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Išleistos dvi foto knygos.
Renkama informacija apie 
Pažagienių kaimo istoriją.

173 
bendruomenės 
nariai 2018 metais



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
A.POVILAUSKO ĮMONĖ �„KADEX“
PANEVĖŽIO KREDITO UNIJA
CERAGEM
ĮMONĖ „IGORIO LANKAI“
„SPALVŲ CENTRAS“
PAŽAGIENIŲ PARDUOTUVĖ 
SEIMO NARIAI Guoda Burokienė ir Petras Nevulis

RĖMĖJAI



o 2 „saugumo 
kalneliai“

o išasfaltuota 
Žagienės gatvė

Didžiausios rajono 
savivaldybės 

dovanos  2018 m.



Dovanojo knygas:
Meilė Labeikytė, Vlada ir Mykolas 
Poviliūnai, Gintautas Žilinskas, Alvidas 
Savickas ir kt.
 Ernesta Radzevičienė užsakė žurnalo 
prenumeratą „Namie ir sode“ 2018 
metams.

Knygų namelis 
nuolat papildomas



Labai džiaugiamės 
rėmėjais, kurie dovanoja 

vaikiškas knygeles 
Pažagienių vaikams

Knygos vaikams



Istorinis Pažagienių bendruomenės 
renginys 2018 m. Vasario 16-oji!

Balionus dovanojo gydytojai veterinarai 
Eugenijus ir Birutė Litvinai

Vėliavos stiebą pagamino Vincas 
Karsabutas, nudažė „Spalvų centras“, 

lėšos medžiagoms iš Ceragem





Savanoriškas vyrų darbas ir 
Ceragem lėšos
2018-02-14 Kasė, statė, betonavo 
– Mantas N., Raimondas I., 
Darius M., Vincas K., Benjaminas 
S., Stanislovas J., Audrius D. ir kt.

„Langas į pasaulį“ 



Mūsų 100!



2018 m. kovo 3 d. ekskursija į Ukmergę 
ir Antano Smetonos dvarą



CERAGEM

Teorinė paskaita Termomasažas 



Jotainių – Vadoklių bendruomenės 
narius;
Daukniūnų bendruomenės narius;
Piniavos bendruomenės narius;
Nevėžio kaimo bendruomenės narius
Aukštaičių – Žemaičių bendruomenės 
narius.

Į ekskursiją 
kvietėme:



Akcija „Darom– 2018“



KAIMYNŲ DIENA 2018-05-27



KAIMYNŲ DIENA

LAUKIAM ANTANO ŽUVIENĖS Kur Vincas, ten šokiai!



Kaimynų diena



Kaimynų diena



2018-04-12 Pozityvus mąstymas 
2018-10-20 Emocijų pažinimas ir 
valdymas
2018-11-24 Savimotyvacijos 
stiprinimas

Paskaitos 
bendruomenės 
nariams



Mokomės



Mokomės piešti ant marškinėlių 
2018-10-18



Daugiabučių namų aplinkų konkursas
2018-06-27



PRBS konkurse 
 „Žydintis kaimas“ – II vieta 

(2018 m. liepos 26 d.)

Garbinga komisija Dviratį padovanojo Vidmantas M., 
nudažė – Tadas Laugalys



Projektas „Atverk duris vasarai“



Projektas „Atverk duris vasarai“



2018 m. liepos 30 d. Romansų vakaras



Projektas – KKSD už 1000 eurų



Lietuvos kaimo bendruomenių 
sąskrydis Karklėje 2018-06-16



2018-08-20 PRBS sąskrydis
Liūdynėje 2018-08-18



Panevėžio seniūnija PRBS sąskrydyje



Tradicinis baidarių žygis 
Upė JARA 2018-08-25



Vežam stambiagabarites



Vežam stambiagabarites



Tebūnie šviesa!!! 2018-09-08 
informacija facebook 

 Ši savaitė labai darbinga! Patiesėm 
kabelį. Bus elektra Šeimos poilsio ir 
sveikatingumo zonoje. Dėkoju 
rėmėjams, kurie padovanojo 200 metrų 
kabelio!!! Dėkoju elektrikui Kęstui, kuris 
viskam vadovauja ir dar dovanoja viską, 
ko reikia šiam įvadui. Dėkoju 
Stanislovui, Vincui, Algiui, Alvydui kurie 
be jokio atlygio dirbo!!! Ir čia dar ne 
viskas: nuotraukose pamatysite kokie 
šaunuoliai vyrai, kurie išsijuosę 
remontuoja kelią prie garažų!!! Na, 
tikrai esame darbštūs ir visuomeniški!



Ledai pajudėjo prie garažų



„VARIO AUDRA“
 2018 m. rugsėjo 15d.



Pirmą kartą GNTV Pažagieniuose!!!



2018-10-19 Lapų grėbimo šventė



Tradiciškai papuošta Pažagienių eglutė



Pristatau: Seniūnaitė Angelė – 
nuostabi, patikima, nuolat turinti 
idėjų mūsų bendražygė!!! Treji metai 
kartu: puošiant ir įžiebiant 
Pažagienių eglutę, lankant 
Pažagienių senjorus! Gera daryti gera 
kitiems, gera ir prasminga nešti nors 
ir nedideles dovanėles senjorams ir 
sakyti, čia ne mes - čia nykštukės!!!

2018-12-23



Kasmet, pateikus projektą, Panevėžio 
rajono savivaldybė skiria lėšas 

bendruomeninės veiklos stiprinimui

2018 metais 47 bendruomenės 
nariai keliavo po Panemunės 

pilis



Ekskursijoje



 Panevėžio r. seniūnija
 Panevėžio r. bendruomenių sąjunga
 Panevėžio r. vietos veiklos grupė
 Panevėžio r. Švietimo centras
 Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba
 Šilagalio kultūros centras
 Šilagalio kaimo bendruomenė
 Aukštaičių -žemaičių bendruomenė
 Pažagienių mokykla-darželis
 Velžio gimnazija
 Ir t.t. , ir t.t...
    

Mūsų bendruomenės draugai



Šilagalio kultūros centro šventėje



 Linkiu mums visiems rasti tai, kas 
kiekvieną dieną skatintų stiebtis, kilti 

aukštyn ir sėkmingai pasiekti 
bendruomenės tikslus!
 Būkime vieningi!
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