KVIEČIAME ŠIAULIEČIUS DALYVAUTI ORGANIZUOJAMOSE RENGINIUOSE
2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn.
Lieporių bendruomenės centro projektas „Bendruomeninės veiklos plėtojimas Šiaulių miesto pietinėje teritorijoje“

Renginio pavadinimas

Trumpas renginio aprašymas

Pilietinė iniciatyva
„Šaligatvių, pėsčiųjų
ir dviračių takų
atsakingesnė priežiūra
pagerins Šiaulių
miesto Pietinio rajono
aplinkos ir gyventojų
gyvenimo kokybę“, 1asis renginys

Šiaulių miesto pietinės teritorijos
bendruomenių ir nevyriausybinių
organizacijų projekto „Bendruomeninės
veiklos plėtojimas Šiaulių miesto pietinėje
teritorijoje“ ir pilietinės iniciatyvos
„Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų
atsakingesnė priežiūra pagerins Šiaulių
miesto Pietinio rajono aplinkos ir
gyventojų gyvenimo kokybę“ pristatymas
renginio dalyviams. Renginio dalyvių
supažindinimas su pagrindinėmis
problemomis, susijusiomis su šaligatvių,
pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūra, remontu
ir atnaujinimu Lieporių mikrorajone.
Renginio dalyvių nuomonių ir pasiūlymų
išklausymas, aptarimas. Esamos situacijos
įvertinimas, iškeltų problemų patikslinimas
atsižvelgiant į renginio dalyvių pastabas ir
pasiūlymus. Pasitarimas, kokius

Renginio
data/laikas, vieta

2019 m. rugsėjo
26 d., 17.30 val.

Atsakingas už
renginį.
Vieta kur vyks
Kontaktai
renginys
pasiteiravimui
(adresas, įstaigos
apie renginį
pavadinimas)
(el. paštas,
tel.)
Viešoji
įstaiga Vytautas
Šiaurės Lietuvos Kabaila,
kolegija, Tilžės g. vytautas.kabai
la@gmail.co
22, Šiauliai
m, 8 698
88877

Renginio
vykdytojas

Šiaulių miesto
savivaldybės
gyventojų
asociacija
„Visuomeninės
iniciatyvos“

Pilietinė iniciatyva
„Šaligatvių, pėsčiųjų
ir dviračių takų
atsakingesnė priežiūra
pagerins Šiaulių
miesto Pietinio rajono
aplinkos ir gyventojų
gyvenimo kokybę“, 2asis renginys

savivaldybės administracijos specialistus
reikėtų kviestis, kad kompetentingai
atsakytų į mikrorajono gyventojams
rūpimus klausimus, patartų, kaip išspręsti
iškilusias problemas, paaiškintų, kokiais
teisės aktais gyventojai turėtų vadovautis
stebėdami savivaldybės vykdomą
šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų
priežiūrą, prašydami juos remontuoti,
atnaujinti. Klausimų kviečiamiems
savivaldybės administracijos specialistams
suformulavimas. Pasitarimas, kur, t. y. į
kurias savivaldybės, valstybės, kitas
institucijas reikėtų kreiptis dėl paaiškinimų,
trūkstamos informacijos. Artimiausio
renginio preliminarios darbotvarkės
aptarimas ir sudarymas. Darbų ir užduočių
paskirstymas pasiūlymų rengėjams, t. y.
veiklos vykdytojui ir savanoriams,
iniciatyvas prisidėti prie pilietinės akcijos
išreiškusiems kitiems renginio dalyviams.
Susitikimas su pakviestais savivaldybės
administracijos specialistais, jų
pasisakymai pateiktais klausimais,
atsakymai į gyventojams rūpimus
papildomus klausimus, diskusijos.
Pirmajame renginyje iškeltų problemų
patikslinimas atsižvelgiant į tai, kokią
informaciją pateikė atvykę savivaldybės
administracijos specialistai, kiek jie
išsamiai ir tiksliai atsakė į renginio
dalyviams rūpimus klausimus. Atsakymų,
gautų iš savivaldybės, valstybės, kitų
institucijų aptarimas. Teisės aktų,
reglamentuojančių šaligatvių, pėsčiųjų ir
dviračių takų priežiūrą, remontą ir
atnaujinimą, analizavimas, nuomonių

2019 m. spalio 24 Viešoji
įstaiga
d. 17.30 val.
Šiaurės Lietuvos
kolegija, Tilžės g.
22, Šiauliai

Vytautas
Kabaila,
vytautas.kabai
la@gmail.co
m, 8 698
88877

Šiaulių miesto
savivaldybės
gyventojų
asociacija
„Visuomeninės
iniciatyvos“

Psichologės paskaita
„Šviesos ir vilties
šaltinis – Tavyje“

Renginių ciklas
„Sportuokime kartu“

Moksleivių dienos
stovykla "Aš turėsiu
ką veikti per rudens
atostogas"

išklausymas, išsiaiškinimas, ar gyventojus
tenkina esamas teisinis reglamentavimas.
Pasiūlymų Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio
departamento Miesto ūkio ir aplinkos
skyriui, kitoms savivaldybės ir valstybės
institucijoms, atsakingoms už šaligatvių,
pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūrą, remontą
ir atnaujinimą, nuostatų formulavimas į šį
darbą įtraukiant veiklos savanorius ir
dalyvius, pasiūlymų parengimas ir
pasirašymas.
Psichologinio turinio paskaita (3 val.),
kurioje bus skatinama savistaba, gilesnis
savęs pažinimas, optimizmas, siekiant
sumažinti tamsiuoju metų laiku bei
šventiniu laikotarpiu suintensyvėjantį
vienatvės jausmą ar nerimą. Socialiniu
supratingumu, empatija ir pasitikėjimu
grįstose paskaitoje bus naudojamos
veiksmingos psichologinės terapijos,
emocinės praktikos, taikomas atvejo
analizės metodas
Mankštos bendruomenės nariams.

