
1. ĮVADAS.

   Atokiai nuo Šiaulių prie gražaus Rėkyvos ežero įsikūrusi Rėkyvos gyvenvietė. Ne, negalvokit,
rėkyviškiai ne rėksniai. Jie darbštūs, draugiški, ramūs žmonės. Savo gyvenvietę rėkyviškiai labai
myli,  ją  prižiūri.  Visur  tvarka,  prie  namų  gėlių  darželiai,  daržai,  kuriuose  rėkyviškiai  augina
daržoves, gatvės tvarkingos, visur švaru.
   Rėkyvos gyventoja N. Malakauskienė, norėdama, kad Rėkyva vis gražėtų, pries 17 metų nutarė
suburti  grupę sumanių,  darbščių žmonių ir  įkurti  Rėkyvos bendruomenę. Žmonės ją išrinko tos
bendruomenės pirmininke ir atstove ( seniūnaite ). Ir taip jau beveik 17 metų gyvuoja bendruomenė,
o jai visus tuos metus vadovauja N. Malakauskienė.
    Metai bėga. Bendruomenės nariai keičiasi, bet dar yra ir tokių, kurie lankosi bendruomenėje nuo
jos įsteigimo. Yra nemažai išėjusių Anapilin, yra tokių, kurie prikaustyti prie lovos dėl sunkių ligų
ir  nebegali  ateiti  į  bendruomenės  patalpas.  Bet  niekas  čia  neužmirštas,.  Aplankomi  mirusiųjų
bendruomenės narių kapai per Vėlines, ligoniai lankomi namuose. Kaip jiems smagu gauti kuklias
dovanėles Kalėdų proga, gauti Velykinį margutį ir maisto paketėlį velykoms. O dar smagiau, kai
dovanėlėje randa darbščių bendruomenės moterų rankomis pagamintų darbelių, atvirukų. Juk taip
smagu, kai tu jauti, kad Tave prisimena, kad esi nepamirštas.

Jau 17 metų ji gyvuoja! Taip, tokio amžiaus Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė. Daug kartų joje
pasikeitė.  Vieni užaugo, kiti  paseno, dar kitų jau nebėra mūsų tarpe.  Deja,  iš  80 Bendruomenę
steigusiųjų,  liko  tik  8  nariai,  kurie  neišsivaikščiojo,  neišvažinėjo,  neišpuiko,  o  pagal  galimybes
dalyvauja toliau veikloje Tiesa, prisijungia vis nauji ir nauji vietos gyventojai, įsijungia į veiklą,
dirba  kitokius  darbus  nei  anksčiau.  Svarbu  –  dirbame.  Daug  darbų  nuveikta,  dar  daug  norisi
nuveikti.  Todėl  kilo  noras  parašyti  bendruomenės  metraštį.  Vienas  metraščio  leidinys  jau  yra
išleistas, kuris apima 2003-2006 metus. Dabar aprašysime ką mes nuveikėme, ką dar planuojame
nuveikti, kodėl taip traukia į bendruomenę ir išleisime Rėkyvos bendruomenės metraštį, apimantį
2007 – 2018 metus. Tai leidinys ne tik rėkyviečiams, bet ir tiems, kurie domisi šia Bendruomene,
jos veikla, nariais, kurių dalis jau senokai iš jos išvykę. Tikimės, kad jie skaitydami prisiminimus
suras  pažįstamus  jiems  žmonių  vardus,  pavardes,  nuotraukose  pamatys  seniai  matytus  žmonių
veidus. O gal ne vienas susigundys ir panorės tapti bendruomenės nariu.
    Dėliodama šiam leidiniui tekstus, sustodavau ties kiekvienu Bendruomenės nario prisiminimu.
Kiek  daug  nuveikta,  o  kiek  dar  nesuspėta!  Visų  prisiminimai  individualūs,  prasmingi,  pilni
dėkingumo. Ačiū, Brangieji už gerus žodžius, tačiau be Jūsų visų pastangų, darbų, veiklos nebūtų
visų šių malonių  prisiminimų.  Kartais  gal  ir  nesmagių.  Manau,  kad kuo daugiau  valdžia  mane
pliekia,  tuo  labiau  žmonės  mane  gerbia.  Valdžiai  neužliūna  ,,popierinės”,  tik  šokančios,
dainuojančios, žaidžiančios, vaidinčios šviesų ir gražų gyvenimą, liaupsinančios valstybės ,,tarnus”,
politikus…
 Jei  kalbant  apie  laikotarpį  nuo  2007  m.  iki  2018  m.  man  labiausiai  įstrigo  ne  projektiniai,
finansuojami  darbai,  o  nuoširdi  visuomeninė  veikla,  išsiųsti,  gauti  dokumentai,  raštai.  Gautos
išvados  iš  STT apie  durpininkų  veiklą  prie  Rėkyvos  ežero.  Vieną  kadenciją  dalyvauta  Šiaulių
tadymo izoliatoriaus  lygtinio  paleidimo  komisijos  darbe.  Eilę  metų  be  jokio  finansavimo buvo
tvarkomas  Rėkyvos  parkas  prie  ežero  su  iš  Šiaulių  probacijos  tarnybos  siųstais  asmenimis,
bendruomenės  narių  talkomis.  Balandžio  1-sios  koncertai,  vaidinimai  su  Danutės  Kundrotienės
scenarijais. Nuolatinė parama mūsų bendruomenės nariams iš LPF ,,Maisto banko”. Išleistas a.a.
Vitalijos  Sėjūnienės   poezijos  leidinys  ,,Nuoširdžiai…”  2013  metais,  minėdamas  savo  25-ąjį
gimtadienį Ugnius Malakauskas visus pakvietė į savo fotografijų parodą. Nuo 2009 m. kasmet prie
Bendruomenės patalpų giedama Tautiška giesmė. Gaila, kad senieji Rėkyvos šachmatininkai taip ir
neužaugino sau pamainos… O kur dar kasdieniniai darbai,  rūpesčiai aplankyti savo bendruomenės
narius, pasveikinti jubiliejinių gimtadienių progomis, susitvarkyti ir pasipuošti patalpas įvairioms



