
Septintasis Pakruojo r. kūrybinės laboratorijos susitikimas  

 

  

2013 m. balandžio 3 dieną  Pakruojo r. kūrybinės laboratorijos komanda rinkosi 

Linkuvos  gimnazijoje ir aptarė kovo mėnesio veiklas.  

Projektukų komandos  sėkmingai įgyvendino tai, kas buvo numatyta jų veiklos 

planuose.  

Linkuvos gimnazija organizavo dviejų filmų seansus: buvo parodytai filmai ,,Sovietų 

pasaka“ ir  ,,Prieš parskrendant į Žemę“. Kaip pastarojo filmo tęsinys pradėta akcija ,,Neprarask 

vilties“. Ja projekto dalyviai siekia padėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams:  mezga, 

neria, siuva spalvingas ir jaukias kepuraites, kojinaites ar šalikėlius mažiesiems ligoniukams ir 

skatina tai daryti visus Šiaurės Lietuvos gyventojus. Akcija vyks iki gegužės 1 dienos. Informaciją 

projektuko komanda  išplatino Pakruojo rajono mokykloms, Šiaulių universitete, Joniškio rajone.   

Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos mokiniai projekto metu  pastatytą lėlių spektaklį 

,,Auksiniai obuoliai“ dovanojo Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijinių vaikų globos namų 

auklėtiniams, Linkuvos socialinių paslaugų centro, Linkuvos socialinės globos namų gyventojams.  

Sudarę platesnę meninę programą, atžalyniečiai vyko į  Gačionių bei Grikpėdžių kaimo 

bendruomenes.  

                    Triškonių pagrindinės mokyklos komanda  organizavo kartų popietę ,,Semkimės 

išminties ir patirties“. Popietės metu tiek senjorai, tiek jaunieji projekto dalyviai dalinosi/keitėsi 

megztų, nertų, siuvinėtų  rankdarbių paslaptimis, pristatė atvirukų kolekcijas, pačių  pagamintus 

patiekalus. Mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Skubėkime daryti gera kaimo senjorams“: padėjo atkasti 

takelius, atnešti malkų pagyvenusiems žmonėms.   

                    Balsių pagrindinės mokyklos projektuko dalyviai pabaigė sudaryti šiuo metu turimų 

kraštotyros eksponatų  aprašų aplanką, tęsė pasiruošimą ekskursijoms: repetavo ir mokėsi  tapti  

gidais – Balsių kaimo ir etnografinės sodybos istorijos žinovais. 

                    Susitikimo metu aptarėme, kaip vykdysime projektukų rezultatų sklaidą  gegužės – 

birželio mėnesiais. Po susitikimo kiekviena  mokykla  pristatė projektų tolesnės veiklos/sklaidos 

planą. Pateikiame šiuos planelius:  

 

Linkuvos  gimnazijos projektuko ,,Linkuvos kino teatras ” sklaida ir tęstinumas 

 

Eil.Nr.  Data  Veiksmai Dalyviai 

1.  Iki 2013- 

06-01 

Akcijos  „Neprarask vilties“ vykdymas  Iniciatyvinė 

grupė 

2.  Iki 5013-

06-14 

Straipsneliai apie projektą Linkuvos gimnazijos 

laikraštyje „Varpelis“ ir  Pakruojo rajono laikraštyje 

„Auksinė varpa“ 

Iniciatyvinės 

grupės narės K. 

Pakalnytė, D. 

Dovidonytė 

3.  Iki 2013-

06-14 

Parodyti vieną ar kelis kino filmus (papildomas seansas) Iniciatyvinė 

grupė 

4.  Iki 2013- 

06-01 

Interviu apie projektą Joniškio jaunimo radijui  Projektuko 

vadovė K. 

Karošaitė 

5.  Iki 2013 

m. biželio 

mėn.  

Miestelio gyventojų apklausa  (renkama informacija apie 

vykdyto projekto svarbą ir naudą) 

Iniciatyvinės 

grupės nariai A. 

Biliūnas, D. 

Masilionis 

 



 

 

Pakruojo ,,Atžalyno‘ gimnazijos projektuko ,,Pakruojo “Atžalyno“ gimnazijos kultūros 

sklaida visuomenės socialinėse grupėse” sklaida ir tęstinumas 

 

Eil.Nr.  Data  Veiksmai Dalyviai 

1 2013m. 

balandžio 

11d. 

 

Projekto „Kuriame Respubliką“ viešinimas Pakruojo 

„Atžalyno“ gimnazijos internetiniame puslapyje 

(www.atzalynas.net). Nuolatinis informacijos 

atnaujinimas gegužės ir birželio mėnesiais. 

 

Išplėstinė 

projekto dalyvių 

grupė 

2. 2013m. 

balandžio 

15d. 

2013m. 

balandžio 

25d. 

 

Projekto „Kuriame Respubliką“ dalyvių lankymasis  

Pakruojo rajono savivaldybės  Juozo Paukštelio 

bibliotekos Vaikų literatūros sektoriuje. 

