
Daugėliškio krašto bendruomenės veiklos ataskaita už 2019 m. 

Per 2019 metus įvyko 1 visuotinis narių susirinkimas ir 3 tarybos susirinkimai. 

2019 m. gruodžio 31 d. bendruomenėje buvo  27 nariai. 

2019-12-14 „Padėkokime gerumui“ bendruomenė ir N. Daugėliškio biblioteka organizavome Advento 

popietę, dalyvavo LR Nacionalinio operos ir baleto teatro artistė Nijolė Kliučinskienė. 

2019-12-07 N. Daugėliškio bibliotekoje vyko „Vilnos akvarelės“ užsiėmimas su Vidmanta Visakavičiene iš 

Ilgių bendruomenės. 

2019-12-01 bendruomenės nariai pynė Advento vainikus kartu su Taujūnų kaimo seklyčia. 

2019-11-16 bendruomenės nariai lankėsi Ilgių bendruomenėje ir gamino Kalėdinius meduolinius nameliu.. 

2019-11-26 organizuotas d. renginys „Žemaitiškos dienos Daugėliškyje“ karu su N.Daugėliškio biblioteka ir 

N. Daugėliškio kaimo seklyčia. Renginio svečiai: Skuodo žemaičių draugijos pirmininko pavaduotoja, vietinio 

laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė Dalia Zabitienė ir rašytojas Augenijus Zabitis.  

2019-10-18 kartu su biblioteka organizavome susitikimą su žymiais Lietuvos karikatūristais Jonu Varnu, Jonu 

Lenkučiu, Kaziu Šiaulyčiu, Ramūnu Vaitkumi ir žurnalistu Domu Šniuku. 

2019-10-11/30 d. foto paroda „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“ buvo eksponuojama Visagino 

bibliotekos meno galerijoje (skirta vietovardžių metams). 

2019-09-27 d. Pagal projektą „Jaukus miestelis įkvepia gyventi ir kurti“ buvo pastatytas suolelis ir 

šiukšliadėžė. Finansuota SADM. Menininkas Gintautas Černius. 

2019-09-07 kartu su N. Daugėliškio biblioteka organizavome R. Pernavo tarybos parodos atidarymą 

Dalyvavo Asta Meškėnaitė. 

2019-08-25 Daugėliškio krašto bendruomenė kartu su Mielagėnų, Gilūtų ir Tverečiaus kaimų 

bendruomenėmis dalyvavo Krikonių kaimo bendruomenės organizuotoje šventėje. Pristatėme nuotraukų 

parodą „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“ , vaišinome duona, sviestu. 

2019-08-15 d. O Daugėliškio krašto bendruomenė dalyvavo Bitininko dienos šventėje Stripeikiuose „Ulioja 

bitelė“. Demonstruodami edukacinę "Duonos kelio" programą, mokėme kulti spragilais, malti girnomis, 

sijoti sietu ne tik vaikus, Seimo narius, bet ir pačią Prezidentę Dalią Grybauskaitę. 

2019-17-27 kartu su N.Daugėliškio biblioteka organizavome susitikimą su geneologu Sauliumi Čepuliu. 

2019-17-28 kartu su N.Daugėkaimo seklyčia organizavome tradicinę šventę „Onines“. 

2019-07  Daugiavaikių šeimų asociacijos „Mes“ organizuotoje stovykloje „Atgal į gamtą“ demonstravome 

rugių pjovimą ir sviesto mušimą,. 

2019-07-18 pasirašyta sutartis su IRVVG dėl „ Daugėliškio krašto bendruomenės pastato atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams“. 

2019-07-06 kartu su N. Daugėliškio kaimo seklyčia organizavome Mindaugines. Bendruomenės kvietimu 

koncertavo Vitalijus Laptevas. 

2019-07-04 Daugėliškio bendruomenė ir dirbtuvė „Krapštukas“ iniciavo ir pastatė prie Padysnio HE 

paminklą „He-sui“. 



2019-07-04 N. Daugėliškyje įrengtas stendas (J.Grunda) ir žemėlapis, surinkta kraštotyrinė ir istorinė 

medžiaga pagal Ignalinos savivaldybės projektą „Ponas Daugėliškis“. 

2019-06-29 kartu su parapija organizavome Petrines: vaišes, priėmėme svečius iš „Pagražinti Lietuvai 

draugijos“. 

2019-06-28 Išvyka į Latviją. Bendruomenės atstovai, Visagino Europe Direct informacijos centro ir IRVVG 

kvietimu, kartu su Ignalinos, Utenos rajonų ir Visagino bendruomenių atstovais, domėjomės vietinių 

iniciatyvų pavyzdžiais, įgyvendintais ES struktūrinių fondų lėšomis Lietuvos – Latvijos pasienio regione. 

2019-05-27 Lankymasis Ilgių bendruomenėje. Mūsų bendruomenės jaunieji ir garbesnio amžiaus atstovai  

apsilankė ir susipažino su kaimynų įgyvendinamais projektais, pasidalino patirtimi, dalyvavome dekupažo 

edukacinėje pamokoje ir nutarėme ateityje glaudžiai bendradarbiauti. 