Moksleivių Rudens atostogų metu bus
organizuojama dienos stovykla. Stovykloje
bus organizuojamos įvairios edukacinėskūrybinės, aktyvios veiklos bei užsiėmimai.

2019 m. rugsėjo
23d., 14val.

Lieporių
Elvyra
biblioteka (Tilžės Užkuraitienė,
g. 36, Šiauliai)
tel.
867226173

Lieporių
bendruomenės
centras

2019 m.
rugsėjo mėn. 23,
25, 30 dienomis.
Spalio mėn. 2, 7,
14, 16, 21, 23
dienomis
Laikas 12:15val.
2019 m. spalio 28
- 31 d., 11 val.

Šiaurės Lietuvos Jurgita
kolegija, Tilžės g. Petreikienė,
tel.
22, Šiauliai
860078859

Lieporių
bendruomenės
centras

Šiaurės Lietuvos
kolegija, Tilžės g.
22, Šiauliai

Šiaurės Lietuvos
kolegija

Sporto ir
sveikatingumo šventė
– S. Kaniušo taurės
turnyras

Sporto ir sveikatingumo šventė – S.
Kaniušo taurės turnyras. Šiaulių sporto
veteranų klubo iniciatyva skatinti fizinį
aktyvumą, kaip svarbų jungiamąjį socialinį
bendruomenės veiklos elementą, sporto
veteranų pavyzdžiu integruoti šioje veikloje
įvairių fizinių galimybių bendruomenės
narius, pagerbti sporto veteraną ir
pedagogą Stasį Kaniušą

Renginio
atidarymas 201910-19, 12 val.
VŠĮ ŠKA
„Saulė“
Uždarymas
2019-10-26, 12
val. VŠĮ ŠKA
„Saulė“

Sporto ir
sveikatingumo šventė
– S. Kaniušo taurės
turnyras

Sporto ir sveikatingumo šventė – S.
Kaniušo taurės turnyras. Šiaulių sporto
veteranų klubo iniciatyva skatinti fizinį
aktyvumą, kaip svarbų jungiamąjį socialinį
bendruomenės veiklos elementą, sporto
veteranų pavyzdžiu integruoti šioje veikloje
įvairių fizinių galimybių bendruomenės
narius, pagerbti sporto veteraną ir
pedagogą Stasį Kaniušą

Šaškių varžybos: Sporto mokykla
2019-10-23 15.00 „Dubysa“, Aušros
– 19.00
alėja 15, Šiauliai
Šachmatų
varžybos:
2019-10-23
15.00 – 19.00
Smiginio
varžybos:
2019-10-22
12.00 – 19.00
Stalo teniso
varžybos
2019-10-21, 23,
25 9.00 – 15.00
(bus tikslinama
atsižvelgiant į
užsiregistravusių
dalyvių skaičių)
Krepšinio 3x3
varžybos
2019-10-23 8.00
– 10.00
2019-10-26 10.00
– 12.00 (bus

VŠĮ ŠKA „Saulė“,
arena Kane‘s, kt.
Šiaulių
miesto
sporto salės

Sporto mokykla
„Dubysa“, Aušros
alėja 15, Šiauliai
Sporto klubas
„Auksinė strėlė“,
Pramonės g. 23L2, Šiauliai
VŠĮ Šiaulių
krepšinio
akademija
„Saulė“, Pramonės
g. 13, Šiauliai

VŠĮ Šiaulių
krepšinio
akademija
„Saulė“, Pramonės
g. 13, Šiauliai

Juozas
Braslauskas;
Svsk.siauliai
@gmail.com
Juozas.braslau
skas@gmail.c
om
+3706007739
8;
+3706984004
8
Juozas
Braslauskas;
Svsk.siauliai
@gmail.com
Juozas.braslau
skas@gmail.c
om
+3706007739
8;
+3706984004
8

Šiaulių sporto
veteranų klubas

Šiaulių sporto
veteranų klubas

Paskaitų ciklas apie
sveiką gyvenseną

Paskaitos apie sveiką gyvenimo būdą,
sveikatos prevenciją ir savistabą, fizinį
aktyvumą, jo alternatyvas ir poveikį
sveikatai, subalansuotą mitybą ir kt.

Lieporiečių šventinė
sueiga
„Lieporių
mikrorajono 50 metų
jubiliejus: praeitis ir
dabartis“

Bus suorganizuotas bendruomeniečių
renginys (sueiga). Įvadinėje renginio dalyje
Lieporių raidą apžvelgiančią ir įtraukiančią
paskaitą skaitys lektorius. Pažymint
Lieporių mikrorajono 50 metų sukaktį
moksleiviams bus suorganizuota ekskursija
ir kartu viktorina „Gyvename prie
Šventupio ir Vijolės upelių“. Jas praves
Šiaulių miesto ir Lieporių istoriją žinantis,
tokio pobūdžio veiklos patirties turintis
gidas. Prie Lieporių mikrorajono
simbolinės datos įamžinimo meniškai
prisidės foto paroda, atspindinti lieporiečių
kasdienybę ir išskirtinumus, bendruomenės
„perliukus“. Ši mobili (kilnojama)
fotografijų paroda „Lieporiai ir lieporiečiai:
šiandienos blykstė“ bus demonstruojama
įvairiose erdvėse (ugdymo įstaigose,

tikslinama
atsižvelgiant į
užsiregistravusių
dalyvių skaičių)
Turnyro
baigiamasis
renginys,
nugalėtojų
apdovanojimai
2019-10-26
10.00 – 14.00
2019 m.
spalio 24, 31
dienomis. Laikas
13:00 val.
Lapkričio 7
dieną, 17:15val.
Lapkričio 14
dieną, 13:00val.
2019 m. spalio 17
d. ekskursija

