Šiaulių rajono savivaldybėje Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas **
Seniūnija

Projekto vykdytojas, projektas

Skirta Eur

Bubių

Asociacijos „Kurtuvėnų bendruomenė“,
projektas
„Menų ruduo Kurtuvėnuose“

Bubių

Visuomeninė organizacija „Bubių
bendruomenė“ projektas „Vasaros palydos
Bubiuose 2021“

Ginkūnų

Gruzdžių

Ginkūnų bendruomenės projektas
„Skambesys
kiekvienam po atviru dangumi“
(Lauko muzikos instrumentai)

Gruzdžių krašto
bendruomenės projektas
„Karvelių tvenkinio pakrantės atkūrimas“

1210,29

1150,00

Projekto veikla*

6.6.

6.6.

Veiklos

9

2

2380,61

6.5.

2

1829,40

6.4.

1

Kairių bendruomenės
projektas „Kairiai - tai mano
istorija“

Kairių

2304,49

Kuršėnų miesto

Asociacijos „Šiaulių rajono jaunų tėvų
bendruomenė“
projektas „Jaunimo ir vaikų aktyvios veiklos
erdvės įrengimas šalia Keramikų
seniūnaitijos maudyklos“

Kuršėnų
kaimiškoji

Asociacijos „Pakumulšių bendruomenė“
projektas
„Viešosios erdvės pritaikymas
bendruomenės ir kaimo gyventojų
laisvalaikiui bei šventėms“

Kužių

Meškuičių

VO „Kužių bendruomenė“ projektas „Jauki
aplinka patogesniam gyvenimui“

Asociacijos „Naisių bendruomenė“ projektas
„Medinių lauko stalų ir suolų įrengimas
Naisiuose“

Raudėnų

Asociacija "Dirvonėnų Pasaga" projektas
„Tai mes!“

Šakynos

Asociacijos „Šakynos bendruomenė“
projektas
„Šakyna žydi“

Šiaulių
kaimiškoji

Šiaulių
kaimiškoji

Šiaulių
kaimiškoji

*Aprašo 6 p.
**Apíašo 18.1.1.8. p.
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1440,81
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Planuojamos/vykdomos veiklos

Veiklų vykdymas

Keramikos Užsiėmimas „Lipdome Kurtuvėnus“. Akrininės tapybos
užsiėmimas „Simetrija ir faktūra“. Meno užsiėmimas „Akvareliniai
plaukiojimai“. Grafikos užsiėmimas „Autoportretas -monotipija“.
Meno užsiėmimas Kurtuvėnų mokyklos auklėtinimas. Kalėdų
eglės dekoracijų gaminimas dirbtuvėse. Kkalėdų eglės puoššimo
šventė. Kalėdų dovanų pakavimas. Kalėdinis senolių ir neįgaliųjų
lankymas.

https://www.facebook.com/Kurtuvenu
bendruomene/

Mobilios „Vikingų kaimo“ edukacinės patriminės programos
jaunimui:
viduramžių Lietuvos žaidimai, saulės mūšio kova, Baltų istorinė
virtuvė.
2021 m. rugsėjo 2-3 d. vasaros palydų
renginys.

https://www.facebook.com/bubiai

Lauko muzikos instrumento Sansa– Rimba Mysteria (C-dur
diatonika C4- C6 su dviem mušamosiomis lazdelėmis
sumontavimas Ginkūnų vaikų poilsio žaidimų aikštelėje su 10
pamokų ir 1 koncertu 2021.08.152021.10.31 organizavimas. Projekto viešinimas.

https://www.facebook.com/Gink%C5
%ABn%C5%B3bendruomen%C4%97443698583203850/

Poilsio zonos su smėliu įrengimas
atkurtoje Karvelių tvenkinio pakrantėje su suoliukai, krepšinio
lanku ir stovu iki 2021.09.15.

https://www.facebook.com/gruzdziukr
astobendruomene/

Pažintinis pėsčiųjų žygis simbolizuojantis bendruomenės vienybę,
viešinantis bendruomenę, įsigyta nauja atributika su logotipu,
kurį vainikuos partnerio Spottuotojai“ suorganizuotas
pasiplaukiojimas irklalentėmis.
Paskaita – praktika apie streso valdymą kurį organizuos partnerio
VŠĮ „Sportuotojai“.
Rugsėjo mėnesio paskutinį sekmadienį po Šv. Mišių kultūros
namų salėje parodų atidarymas, muzikinė programa
bendruomenei ir svečiams.