progoms,  susitikimai  su įvairiais  žmonėmis,  išvykos,  parodos… Tapo gražia  tradicija  ruoštis  ir
patalpose pinti vainikus Vėlinėms. Dėkojame Vaclavai Ramanauskienei už parūpinimą žalumynais.
Pastatėme ąžuolinį  kryžių  Ginkūnų kapinėse  LPF ,,Saulės  vaivorykštė”  vadovui  Jonui  Gapšiui,
Ugnius Malakauskas lanko kapą, uždega žvakutę. Su Rėkyvos seniūno Deivido Petrolevičiaus ir
Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos pagalba atidengėme atminimo lentą skirtą Lietuvos
Persitvarkymo  Sąjūdžio  steigėjui,  Nepriklausomybės  Akto  signatarui,  atkurtos  nepriklausomos
Lietuvos Respublikos pirmosios Vyriausybės Ministro Pirmininko pavaduotojui, ilgamečiam Seimo
nariui, publicistui, filosofui, kultūrologui Romualdui Ozolui.
Tęstiniai projektai ,,Rėkyvos lydeka”, kūrybinių darbų būreliai, projektas ,,Sveikame kūne – sveika
siela”.
Tai tiek trumpų prisiminimų per tą laikotarpį. Tegul pasakoja patys bendruomenės nariai kas jiems
labiausiai įsiminė, įstrigo atmintin.
. 

2. DANUTĖ KUNDROTIENĖ.
Mūs bendruomenės šauni
Dirbam, plušam čia visi –
Karpom, siuvam, padainuojam,
Tvarkom parką – nedejuojam.

Kuriam metraštį, planuojam,
Skaitom, rašom, diskutuojam.
Norim, kad jį paskaitytų,
Nuotraukėles pamatytų.

Gal būt, kas susidomės
Ir bendruomenėn skubės.
Draugiškai visus priimsim:
Dirbsim, plušim, nepailsim.