2019-05-21 Daugėliškio krašto bendruomenės iniciatyva, būsima vieniša mama (J.B.) aplankė Vilnių, 

dalyvavo Lukiškių aikštėje vykusioje šeimų šventėje „Mes už šeimą“. Šventės metu jai buvo padovanotas 

ypatingas kraitelis – „Kūdikio lizdas.  

2019-05-05 Bendruomenės kvietimu Motinos dienos proga Daugėliškio giedojo Visagino Šv. apaštalo 

Pauliaus bažnyčios choras. 

2019-04-24 Keturi Daugėliškio krašto bendruomenės atstovai dalyvavo Ignalinos rajono vietos veiklos 

grupės ir Lietuvos socialinio verslo asociacijos surengtoje diskusijoje apie verslumą, socialinio verslo 

galimybes ir Ignalinos krašto ateitį. 

2019-03-01 Pirmąją kalendorinę pavasario dieną Naujojo Daugėliškio Biblioteka ir Daugėliškio krašto 

bendruomenė pakvietė į humoristinės knygos „Špylkos ir šlepetės“ pristatymą, kuriame dalyvavo 

autorė Nijolė Koskienė ir iliustruotoja Virginija Vilkas. 

2019-02-16 Vasario 16 - os renginys su N.Daugėliškio kaimo seklyčia. Žiūrėjome video apybraižas 

apie Daugėliškio krašto kovotojus už laisvę - Kazį Abaravičių ir Joną Pajarską. Pastarasis 2001 m. LR 

Prezidentės apdovanotas Kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu. Renginyje dalyvavo Jono Pajarsko našlė 

Danutė - Kazimiera su sūnumi ir anūkais. 

Muzikinę renginio dalį užpildė gitaros muzika, kurią dovanojo Olga Paukštienė ir Indrė Gruodienė. 

2019-01-26  N. Daugėliškio bibliotekoje vyko susitikimas su Dysnų bendruomene. Pirmininkė įteikė 

Daugėliškio krašto bendruomenei megztas kojines ir knygas. 

Projektai: 

Parašytas projektas ir pasirašyta sutartis su SRF projektui „ Fizinio aktyvumo skatinimas ir plėtra Daugėliškio 

krašto bendruomenėje“ įgyvendinimui. Projekto metu Naujojo Daugėliškio mokyklos - daugiafunkcio centro 

teritorijoje bus įrengtas paplūdimio tinklinio aikštynas, organizuojami paplūdimio tinklinio turnyrai tarp 

Ignalinos rajono mokyklų komandų. 

Žemės ūkio ministerija Daugėliškio krašto bendruomenės projektą „Šv. Ona  - duonos ir vasaros gėrybių 

ponia“ nominavo „Karšto aukso“ nominacijai. 

Kita veikla: 

N. Daugėliškio mokyklos – daugiafunkcio centro  Advento popietėje kartu su kleboną, kaimo seklyčios 

laisvalaikio organizatore. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011300089501&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAz7dwiM_umkXHpPS0RiQK3Hwhbs2F4Bf0Rt-dQA5Doid-ehbU34_EkZV70fTOSLNOk4vrlURNAIy1F&fref=mentions
https://www.facebook.com/nijole.koskiene?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBpScItUD9B6jvndR3xLqFnfuOKaOx6MJh-I5otqH_cxSfjk1HcXqG-HndTGgdSV3mGakB-la4o6WQ6&fref=mentions
https://www.facebook.com/olga.paukstiene.3?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBBe4-u2SFLlFm-ZUjr-8dNgafLDej5aOR_1gJClJxZosY0QJlSyADBz3BppWXTrWdMyjZ1q6Iugj09&fref=mentions
https://www.facebook.com/indre.gruodiene?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCF3YBk34VHijKWcTmCCFfD_GrYD-ea2OeVV1N-BCH6pE4-jxKcP74y27kg2nSpLr1wJo0xi0bDxBRC&fref=mentions


Lapkričio 28 dieną Ignalinos rajono savivaldybėje pristatyta Šeimos kortelė, kuria gali naudotis daugiavaikės 

(3 ir daugiau vaikų auginančios) ir vaikus su negalia prižiūrinčios šeimos . Kortelės pristatyta ir Rudens 

mugėje Ignalinoje. DB yra šios kortelės viešinimo partneris. 

2019-09-28 pirmininkė atstovavo bendruomenę „Lūšių rudenėlyje“ 10 metų Palūšės bendruomenei. 

2019-04-29 pirmininkė dalyvavo IGVVG visuotiniame narių susirinkime . 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: su N. Daugėliškio mokykla – daugiafunkciu centru, Daugiavaikių 

šeimų asociacija „Mes“, Visagino socialinės globos namais. 

 

 

Daugėliškio krašto bendruomenės pirmininkė                                                               Indrė Gruodienė 

2020-03-11 N. Daugėliškis 

 

 