https://www.facebook.com/kairiubend KAIRIŲ BENDRUOMENĖS
ruomene
PROJEKTĄ „KAIRIAI – TAI IR
MANO ISTORIJA“
VAINIKAVO PUIKI ŠVENTĖ |
Šiaulių rajono savivaldybės
administracija (siauliuraj.lt)

Aktyvios laisvalaikio aikštelės įrengimas šalia Keramikų
mikrorajone esančios maudyklės „Palangikė“ , Šiaulių gatvės gale
, šalia Šiaulių r. „Lions“ klubo giraitės su gimnastikos
kompleksu, laipynėmis, tinklinio aikštele. Sveikatinimo paskaitos
ir instruktažai įrengtoje erdvėje 2021 m. spalio mėn. Atidarymo
šventė 2021 m. spalio mėn.

https://www.facebook.com/jaunutevub
endruomene/

Vėliavos stiebo įsigijimas ir pastatymas. Treniruoklių ir vaikų
žaidimo aikštelės priemonių įsigijimas ir pastatymas. Projekto
pristatymas renginyje kartu su projekto partneriu klubu
„Atgaiva“.

https://www.facebook.com/edita.vilki
ene.3

Skulptūros pagaminimo apklauss. Namelio pagaminimo apklausa.
Skulptūros ir namelio pastatymas. Projekto viešinimas po
projekto baigimo.

https://www.facebook.com/kuziu.seni
unija

Naisiuose Ugnies aikštėje poilsio erdvės kaip lauko klasės
sukūrimas įrengimas įsigyjant stacionarių medinius 3 stalus ir 6
suoliukus.

https://www.facebook.com/Naisiai

Koncertinės programos įsigijimas. Tento įsigijimas. Šventės prizų
įsigjimas onizuojamose šventėse Dirvonėnų krašto
repreezentavimas su įsigyta iš projekto lėšų kokybiška foto
sienele-tentu. Nelankomų kapų pagerbimas Juozapavos kapinėse
uždegant žvakes per vėlines. Kalėdinės šventės organizavimas
apdovanojant bendruomenės gyventojus. Projekto viešinimas.

https://www.facebook.com/Asociacija
DirvonenuPasaga

Šakynos bendruomenės parkelyje erdvės pritaikymas laisvalaikiui
ir turizmui pasitelkiant kraštovaizdžio specialistus ir pasodinant
568 vnt. daugiamečių augalų pasitinkant 2022 metais miestelio
230 metų jubiliejų.

https://www.facebook.com/%C5%A0 KAD ŠAKYNA ŽYDĖTŲ –
akynos-bendruomen%C4%97SUKURTAS 262 HORTENZIJŲ
1939641546262589/
IR 306 ŠALAVIJŲ PARKASLABIRINTAS | Šiaulių rajono
savivaldybės administracija
(siauliuraj.lt)

1450,77

6.4.

1

Aukštelkės kaimo
bendruomenės "Aukštarūžė" projektas
„Sportuojanti šeima“

1500,00

6.4.

1

Bendruomenės viešosios erdvės pritaikymas gyventojų
poreikiams įrengiant 2 suoliukus ir 2 treniruoklius Aukštelkės
kaimo parkelyje .

https://www.facebook.com/profile.ph
p?id=100004369249080

Sutkūnų bendruomenės projektas „Sutkūnai
– gera vieta gyventi“

1473,54

6.4.

2

Saugios vietos Sutkūnuose netoli scenos Sutkūnų parke
įrengimas bendruomenės turtui laikyti.

https://www.facebook.com/groups/21
55475204705909

Voveriškių bendruomenės projektas
„Sportuojanti bendíuomenė – sveika ií
aktyvi bendíuomenė“

1476,00

6.4.

9

Diskusija-sueiga. Akcija „Prisidėk“. Viešųjų pirkimų
organizavimas. Leidimų gavimas. Akcija „Sportuok“. Aikštelės
įrengimo darbai. Iniciatyvinės moterų grupės akcija „Pasodink“.
Paplūdimio tinklinio aikštelės atidarymas. Ataskaitų pateikimas.

https://www.facebook.com/Voveriški
ų-bendruomenė-233462483509120

28439,00

x

53

Iš viso

Viešinimas
https://www.siauliuraj.lt/