       Jau aštuonerius metus aš esu Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės narė. Mane pirmą kartą į ją
atvedė mano anūkas. Kai jis dar buvo pradinukas, vasaros atostogas leisdavo pas mane Rėkyvoje.
Vieną vakarą grįžęs namo, jis man pradėjo pasakoti,  kad vakarais  jie lankosi ,,patalpose”,  o tai
reiškia bendruomenės patalpose. Jo žodžiais, ten jiems labai smagu, labai gera pirmininkė. Ir kartą,
jis  su  viena  mergaite  vedė  vakarą,  į  kurį  jis  pasikvietė  mane.  Aplinka,  žmonių  nuoširdumas,
draugiškumas sužavėjo mane, ir taip aš tapau bendruomenės nare. Už tai aš labai dėkinga savo
anūkui, kuris atsivedė mane į tas ,,patalpas”. Laikui bėgant, aš subūriau jaunimo ir pagyvenusių
žmonių  būrį,  kurie  panoro  vaidinti.  Aš  kūriau  sceninius  vaizdelius  ir  mes  mokėmės  vaidinti.
Kadangi aš 42 metus dirbau pradinių klasių mokytoja, tai man tas užsiėmimas labai patiko. Labai
gerai prisimenu, kaip 2012 m. rugpjūčio pabaigoje, mes paruošėme spektakliuką ,,Rėkyvos zuikių
mokykla”. Kiek džiaugsmo buvo ir suaugusiųjų ir vaikų akyse, kai jie žiūrėjo tą spektakliuką, o
pabaigoje  gavo  pieštukų,  sąsiuvinių,  liniuočių.  2013  m.  paruošėme  spektakliuką  su  senjorais
,,Paskutinė diena darželyje”. Daug smagaus juoko buvo žiūrovams, pamačius žilagalvius senjorus,
apsirengusius  vaikiškai.  Visa  Rėkyva  buvo  sužavėta  jumoro  vakaru  ,,Kelionė  aplink  Rėkyvą”,
kuriame mes apdainavome, papasakojome su jumoru žmonėms apie Rėkyvos ,,įžymias” vietas. Kai
buvo  atvykęs  ,,Žinių  radijas”,  mes  parodėme  spektakliuką  ,,Beausio  vestuvės”.  Ruošiame
nedidelius  spektakliukus  ir  dabar  įvairiom šventinėm popietėm,  pažymime žymias  kalendorines
šventes su programa. Labai aktyvūs artistai yra Irena, Vytautas, Aleksandra, Genutė, Romas, Zita,
Ugnius, Jurgita.
   Man truputį liūdna, kad dabar mūsų kolektyve mažoka jaunimo. Jie į kolektyvą įneštų daugiau
šurmulio, gyvumo, daugiau idėjų.
    Na, bet yra kaip yra. Nesvarbu, kad mes jau žili, bet mes dar turime energijos, mūsų širdys dar
jaunos,  ir  mes  mielai  renkamės  į  bendruomenės  patalpas  pasišnekėi,  pabendrauti,  pavaidinti,
padainuoti. Juk smagiau kolektyve, negu vienam sėdėti prie televizoriaus. Džiaugiasi mūsų vaikai,



kad jų mamos turi užsiėmimą: vienas daro įvairius gražiausius darbelius, kitas vaidina, dainuoja.
Kviečiame įsijungti į mūsų kolektyvą ir jūs ne tik puikiai praleisite laisvalaikį, pabendrausite, bet ir
atjaunėsite!

