp Girdžių seniūnijos kaimų 
prisidės prie naujų žmonių įtraukimo į aktyvų laisvalaikį bei bendruomenės 
veiklos viešinimo. Talkų metu įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė ne tik 
sudarys sąlygas sportuoti visiems norintiems, bet ir suvienys gyventojus 
bendrų talkų metu.  



Pirmieji žingsniai projekto link 1 

Norint sužinoti Girdžių gyventojų nuomonę 

apie projekto idėją, jaunimo iniciatyva 

surengta apklausa. 



Pirmieji žingsniai projekto link 2 

Dar prieš paraiškos pateikimą organizuota 
talka, kurioje aktyviai dalyvavo nemažas 
būrys kaimo entuziaztų. 



O vėliau... Gavus sutikimą iš 

„viršaus”... 
Įsigyta sportinė apranga, 

kuria vilki sporto klubo 

„Girdžiai” sportininkai. 

 

Sportininkai dalyvauja 

Jurbarko krepšinio lygoje, 

„Šviesos” taurės bei 

kituose kaimuose 

vykstančiose varžybose. 



Rudenį dar kartą plušėjome talkoje 

- savanoriškų darbų juk reikia 

„daug”                           2011-11-13 



Kad šventės būtų prasmingesnės ir 

linksmesnės, įsigyti kamuoliai ant vandens- 

„burbulai” 



Įsigyto inventoriaus pagalba 

prisidėjome prie kalėdinės sporto 

šventės  

Į šventės veiklą įtraukta neformali 
jaunimo grupė „Veikiam” ir 

sporto klubas „Girdžiai”  

Po sunkių rudeniškų darbų, 

Užteko mums protinių bei 

fizinių jėgų. 



Kamuoliai ant vandens- 

                         IR VISAI NEBAISU 



Turėdami didelį vandens telkinį ir gražų 

kraštovaizdį, norime tuo pasidalinti su visais 

Kaip geriau tai padaryti, jei ne plaukiant saugiai 
vandens paviršiumi. 



Paruoštos plaukimui, o kas plauks ? 

Pirmiausia tie, kurie triūsė, plušo... 



Projektas tęsėsi 

Mūsų laukė „TIK” paplūdimio tinklinio 
aikštelės įrengimo darbai, ten vieni juokai. 

Reikėjo paruošti plotą, kuriame įrenginėjome 
aikštelę: nukasti velėną, išlyginti ir 

išsklaidyti tik  

100 tonų smėlio. 



…BET TRŪKSTA LĖŠŲ 

Pasirinkę skambų devizą „Kartu mes 

galime daugiau“  

pateikėme dar vieną projektą LCKU... Ir 

gavome finansavimą. 

 

Smėlio užteks  

 



PRASIDĖJO DARBAI 



Ir tęsėsi... 



tęsėsi... 



tęsėsi... 



kol pasirodė toks vaizdas! 



Štai ir yra kam plaukti 
 R. Pinaičio IĮ 

 Felkeris Jonas 

 Vizbara Algimantas 

 Lužaitis Nojus 

 Masaitytė Gabija 

 Masaitytė Goda 

 Kavaliauskas Laurynas 

 Pociūtė Justina 

 Vaitkus Aurimas 

 Girdžiuvienė Zinaida 

 Petrikytė Ona 

 Petrikis Regimantas 

 Masaitis Titas 

 Žilinskaitė Inga 

 Molčankinienė Irena 

 Molčankinaitė Laura 

 Vaitiekūnaitė Odeta 

 Karčiauskas Edgaras 

 Klijūnas Linas 

 Molčankinas Gytis 

 Barčas Gediminas 

 Zdanavičius Rapolas 

 Pinaitis Elvijus  

 Petrikis Armantas 

 Zdanavičiūtė Dovilė 

 Pinaitytė Neringa 

 Damušytė Vaiva 

 Kubilius Alvaidas 

 Mačys Žydrūnas 

 Ivaškevičius Rimvydas 

 Žilinskaitė Paulina 

 Matonas Tomas 

 Matonas Mantas 

 Pernarauskas Modestas 

 Gerardas Gramaila 

 Budrius Ramūnas 

 Budrius Haroldas 

 Vaitkus Aurimas 

 Grubliauskas Ernestas 

 Saulėnas Indrius 

 Laukys Nerijus 

 Laukinė Erika 

 Kavaliauskas Gintautas 

 Kavaliauskienė Lina 

 Kavaliauskaitė Džeirana 

 Mačys Edgaras 

 Vaicekauskas Vladas 

 Šlyteris Evaldas 

 Kučinskas Donatas 

 Petrauskas Karolis 

 



Čia nepaplauksi, nešamės prie 

vandens. 