Lėlių spektaklis „Auksiniai obuoliai“.  

 

Išplėstinė 

projekto dalyvių 

grupė 

3. 2013m. 

balandžio 

27d. 

Straipsnio apie projektą „Kuriame Respubliką“  ir 

gimnazijos projektuko veiklas publikavimas savaitraštyje 

„Dialogas“ 

Išplėstinė 

projekto dalyvių 

grupė 

4. 2013m. 

gegužė 

Lėlių spektaklio „Auksiniai obuoliai“ rodymas Klovainių 

Sutrikusio intelekto jaunuolių centre „Viltis“. 

Lėlių spektaklio „Auksiniai obuoliai“ rodymas Pakruojo 

rajono Rozalimo vidurinės mokyklos pradinukams. 

Nuolatinis informacijos atnaujinimas Pakruojo 

„Atžalyno“ gimnazijos internetiniame puslapyje 

(www.atzalynas.net). 

Išplėstinė 

projekto dalyvių 

grupė 

5. 2013m. 

birželis 

Dalyvavimas Pakruojo r. kūrybinės laboratorijos 

susitikime Pakruojo rajono Balsių kaimo etnocentro 

sodyboje. 

Nuolatinis informacijos atnaujinimas Pakruojo 

„Atžalyno“ gimnazijos internetiniame puslapyje 

(www.atzalynas.net). 

Išplėstinė 

projekto dalyvių 

grupė 

 

 

 

Triškonių pagrindinės mokyklos projektuko  „Auginu toleranciją“ sklaida ir tęstinumas 

 
Eil.Nr.  Data  Veiksmai Dalyviai 

1. 2013 m. 

balandis- 

birželis 

Projektuko viešinimas laikraščiuose, internetiniame 

projekto „Drąsinkime ateitį“ puslapyje 

Iniciatyvinė 

grupė 

2. 2013m. 

balandis 

Minimalių paslaugų popietė ,,Skaitau tau“ (knygų, 

laikraščių skaitymas, bendravimas su  Linkuvos socialinių 

paslaugų centro gyventojais) 

Mokiniai, 

Iniciatyvinė 

grupė 

Centro vadovė  

Regina 

Dundienė, tel. 8 

http://www.atzalynas.net/
http://www.atzalynas.net/
http://www.atzalynas.net/


421 67330 

3. 2013 m. 

gegužė  

Tolesnis bendradarbiavimas su Triškonių kaimo 

bendruomene – konkursas „Šauniausia močiutė“  

Mokiniai, 

Iniciatyvinė 

grupė 

Triškonių 

kaimo 

bendruomenė 

4.  2013m. 

birželis  

Tolesnis bendradarbiavimas su Triškonių kaimo 

bendruomene  - liaudiška vakaronė „Duokim garo“  

Mokiniai, 

mokytojai 

Triškonių 

kaimo 

bendruomenė 

 

 

 

Balsių  pagrindinės mokyklos projektuko  „,Balsių kaimo etnocentro sodybos turtinimas ir 

platesnis pritaikymas visuomenės kultūrinėms reikmėms“   sklaida ir tęstinumas 

                                        

 

 

 

 

 

Pakruojo r. kūrybinės laboratorijos nariai 2013 m. birželio 4 d. rinksis į Balsius ir 

apibendrins visų keturių projektukų veiklos  rezultatus. Kadangi susitikimas bus organizuojamas 

tarptautinės stovyklos 6-9 klasių mokinimas metu ir vyks Balsių etnocentro sodyboje, tai bus puiki 

proga projekto ,,Kuriame Respubliką“ rezultatus pristatyti ir platesniu mastu.  

 

   Pakruojo kūrybinės laboratorijos vadovė Rima Leimontienė  

 

 

 

 

Eil.Nr. Data Veiklos Dalyviai 

1. 2013 m. 

balandis 

Informacijos apie projektą 

viešinimas mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Projekto iniciatyvinė grupė 

2. 2013 m. 

gegužė 

Projekto pristatymas ir 

moksleivių koncertas  Balsių 

kaimo bendruomenei. 

Projekto vykdymo grupė, 5-10 klasių 

mokiniai, dalyvaujantys meno 

kolektyvuose, Balsių kaimo gyventojai 

3. 2013 m. 

birželio 4 d. 

Ekskursija visoms projekte 

dalyvaujančioms Pakruojo 

rajono komandoms 

Projekto vykdymo grupė, 

Pakruojo r. visų mokyklų, dalyvaujančių 

projekte „Kuriame Respubliką“, 

komandos 

4. 2013 m. 

birželio 3-7 

d. 

Stovykla 6-9 klasių 

mokiniams ir 4, su mūsų 

mokykla bendraujančių 

mokyklų, atstovams. 

Balsių pagrindinės mokyklos 6-9 kl. 

mokiniai, atstovai (po 15 mokinių) iš 

Kriukų (Joniškio r.) pagrindinės 

mokyklos, Vecsaulės, Jaunsaulės ir 

Ozolainės (Latvija) pagrindinių 

mokyklų 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 