3. ZITA KAREIVIENĖ, ROMAS KAREIVA
               2011 m. buvau pakviesta į muzikanto Juozo Mockaus jubiliejų. Jį sveikino Juliaus Muliarčiko
kolektyvas  ir  Rėkyvos  bendruomenės  vadovė  Nijolė  Malakauskienė.  Tais  pačiais  metais  aš  su  vyru
įstojome į  bendruomenės  narius.  Aš mačiau,  kaip  nijolė  dirba  negailėdama jėgų.  Buvo daug jaunimo,
reikėjo vesti  įvairius užsiėmimus,  organizuoti  žygius, šventes.  Pirmininkė ir auklėjo vaikus kaip savus.
Kiekvieną  savaitę  vykdavo būreliai.  Dirbdavome įvairius  darbelius  iš  molio,  iš  popieriaus,  iš  audeklo.
Buvo amsamblis, kuriame dainavome. Važiuodavome į kitas bendruomenes su savo programa, Rėkyvos
klube organizuodavome jumoro šventes. Malakauskienės dėka buvo organizuojamos talkos – valydavome
parka. Talkose dalyvaudavo ir Juozas Malakauskas su sūnumi Ugniumi. Jie pjaudavo žolę parke. Ateidavo
ir Rėkyvos seniūnas daividas Petrolevičius. Jis taip pat su mumis grėbdavo lapus, visur ir visada padėdavo.
Mes talkininkus vaišindavome karšta arbata, kava. Prisimenu, kaip smagu buvo, kai eimo narys valerijus
Simulik atvežė talkininkams bandelių ir sausainių bei pats sudalyvavo talkoje.
    Daug darbų  padaryta.  Užaugo  ir  išėjo  Malakauskienės  prižiūrimi  vaikai,  mes  pasenome,  o  mūsų
pirmininkė vis sukasi ir sukasi, kaip voverė rate…

4. VACLAVA RAMANAUSKIENĖ
Praėjo  graži  vasara.  Jau  pasibeldė  rudenėlis  su  šaltuku.  Taip  kyla  geri  prisiminimai  apie
Bendruomenę. Šilti kaip vasara. Malonu susitikti būrelyje, pabendrauti, kokią dainelę užtraukti...
Buvo  susibūręs  choras,  nuvažiuodavome  į  kitas  bendruomenes.  Kultūros  namuose  mūsų
klausydavosi. Sukurtas ne vienas vaidinimas.  Pavyzdžiui kur man 18 metų, karalius, jo vaikai...
Scenarijų sukūrė mūsų gerbiama vadovė Danutė. Prajuokindavome žmones... Paminėjome senjorų
dieną  su  dainomis  ir  šypsenomis.  Tuomet  nebaisus  ir  rudenėlis.  Mūsų  vadovei  Nijolei
Malakauskienei didelis Ačiū!

5. DANUTĖ VAIČIULIENĖ.
Kiek įdomių susitikimų, kiek įdomių žmonių sutikta Bendruomenėje nuo to laiko, kai pradėjau čia
lankytis! Didžiuojuosi ir  džiaugiuosi,  kad prieš keletą  metų ant Rėkyvos bendruomenės patalpų
pakabinta  atminimo  lenta  Nepriklausomybės  akto  signatarui  Romualdui  Ozolui.  Bendruomenės
dėka  išleista  bendruomenės  narės,  jau  Amžinybėn  iškeliavusios  Vitalijos  Sėjūnienės  poezijos
leidinys  ,,Nuoširdžiai“.  Išleistas  2003 – 2006 metų Rėkyvos gyvenvietės  bendruomenės veiklos
metraštis  su  visais  dokumentais  ir  ten  sugulė  istorija,  kurios  niekas  negalės  pakeisti,  iškreipti.
Pažymėtas  Lietuvos  tūkstantmetis,  o  nuo  to  laiko  kasmet  prie  bendruomenės  patalpų  giedama
tautiška  giesmė.  Akį  džiugina  savomis  jėgomis,  savo  rankomis  pasisiūti  tautiniai  drabužiai.
Švenčiam įvairiausias šventes, piname vainikus ne tik joninėms.
Nuo pat  Bendruomenės  įsisteigimo,  turim savo vadovą.  Žmogų –  komukabilų,  bendraujantį  su
kiekvienu, pažįstatntį žmones, besirūpinantį kiekvienu, prižiūrintį tvarką, užmezgantį ryšį su kitais
kolektyvais...

6. BENEDIKTA SELVENIENĖ
Žaviuosi ir  gerbiu tuos žmones,  kurie sugeba susikalbėti  ir  šypsenas dalinti  vaikams.  Gerbiama
Nijolė Malakauskienė – Rėkyvos bendruomenės pirmininkė pirmiausia buvo privedusi įvairiausių
vaikų  –  pikti,  spardėsi  tarp  savų.  Be  pykčio  su  šypsena  su  tais  vaikais  susitardavo.  Vaikai
lankydamiesi bendruomenės patalpose išmokdavo savarankiškai ir šokti, ir dainuoti. Juozas Mockus
dabar paseno, ir aš pasenau, o geri darbai liko...