VŠĮ Šiaulių
krepšinio
akademija
„Saulė“, Pramonės
g. 13, Šiauliai
Šiaulių lopšelyjedarželyje
„Gintarėlis“,
Saulės takas 5,
Šiauliai

Jurgita
Petreikienė,
tel.
860078859

Lieporių
bendruomenės
centras

Šiaulių profesinio
rengimo centras
(ŠPRC) ar kitos
organizacijos
patalpos

Elvyra
Užkuraitienė,
tel.
867226173

Lieporių
bendruomenės
centras

2019 m. spalio 25 Lieporių
d. foto paroda
biblioteka
2019 m. lapkričio
12 d. 17.30 val.

bibliotekoje). Taip pat bus parengtas ir
šventės metu demonstruojamas mini
vaidinimas „Lieporietiškos piršlybos“
(pagal knygą „Senojo Lieporių kaimo
istorijos“) , perteikiantis senojo Lieporių
kaimo tradicijas ir papročius. Jame vaidins
bendruomeniečiai.
Pilietinė
iniciatyva Bus renkama labdara ir formuojami
„Jūs ne vieni – Jūs paketai, skirti Kūčių vakarui ar Kalėdų
mums rūpite“
stalui, kurie bus išdalinti advento
laikotarpiu, lankant socialiai pažeidžiamus
asmenis ar namų ūkius: senyvo amžiaus
vienišus asmenis, pajamų ir kitus
materialinius nepriteklius patiriančius
gyventojus, žemiau ar arti santykinio
skurdo ribos gyvenančius asmenis,
ilgalaikius bedarbius, gyvenančius žemo
intensyvumo namų ūkiuose, socialinę
riziką patiriančias šeimas, auginančias
vaikus, žmones su negalia.
Edukacinė programa
Per edukacinę programą „Advento ir
„Advento ir didžiųjų
didžiųjų žiemos švenčių prasmė ir
žiemos švenčių
tradicijos“ bus suorganizuota teminė
prasmė ir tradicijos“
vakaronė. Lektorius skaitys paskaitą,
kurioje bus prasmingai apjungti Advento,
Kūčių, Kalėdų istorijos, papročių,
atributikos, linkėjimų, poezijos, dainų,
žaidimų, šventinių ritualų bei burtų
fragmentai, gilinamasi į šventinio stalo
ruošimo subtilybes, diskutuojama apie
šventinį gerumą, jautrumą kitam, atjautą
bėdos ištiktam.
Lieporių
Bendruomenę ir jaunuosius skautus
Bendruomenės
telkianti teminė aplinkos tvarkymo akcija
iniciatyva „Atmintinų – bendruomenės iniciatyva „Atmintinų
vietų tvarkymas kartu vietų tvarkymas kartu su jaunaisiais
skautais“, kurios metu bus sutvarkytos 6

2019 m. gruodžio Lieporių
biblioteka (Tilžės
1-8 d. vyks
labdaros rinkimas g. 36) – labdaros
rinkimo vieta
2019 m. gruodžio
Šiaulių
miesto
9-12 d. vyks
pietinė dalis –
labdaros
namų
ūkių
dalijimas
lankymas, dalijant

Elvyra
Užkuraitienė,
tel.
867226173

Lieporių
bendruomenės
centras

2019 m. gruodžio Žaliūkių
12 d. arba 2019 malūnininko troba
m. gruodžio 11 d. (Architektų g. 73)
13 val.

Elvyra
Užkuraitienė,
tel.
867226173

Lieporių
bendruomenės
centras

Lieporių
mikrorajonas
(Lieporių kaimo
senkapis (vastybės

Elvyra
Užkuraitienė,
tel.
867226173

Lieporių
bendruomenės
centras

labdarą

2019 m. spalio 15
d.
15
val.
automobilių
stovėjimo
aikštelė
prieš

su jaunaisiais
skautais“

Lieporių mikrorajone esančios atmintinos
kapinės bei saugotinos laidojimo vietos,
turinčios istorinę kultūrinę vertę. Dauguma
iš šių vietų yra gana apleistos, menkai
prižiūrimos, todėl reikalingas periodiškas
jų tvarkymas. Prie teminės akcijos
prasmingai prisidės lektorius, kuris
lydėdamas jos dalyvius pateiks
pagrindinius istorinius faktus apie šias
vietoves.

Idėjų forumas
Idėjų forumas. Jame bus diskutuojama apie
„Kurkime įdomesnį pėsčiųjų ir dviračių takų Šiaulių miesto
miestą kartu“
pietinėje dalyje (ypač einančio lygiagrečiai
Tilžės g.) zonos tobulinimą ir šalia esančių
erdvių prasmingą įveiklinimą, siekiant
miesto gyventojams ir svečiams sukurti
patrauklias kūrybiškas ar tematines viešai
prieinamas erdves. Sukuriant
įvairiapusiškesnio laisvalaikio leidimo
galimybes. Idėjų forume bus svarstomos
šiuolaikinio meno elementų, smulkiosios
architektūros statinių ar įrenginių, gėlynų,
kitų patrauklių objektų integravimo,
prasminio turinio suteikimo, erdvių
daugiafunkciškumo didinimo alternatyvos,
siekiant pėsčiųjų ir dviračių takų zonas ir

