
2021-2022 m. 
TK Renginių 
grupės veiklos 
ataskaita 



Papildomos malonios  
funkcijos:

• Pagalba TMP 

organizuojant jų 

suplanuotus 

renginius

• Sveikinimų 

gimnazijos direktorei, 

mokytojams, gero 

laiko kartu su tėvais   

kūrimas, 

organizavimas 

Pagalba gimnazijos 

administracijai organizuojant 

įvairius renginius ir šventes

Pagalba gimnazijos 

administracijai organizuojant 

reikalingą, tėvų fizinę pagalbą

Tėvų įsitraukimo į gimnazijos 

jiems organizuojamas veiklas 

skatinimas 

Ką paprastai veikia Renginių grupė? 



RENGINIŲ GRUPEI PATIKĖTI RENGINIAI 

2021-2022 m. 

DATA/TERMINAS VEIKLA/PROJEKTAS

2021.09.25 Kultūros naktis

2021.10.05 Mokytojo diena

2021.10.16 Talka Guopstų stovyklavietėje

2021.11.11 Geradarystės diena

2021.12.21 Bendruomenės diena

2022.02.11 Šimtadienis

2022.03.04 Gimnazijos diena

2022.04.02 Menų diena

2022.04.08 „Naktis mokykloje“ 

2022.05.23 Paskutinis skambutis

Pažymėti renginiai, kurie (ne)įvyko be mūsų pagalbos. 



Rudeninė talka - 2021 m. spalio 16 d. 

• Daugiau kaip 100 savanorių

• Atlikti rudeniniai aplinkos tvarkymo darbai: 
sugrėbti lapai, nugenėtos medžių šakos, 
sutvarkyta sodybos aplinka

• Atlikti namų ruošos darbai sodyboje ir 
nameliuose (išplauti langai, sutvarkyti 
kambariai, san. mazgai) 

Pavasarinė talka – 2022 m. balandžio 9 d. 

• Daugiau kaip 70 savanorių 

• Atlikti tiek aplinkos tvarkymo darbai, tiek 
generalinės sodybos bei namelių ruošos 
pavasariui darbai 

• Suorganizuoti sodybai reikalingi daiktai: kavos 
aparatas, televizoriai, siurblys robotas, stalo 
teniso stalai, kibirai su šluotomis grindų plovimui, 
tepaliniai radiatoriai, rožių daigai bei dažai 
namelių perdažymui

Rudeninė ir pavasarinė talkos Guopstose



Geradarystės diena

2021 m. lapkričio 11 d. 

Grupė prisidėjo prie Geradarystės
renginio organizavimo, inicijuodama
pyragų kepimą renginio vakarui



Advento vainikų 

gamybos 

rinkinių 

pardavimo 

akcija 

Planuojama kitais metais gerokai 
anksčiau startuoti su šia gražia 

iniciatyva, įtraukiant ne tik 
gimnazijos tėvelius 

• Vykdyta antrus metus iš 
eilės 

• Nupirkta 150 vnt. Vainikų
rinkinių 

• Surinkta 2 600 Eur lėšų, 
kurios perduotos VJG 

reikmėms



Kalėdinis TK 
susirinkimas 

Grupė prisidėjo prie

Kalėdinės nuotaikos

kūrimo TK susitikimo

metu: buvo suderinti TK

narių balsai (giedamos

Kalėdinės giesmės) ir

degustuojami kalėdiniai

kepiniai (vaišinamasi

namų gamybos

kepiniais)



2022-03-04

2022-03-04

2022-03-10 

Gimnazijos diena

Prisidėta prie lektorių paieškos Gimnazijos 
dienai

2022-04-02

Kaziuko mugė
Svanorių organizavimas.
Kaziuko mugės metu surinkta 2901 EUR fondui „Rugutė“ (skirtas 
paremti vaikus, sergančius onkologinėmis ligomis)

Choro “Krantas” jubiliejinis 25-asis 
gimtadienis
Renginių grupė savanoriavo registruodama ateinančius 
klausytojus ir rinkdama paramą chorui (surinkta 820 EUR).

Menų diena 
Prisidėta prie organizacinių veiklų, kuriant 
nuostabią šventę visiems 

2022 m. kovo – balandžio mėn. renginiai



Dažymo darbai Guopstose

Gegužės 7 d. organizuojami atlikti namelių, kitų 
lauko statinių/ įrenginių dažymo darbai bei rožių 
krūmų sodinimo darbai. 

Tvenkinio valymo darbai 

Surinkta visa reikiama parama - virš 10 000 EUR

Tvenkinius valanti įmonė jau pradėjo darbus ir iki 
pirmos vaikų stovyklos ar jau jos eigoje tvenkinys 
turėtų būti išvalytas bei paruoštas maudynėms 

Nepabaigta, bet jau procese  



TK team
building‘as

VJG vaikų daiktų 
“blusturgis” 

2022 m. 
birželis

VJG 
bendruomenės 
sporto šventė

2022 m. 
rugsėjis

Kaziuko mugė 
VJG 

bendruomenei

2023 m. 
kovas 

2022 m. 
birželis –
rugsėjis 

Advento vainikų/ 
kitų namų 
puošmenų 

pardavimo akcija 

2022 m.
spalis-

lapkritis

Optimalusis planas  

AS IS TO BE 

MUCH 

MORE



Dėkojame 
už dėmesį!