O pasirodo “Mituva” srauni ! 



Po pietų.. 



Finišas 



Girdžių bendruomenės centras ir 

Sporto klubas „Girdžiai” kviečia į  
 

SPORTO ŠVENTĘ ! 
Kada: š. m. liepos 28 d. 13 val. 

Kur: naujai įrengtoje paplūdimio tinklinio aikštelėje 

Gudeliuose 

Tinklinio turnyras 
Dalyviai: 

I grupė: iki 16 metų (vaikinai ir bent viena  

mergina) 

II grupė: 16 metų ir vyresni (vaikinai ir bent 

viena mergina) 
 

Grupių nugalėtojai ir 

prizininkai bus 

apdovanojami! 

 
 

 

 

Varžybų metu bus galima 
pramogauti 

kamuoliuose ant vandens ir 
paplaukioti baidarėmis. 

 
 

O pasibaigus tinklinio turnyrui vyks estafetė 
baidarėmis! 



Šis renginys tai lyg ir ataskaita 





Komandų per daug, teko žaisti ant 

žolės, bet kas ją nugrėbė ? 









Estafetė 





Nugalėtojai 



Tačiau  GBC veikla tuo nesibaigė 

Girdžių bendruomenės centras pateikė vietos 
veiklos grupei „Nemunas“ paraišką 
„Viešųjų erdvių sutvarkymas Girdžiuose“  
paramai gauti pagal VVG „Nemunas“ 
vietos plėtros strategiją „VVG „Nemunas“ 
teritorijos vietos plėtros 2009 – 2015 m. 
strategija“. Projekto metu buvo numatyta 
sutvarkyti parko teritoriją bei Girdžių 
tvenkinio vakarinę ir pietrytinę pakrantes. 



Projekto tikslas – sutvarkyti viešąsias erdves Girdžiuose,  

pritaikant jas vietos gyventojų ir atvykstančių turistų  

poreikiams tenkinti. 

 

Tikslui pasiekti iškelti projekto uždaviniai: 

1) Girdžių parko sutvarkymas: 

Esamo pėsčiųjų ir dviračių tako atnaujinimas  

(laiptatakių, pandusų įrengimas, saulės baterijų šviestuvų, 

suolelių, šiukšliadėžių pastatymas, aukuro vietos įrengimas), 

daugiamečių medžių sodinimas; 

2) Užtvankos pakrančių sutvarkymas: 

Tiltelio su pavėsine ant vandens įrengimas, paplūdimio 

įruošimas. 

 



Šis projektas dar tik prasideda 

Bet galime pristatyti dar vieną, jau 

įgyvendintą projektą 



„Girdžių bendruomenės centro 

materialinės bazės stiprinimas”  

2012-08-01 pasirašyta sutartis. 

 Bendrasis tikslas – skatinti ir didinti Girdžių gyventojų 
užimtumą sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti 
visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje.  

 Specialusis tikslas – suformuoti Girdžių bendruomenės 
centro materialinę bazę gyventojų poreikiams tenkinti. 

 Uždaviniai: 

 1. Įsigyti kompiuterinės įrangos komplektą.  

 2. Įsigyti muzikos instrumentų komplektą. 

 3. Įsigyti biuro baldų komplektą. 



Atsiprašome, kad neturime vaizdinės 

medžiagos 

Bet pamatyti Jūs tikrai šiandien juos galite: 

 Jums prieš akis ekranas, multimedija; 

 akordeonai, būgnai, tamburinas, mikrofonai; 

 ir šis “filmukas susuktas mūsiškia kamera”; 

 o “kompas” leidžia visa tai skaityti”. 



TAI MŪSŲ GIRDŽIAI 
 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! 

 

 

Girdžių bendruomenės centras 