Lieporių
saugomas
biblioteką (Tilžės paminklas);
g. 36)
Barzdos kalno
senosios laidojimo
vietos;
Verdulių kaimo
senkapis ant
Barzdos kalno
rytinio šlaito;
Tarybinių karo
belaisvių kapinės
ant Karalbarzdžio;
Latvių šaulio
kapas ant
Majakalnio;
Pirmojo
pasaulinio karo
vokiečių karių
kapinės Karaliaučiaus g.)
2019 m. lapkričio Šiaurės Lietuvos Audronė
Šiaurės Lietuvos
mėn.28 d., 13
Rimkevičienė,
kolegija
kolegija, Tilžės g.
val.
tel.
22, Šiauliai
868746855

šalia esančias erdves geriau pritaikyti
kultūrinei edukacinei veiklai, parodoms po
atviru dangumi, performansams ar kt.
Forume bus generuojamos šio turinio
idėjos, vertinami išsakyti kūrybiniai
sumanymai, diskutuojama apie jų
realizavimo galimybes.
Teatralizuota Kalėdų Aikštėje prie Šiaurės Lietuvos kolegijos
eglės įžiebimo šventė bus organizuojama Kalėdinė šventė –
teatralizuotas eglės įžiebimas. Šventės
metu bus rodomas spektaklis, savo
pasirodymus demonstruos vaikų,
moksleivių ir suaugusiųjų kolektyvai.

2019 gruodžio
mėn. 6 d. 17 val.

Aikštėje
prie
Šiaurės Lietuvos
kolegijos

Šiaurės Lietuvos
kolegija

Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektas „Pagalba maistu Šiaulių m. Pietinės teritorijos bendruomenės socialiai
pažeidžiamiems nariams“

Renginio pavadinimas

Pagalba maistu
Šiaulių m. Pietinės
teritorijos
bendruomenės
socialiai
pažeidžiamiems
nariams

Trumpas renginio aprašymas

Surinkę aktualių informaciją apie
einamuoju laikotarpiu labiausiai paramos
maistu reikalingus socialinę atskirtį ir
skurdą kenčiančius Pietinės teritorijos

Renginio
data/laikas, vieta

Rugsėjo 30 d. –
spalio 4 d., 9:0016:00 val.;
Pramonės g. 26,
Šiauliai

bendruomenių narius, jiems
suorganizuosime paramos maisto
produktais akcijas. Paramą maistu
surinksime intensyviau dirbdami su paramą

Spalio 7-11 d.,
9:00-16:00 val.;
Pramonės g. 26,
Šiauliai

Vieta kur vyks
renginys
(adresas, įstaigos
pavadinimas)
Pramonės g. 26,
Šiauliai
LPF „Maisto
bankas“

Atsakingas už
renginį.
Kontaktai
Renginio
pasiteiravimui
vykdytojas
apie renginį
(el. paštas,
tel.)
sandra@maist Sandra Kacilevičė
obankas.lt;
8 684 66536

maisto produktais „Maisto bankui“
teikiančiais mieste ir regione dirbančiais
prekybos tinklais, maisto gamintojais,
logistikos įmonėmis ir ūkininkais. „Maisto
banko“ savanorių komanda kasdien rinks
paramai atiduodamus maisto produktus iš
Šiaulių mieste ir regione veikiančių maisto
donorų, juos pristatys į „Maisto banko“
Šiaulių sandėlį, kur šis maistas bus
surūšiuojamas ir suformuojamas paketais
išdalinimui.

Lapkričio 4-8 d.,
9:00-16:00 val.;
Pramonės g. 26,
Šiauliai
Lapkričio 11-15
d., 9:00-16:00
val.; Pramonės g.
26, Šiauliai
Lapkričio 18-22
d., 9:00-16:00
val.; Pramonės g.
26, Šiauliai

Zoknių bendruomenės projektas „Veikiam 2019“
Renginio pavadinimas

Jogos užsiėmimai

Trumpas renginio aprašymas

Zoknių bendruomenės suaugusiems
žmonėms vyks sveikatinimo
užsiėmimai – jogos užsiėmimai.
Dalyviai mokysis atsipalaidavimo,
mankštinsis, darys fizinius pratimus.

Renginio
data/laikas, vieta

2019-09-14,
2019-09-21,
2019-09-28
2019-10-04,
2019-10-11,
2019-10-18,
2019-10-25,
2019-11-08,
2019-11-15,
2019-11-22,
2019-11-29,
2019-12-06,

Vieta kur vyks
Atsakingas už renginį.
renginys
Kontaktai
(adresas, įstaigos
pasiteiravimui apie
pavadinimas)
renginį (el. paštas, tel.)
Radviliškio g. 82B, Rūta Afanasjevienė
Šiauliai,
ruta.zok@outlook.com
Zoknių
(+370) 616 87998
progimnazija

Renginio
vykdytojas

Svetlana
Lopatkina

2019-12-13,
2019-12-20,
19-20.30 val.
Vaikų žaidimų
aikštelės ir tako
įrengimas

Bus įrengta vaikų žaidimų aikštelė ir
takas. Bus sudaryta galimybė
mažiesiems bendruomenės nariams
linksmai, sveikai praleisti laisvalaikį.

2019 m. rugsėjo
– lapkričio mėn.

Radviliškio g. 82B,
Šiauliai,
Zoknių
progimnazija

Zoknių bendruomenės
narių talka

Zoknių progimnazijos mokiniai,
vadovaujami socialinės pedagogėssavanorės Viktorija Černeckienės,
lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“
auklėtiniai, vadovaujami auklėtojos
Žanos Narmontienės, ir Zoknių
bendruomenės nariai tvarko parką ir
taką.

2019-10-11,
10 val.

Zoknių parkas,
Šiauliai

Sporto šventė
„Sportuokime
linksmai“

Sporto šventėje varžysis šeimos ir
pavieniai asmenys. Vyks įvairios
rungtys, estafetės, varžybos.
Nugalėtojai bus apdovanoti medaliais,
padėkos raštais. Šventės metu bus
įdomiai ir sveikai praleistas laikas.
Vyks stovyklos atidarymas. Susitiks
Plungės r. Alsėdžių Stanislovo
Narutavičiaus gimnazijos, Šiaulių
Stasio Šalkauskio gimnazijos ir
Šiaulių Zoknių progimnazijos
mokiniai. Vyks nuveiktų darbų
sklaida, draugiškos varžybos.
Stovyklos dalyviai vyks į Lietuvos
kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro
gynybos batalioną Radviliškyje. Čia
susipažins su karine amunicija ir

2019-10-19,
12 val.

Radviliškio g. 82B, Raimondas Jočys,
Šiauliai,
Inga Zykienė
Zoknių
zokniaipro@gmail.com
progimnazija
(8-41) 426407

2019-10-28,
9 – 14 val.

Radviliškio g. 82B, Raimondas Jočys,
Šiauliai,
Inga Zykienė
Zoknių
zokniaipro@gmail.com
progimnazija
(8-41) 426407

2019-10-29,
9 – 14 val.

Dariaus ir Girėno
g. 144, Radviliškis,
Oro gynybos
batalionas
Radviliškyje

Sportinė – pilietinė
stovykla „Jaunasis
karys“

Rūta Afanasjevienė
ruta.zok@outlook.com
(+370) 616 87998
Erika Burneckienė
zokniaipro@gmail.com
(8-41) 426407
Erika Burneckienė
zokniaipro@gmail.com
(8-41) 426407

-

Zoknių
progimnazijos,
lopšeliodarželio
„Auksinis
raktelis“ ir
Zoknių
bendruomenių
nariai
Zoknių
progimnazijos
bendruomenė

Raimondas
Jočys,
Inga Zykienė

ekipuote, susipažins su šauktinių
gyvenimo sąlygomis bei kasdienybe.

Bendruomenės narių
išvyka į Klaipėdos
Jūrų muziejų

Projekto sklaida
Šiaulių žiniasklaidoje

Stovyklos dalyviai vyks į Šauliuose
įsikūrusią „Kanes“ sporto areną. Bus
sudarytos sąlygos susipažinti su
įvairiomis sporto šakomis, realiai prie
jų prisiliesti, išbandyti. Sieksime, kad
vaikai įgytų praktinių ir teorinių sporto
žinių.
Mokiniai vyks į Kauną, kur aplankys
Vytauto Didžiojo karo muziejaus
ekspoziciją, dalyvaus edukaciniame
užsiėmime „Išgyvenimo
pradžiamokslis“.
Projekto dalyviai lankysis Klaipėdos
Jūrų muziejuje, stebės gyvūnus. Vyks
bendruomenės narių bendravimas,
diskusijos apie nuveiktus ir būsimus
darbus.

2019-10-30,
9 – 14 val.

Išradėjų g. 14,
Šiauliai

2019-10-31,
8 – 20 val.

Kaunas

2019-11-16,
7 – 19 val.

Klaipėda

Šiaulių žiniasklaidoje bus aptartas
projekto „Veikiam 2019“
įgyvendinimas. Apie projekto
įgyvendinimą sužinos šimtai Šiaulių
miesto ir apskrities gyventojų.

2019 m. gruodis

Šiauliai

Rūta Afanasjevienė
ruta.zok@outlook.com
(+370) 616 87998
Erika Burneckienė
zokniaipro@gmail.com
(8-41) 426407
Rūta Afanasjevienė
ruta.zok@outlook.com
(+370) 616 87998

Rūta
Afanasjevienė,
Erika
Burneckienė
Rūta
Afanasjevienė

Šiaulių bendruomenės projektas „Šiluma iš mūsų rankų-2019“
Renginio pavadinimas

Trumpas renginio aprašymas

Renginio
data/laikas, vieta

Intelektualus žaidimas
“Protų mūšis”

Organizuojamas intelektualus
žaidimas 3 etapais po 3 raundus.
Sudaromos komandos, kurios
atsakinėja į užduodamus klausimus.
Apdovanojami nugalėtojai.
Organizuojama bendruomenių šventėsąskrydis. Kiekviena bendruomenė
atvyks paruošusi “namų darbus” koncertinę programą, vyks įvairios
sportinės varžybos, kuriose galės
dalyvauti bet kokio amžiaus ir
sportinio pasirengimo bendruomenės
narys (smiginys, baudų metimo
varžybos, petankė ir t.t..) . Po varžybų
vyks geriausiai pasirodžiusių
bendruomenių bei atskirų
bendruomenės narių
apdovanojimai,prizų įteikimas.
Švenčių metu apdovanojami socialiai
remtinų tėvų vaikai, vaikai, aktyviai
dalyvaujantys
pramoginėse
programose. Dovanėlių vaikams - 100
vnt. Socialinės globos ir rūpybos
skyrius pateikia sąrašą vienišų,
socialiai remtinų senjorų, kuriems
dovanų paketai vežami į namus.
Dovanų paketų - 100 vnt.

2019 m.
lapkričio
12,19,26 d.
Šiaulių tardymo
izoliatorius
2019-10-05,
Žaliūkių
malūnininko
sodyba

Bendruomenių šventė
“Jau ruduo”

Dovanų paketai

2019-11-152019-12-15

Vieta kur vyks
Atsakingas už renginį.
Renginio
renginys
Kontaktai
vykdytojas
(adresas, įstaigos
pasiteiravimui apie
pavadinimas)
renginį (el. paštas, tel.)
Šiaulių
tardymo Edita PupkevičiūtėEdita
Bačėnė
Pupkevičiūtėizoliatorius,
8 624 69431
Bačėnė
Trakų g.10, Šiauliai epupkeviciute@yahoo.c
om
Architektų g.73,
Vera Krutova,
Vera Krutova
860473002
Šiauliai

Koncertinė įstaiga Genovaitė
“Saulė”,
vaikų Čekatauskienė
dienos
centrai, 867739710,
genovaitecekatauskiene
vežiojimas
po
@gmail.com
namus.

Genovaitė
Čekatauskienė

Pilietinė
bendruomeninė akcija
“Būk draugiškas
gamtai”

1. Rengiama bendruomeninė pilietinė 2019-10-26 akcija, kurios metu bendruomenės na- 2019-12-15
riai ir kiti savanoriai vyks prie prekybos
centrų ir kitų žmonių susibūrimų vietų
ir dalins ekologiškus maišelius.

Aktyviausių savanorių Vykstama į bendruomenės narių,
kelionės
aktyviausių savanorių ekskursiją jų
organizavimas
pasirinktu maršrutu.

2019-11-16

Įvairių
renginių Vyda Butkevičienė
metu,
prekybos 8695 43322
centrai,
masinės
susibūrimo vietos

Druskininkai

Vida Pociuvienė
861486015
V.pociuvienegmail.com

Vyda
Butkevičienė

Vida
Pociuvienė

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos projektas „Vienu širdies ritmu...2019“
Renginio pavadinimas

Trumpas renginio aprašymas

Renginio
data/laikas, vieta

Rudeninė
talka

Talkų metu tvarkoma Kaštonų alėja
arba senosios kapinės. Susirenka 100150 talkininkų, dirba pusę dienos, po
to vaišinami kava, arbata, bandelėmis

Renginiai

Organizuojamos atskirų ligų pasaulinės 2019-09-29
dienos
šventės,
paskaitos
ligų 2019-09-27
prevencijos
tema,
savanorių
pagerbimo, įvertinimo, apdovanojimo
šventė ”Gerumo angelas 2019”.
2019-11-16
Neįgaliųjų dienos minėjimas

2019 m.spalio
27 d.

2019-12-01
2019-12-07
15 val.

Atsakingas už renginį.
Kontaktai
pasiteiravimui apie
renginį (el. paštas, tel.)
Rometa Lymarienė
864664525
Kaštonų alėja
rometalym@gmail.com
Genovaitė
Čekatauskienė,
867739710
genovaitecekatauskiene
@gmail.co
Sporto gimnazija, Edita PupkevičiūtėŠiaulių valstybinė Bačėnė
8 624 69431
kolegija
epupkeviciute@yahoo.c
Valstybinė kolegija om
Vida Pociuvienė
861486015
Sporto Gimnazija
v.pociuvienegmail.com
Šiaulių “Polifonija” Rolanda Petronienė
860704233
Vieta kur vyks
renginys
(adresas, įstaigos
pavadinimas)
Senosios kapinės,

Renginio
vykdytojas

Rometa
Lymarienė,
Genovaitė
Čekatauskienė

Edita
PupkevičiūtėBačėnė, Vida
Pociuvienė,
Rolanda
Petronienė,
Daiva
Jakutienė

Aktyviausių savanorių Vykstama į bendruomenės narių, 2019-11-23
kelionės
aktyviausių savanorių ekskursiją jų
organizavimas
pasirinktu maršrutu.

Zarasai

Rolanda.petroniene@g
mail.com
Daiva Jakutienė
861465531
Daivajakutiene11@gma
il.com
Vida Pociuvienė
Vida
861486015
Pociuvienė
V.pociuvienegmail.com

Šimšės bendruomenės projektas „Darni miesto bendruomenė – ateities Lietuva“

Renginio pavadinimas

Trumpas renginio aprašymas

Renginio
data/laikas, vieta

Vieta kur vyks
renginys
(adresas, įstaigos
pavadinimas)

Atsakingas už
renginį.
Kontaktai
Renginio
pasiteiravimui
vykdytojas
apie renginį
(el. paštas,
tel.)
Asta Švediene Asta Švediene
867021192
Asta.svediene
@gmail.com

„Dalintis gerumu taip
gera“

Advento laikotarpiu bus lankomi vieniši 2019-12-01/20
senjorai, skiriamas dėmesys jiems, parama.

Šimšės
mikrorajonas

Adventinė vakaronė
„Kelių kartų bendra
veikla Adventinio
vainiko šviesoje“

Šventė vyks Šimšėje Šimšės bendruomenės
nariams

Centro, Kalniuko Asta Švediene
teritorija ir Šimšė 867021192
Asta.svediene
@gmail.com

Asta Švediene

Paskaita – diskusija
„Kas man yra
bendruomenė,
pilietiškumas?

Paskaita
–
diskusija
apie 2019 m. lapkritis
bendruomeniškumą,
bus
pasidalinta 21 d. 18 val.
bendruomeninės
veiklos
patirtimi.
Laukiami svečiai iš Rygos minint Lietuvos
bendruomenių metus.

Šiaulių profesinio
rengimo centras,
Buitinių paslaugų
skyriaus aktų salė,
Vilniaus g. 27

Asta Švediene

2019-12-04

Asta Švediene
867021192
Asta.svediene
@gmail.com

Medelyno bendruomenės „Vijolė“ projektas „Kartų kaimynystė“

Renginio pavadinimas

Trumpas renginio aprašymas

Renginio
data/laikas, vieta

Sporto varžybos: tinklinis, orientavimosi
2019 m. rugsėjo
varžybos „Keliauk ir pažink Medelyną“.
21d., 14val.
Petankės varžybos. Mokymai tiems, kas
dar nemoka žaidimo.
Kūrybinės
edukacinės
dirbtuvės:
konstruojami
nesudėtingi
lėktuvėliai.
Sukonstruotų skraiduolių varžybos. Aitvarų
dirbtuvės – pamokys pasidaryti nesudėtingą
aitvarą, jį pagražinti, skraidinti. Veiks muilo
burbuliatorius, piešimo valandėlė.

Medelyno
bendruomenės
„Vijolė“ renginys
„Medelynui ir ne
tik....“

Vieta kur vyks
renginys
(adresas, įstaigos
pavadinimas)
Palangos/Karklų
g. Viešoji erdvė

Atsakingas už
renginį.
Kontaktai
Renginio
pasiteiravimui
vykdytojas
apie renginį
(el. paštas,
tel.)
Aidas Zaloga, Medelyno
el. p.
bendruomenė
nspalvos@gm „VIJOLĖ“
ail.com

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės projektas „Nepamirštami metai Rėkyvos bendruomenėje“

Renginio pavadinimas

Leidinio ,,Nepamirštami
metai Rėkyvos
bendruomenėje“
pristatymas

Trumpas renginio aprašymas

Leidiniu siekiama pateikti visuomenei
reikalingą praktinio pobūdžio
informaciją apie Rėkyvos gyvenvietės
bendruomeninę veiklą, narius,
užfiksuoti svarbesnius organizacijos
įvykius įvairiose srityse, kad jie nebūtų

Renginio
data/laikas, vieta

Leidinio
pristatymas
2019-12-14, 14
val.

Atsakingas už
renginį.
Kontaktai
Renginio
pasiteiravimui
vykdytojas
apie renginį (el.
paštas, tel.)
Energetikų g. 6- Nijolė
Danutė
Malakauskienė,
Parvainienė,
39, Šiauliai
8621 16803.
8683 59603.
Vieta kur vyks
renginys
(adresas, įstaigos
pavadinimas)

Sergančiųjų Rėkyvos
gyvenvietės
bendruomenės narių
lankymas jų namuose

užmiršti ir taptų tikra istorija, paremta
dokumentais, neišgalvotais faktais.
Jis pasitarnaus kaip rekomendacinis
leidinys, kuriant ir plėtojant vietos
bendruomenines organizacijas,
atsižvelgiant į jų veiklos kontekstą ir
specifiką. Metraščiu bus informuojama
visuomenė apie Rėkyvos gyvenvietės
bendruomenės bei jų narių praeities
veiklą. Į šį metraštį bus sudėti narių
darbai ateities kartoms. Bendruomenės
metraštis, tai istorijos vadovėlis
rėkyviečiams, ir ne tik jiems. Leidinys
skirtas tam, kad primintume kitiems ir
prisimintume patys apie nuveiktus
darbus, susitikimus, šventes.
Savanoriai aplankys sergančius savo
bendruomenės narius šv. Kalėdų proga,
dovanos po leidinį, o esant galimybei,
radus rėmėjus, juos aplankys ir Kalėdų
senelis su dovanėlėmis.

Ligonių
lankymas 201912-15, nuo 14
val.

Energetikų,
Nijolė
Malakauskienė,
Pirties,
8621 16803.
Mechanikų,
Bačiūnų
g.
sergančiųjų namai.

Danutė
Parvainienė,
8683 59603.

Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos projektas „Bendruomenė: susipažinkime, švieskime ir mokykimės“

Renginio pavadinimas

Mokymai „LR statybų
reglamentas, mitai ir
realybė“

Trumpas renginio aprašymas

Informacija apie daugiabučių namų
techninę priežiūrą, administravimą,
eksploatavimą“

Renginio
data/laikas, vieta

2019-11-26,
17.30 val.

Atsakingas už
renginį.
Kontaktai
pasiteiravimui
apie renginį (el.
paštas, tel.)
Šiaulių Saulėtekio Reimundas
Varapickas,
gimnazija,
Lieporių g. 2, 8614 65649,
reimundas.v@g
Šiauliai
mail.com.
Vieta kur vyks
renginys
(adresas, įstaigos
pavadinimas)

Renginio
vykdytojas

Veronika
Lementauskienė,
Šiaulių bendrijų
pirmininkų

Edita
Navickienė,
8607 89887,
siauliucpa@gm
ail.com

asociacijos
pirmininkė.

Reimundas
Varapickas,
8614 65649,
reimundas.v@g
mail.com.
Edita
Navickienė,
8607 89887,
siauliucpa@gm
ail.com

Eglė Veršinienė,
VšĮ „MEDA
PROJECT“
filialų „Ebru
Art“ steigėja,
Ebru meno –
tapymo ant
vandens
technikos
pradininkė bei
terapinės
„EBRU“
metodikos
autorė/terapeutė
Lietuvoje,
fenotipologė
(veidotyra),
Vedų
psichologė,
koucherė,
mediatorė,
fasilitatorė,
lektorė.
Edita
Navickienė,
Vidmantė
Raustytė,
Romualdas
Juzukonis

Mokymai „Psichoemocinė
sveikata“

Mokymai savimotyvacijos,
2019-11-29,
psichoemocinio intelekto lavinimo kaip 16.00 val.
padėti šalia esančiam bendruomenės
nariui.

Šiaulių Saulėtekio
gimnazija,
Lieporių g. 2,
Šiauliai

Socialinė akcija „Aš ir tu
– tai mes“

Akcijos tikslas – mažinti atskirtį tarp
negalios paliestų bei visuomenės
dalies, didinti bendruomeniškumą,
skatinti toleranciją.

Šiaulių
arena, Edita
Navickienė,
Jablonskio g.
Vidmantė
Raustytė, 8607
89887,
siauliucpa@gm
ail.com

2019-12-03, 13
val.

Regbio sporto klubo „Vairas“ projektas „Pietinio sporto aikštynas“

Renginio pavadinimas

Sporto aikštyno įrengimas

Trumpas renginio aprašymas

Renginio
data/laikas, vieta

Senų medžių šaknų pašalinimas ir Data ir laikas
išvežimas, grunto išvežimas, juodžemio derinami, Dainų
užpylimas, dalinės drenažo sistemos g. 35, Šiauliai.
įvedimas, žolės užsėjimas.
Kokybiniai
vertinimo
kriterijai:
vykdoma projekto sklaida, didėja
asmenų, susidomėjusių ir norinčių
prisidėti prie projekto vykdymo
skaičius, vizualiai matomi pokyčiai
įrenginėjant sporto aikštę.
Kiekybiniai vertinimo kriterijai: atlikti
numatyti sporto aikštės įrengimo darbai,
į veiklą įtraukti 54 savanoriai.

Atsakingas už
renginį.
Kontaktai
Renginio
pasiteiravimui
vykdytojas
apie renginį (el.
paštas, tel.)
Dainų
g.
35, Irmantas
Irmantas
Kukulskis
Šiauliai, Regbio Kukulskis,
8600
908
40,
sporto
klubas
vairasregbis@g
„Vairas“
mail.com
Vieta kur vyks
renginys
(adresas, įstaigos
pavadinimas)

Gytarių bendruomenės projektas „Integrali bendrystė“

Renginio pavadinimas

Jogos užsiėmimas

Trumpas renginio aprašymas

Gytarių bendruomenės nariams vyks
sveikatinimo
užsiėmimai-šokiai,
dalyviai mokysis atsipalaidavimo meno,
mankštinsis, vyks šokio ir dainavimo
pamokos. Įvyks 8 užsėmimų dalyvaus
apie 40 dalyvių.

Atsakingas už
Vieta kur vyks
renginį.
Renginio
renginys
Kontaktai
data/laikas, vieta
(adresas, įstaigos
pasiteiravimui
pavadinimas)
apie renginį (el.
paštas, tel.)
2019 m. gruodžio K. Korsako g. 10, Irena
Bartušienė, tel.
mėn. 4 d. 17 val. Gytarių
8610 137 07,
Gytarių
progimnazija
el. p.
progimnazijos
irenabart7@gm
aktų salė
ail.com

Renginio
vykdytojas
Gytarių
bendruomenė,
VšĮ Pojūčių
akademija

Irena Bilkštienė
vaniliux@gmai
l.com
8680 410 51
Socialinė veikla: vienišų
žmonių lankymas

Kalėdinis renginys ,,Seku,
seku pasaką“

Filmo peržiūra

Bus aplankyti 20 vieniši bendruomenės
nariai, padėsime jiems pasiruošti
šventėms, sukursime šventinę nuotaiką,
padovanosime
Kalėdinį
dovanų
krepšelį.

2019 m. gruodžio Gytarių
mikrorajonas
mėn. 9, 10, 12, 13
d.
Gytarių
mikrorajono
gyventojai

Irena
Bartušienė, tel.
8610 137 07,
el. p.
irenabart7@gm
ail.com
Daiva
Dovydaitienė
Daiva.dovy@g
mail.com
8685 87 014
Renginys
prasidės
bendruomenės 2019 m. gruodžio K. Korsako g. 10, Irena
Bartušienė, tel.
veiklų pristatymu. Kalėdinio vakaro
Gytarių
mėn.
11
d.
17.30
8610 137 07,
metu bendruomenės nariai seks
progimnazija
el. p.
val.
Gytarių
kalėdines pasakas, vyks Fėjų slėnio
irenabart7@gm
pristatymas,
žaidimai
šeimoms. progimnazija
ail.com
Renginio kultūrinę programą vainikuos
Aurelija
ir dovanėles vaikams dovanos senėlis
ČižauskaitėButkaliuk,
Kalėda.
aurelijacizauska
ite@gmail.com
8604 39 999
Visi Gytarių bendruomenės nariai bus 2019 m. lapkričio K. Korsako g. 10, Irena
Bartušienė, tel.
pakviesti į filmo peržiūrą.
Šiauliai
mėn. 27 d. 17.30
8610 137 07,
el. p.
Filmas nėra rodomas didžiosiose
val., Šiaulių
irenabart7@gm
salėse. Filmo autorius - Idris Laoras
miesto
ail.com
(Idris Lahore), režisierius - Frankas
savivaldybės
Irena Bilkštienė
Flankartas (Franck Flanquart) filmo
viešoji biblioteka
vaniliux@gmai
autorius sako pažinkime mirtį, kad
Saulės filialas
l.com
brangintume gyvenimą. "Kiekvieną
868041051

Savanoriai
Gytarių
bendruomenė

Gytarių
bendruomenė,
VšĮ „Pojūčių
akademija“

Gytarių
bendruomenė
VšĮ „Pojūčių
akademija“

rytą mirtis, lyg draugas, dovanoja tau
dar vieną gyvenimo dieną." Idris
Lahore.