7. GENOVAITĖ GONCERAUSKIENĖ
Džiaugiuosi,  kad  yra  Rėkyvos  bendruomenė.  Joje  daug  ko  išmokau:  kantrybės  per  darbelius
būrelyje, susikaupimo vykdant projektus, didžiuotis tuo, ką padarėme. O per organizuotas popietes



buvo smagu padainuoti su moterimis, paskaityti eilėraščius, papasakoti anekdotus. Su visais džiugu,
jaučiuosi reikalinga ir jauna.

8. ONA DILDIENĖ
Pries keletą metų sužinojau, kad veikia Rėkyvos bendruomenėje įvairių darbelių būrelis, kadangi
esu  pagyvenusi  moteris,  senjora,  vaikai  išsilakstę,  esu  vieniša  tai  tas  būrelis  taip  patiko,  kad
kiekvieną savaitę  laukiu tos dienos kada galėsiu vėl dalyvauti,  nes labia draugiškas kolektyvas,
labia įdomūs darbai. Dar kol galiu vaikščioti norisi padėti gerb. bendruomenės pirmininkei išnešioti
neįgaliesiems  žmonėms  ,,Maisto  banko”  produktus  ir  man  labia  smagu,  kad  galiu  nors  tiek
pasitarnauti. Gal ir man ateis tokia diena, kai aš negalėsiu vaikščioti. Esu dėkinga Bendruomenės
pirmininkei poniai Nijolei, kad ji mane priėmė į savo didelį būrį ir tegul jis gyvuoja daug metų.

9. ALDONA LIAUDANSKIENĖ
Rėkyvos bendruomenės narė esu nuo pat jos susikūrimo. Turim gerą pirmininkę, prigalvoja visokių
renginių, pramogų, būrelių. Nors jau nebegyvenu Rėkyvoje, tačiau atvažiuoju bent retkarčiais, nes
kitur manau, kad nebepritapčiau. 

10. ANTANAS VALIULIS
2003 m. susikūrė  Rėkyvos gyvenvietės  bendruomenė.  Esu jos steigėjas.  Rėkyvos bendruomenė
susikūrė  ir  jai  vadovauti  išrinkta  gerb.  Nijolė.  Organizacija  susikūrė  tam,  kad  žmonės  norėjo
daugiau bendrauti, tvarkyti aplinką, sodinti medelius ir gėlynus. Dabar mūsųs namo aplinka graži,
dėka Nijolės pradėtų darbų.
   Kasmet vykdavo ataskaitiniai susirinkimai. Kultūros namuose rinkdavomės, vykdavo koncertai.
Buvo labia smagu ir gera. Laikui bėgant buvo organizuojamos vakaronės, koncertuodavo jaunimas,
būdavo rankdarbių parodos, daug visokių darbelių ir dabar tebedaroma.
    Metai bėga, dabar jau mažai kur nueinu dėl sveikatos. Negaliu net į bendruomenės patalpas
nueiti, į ataskaitinius susirinkimus dėl blogos sveikatos. Bet, kadangi yra labia gera bendruomenės
pirmininkė  Nijolė,  visada  nepamiršta  ir  pasveikina  bet  kokia  proga,  šv.  Kalėdų,  šv.  Velykų ar
gimtadienio. Už taiesu labia dėkingas mielai Nijolei. Daug visko nuveikta ir šiuo metu daug kas
vykdoma,  tik  be  manes,  nes  esu  senyvo  amžiaus,  negaliugerai  pavaikščioti  ir  todėl  niekus
nebedalyvauju.
    Linkiu visiems bendruomenės nariams daug stiprybės, jėgų ir toliau dirbti mūsų bendruomenės
labui.

P.S. Ruošiant šį Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės metraštį Antanas Valiulis š. m. spalio mėn.
išėjo Anapilin…

11. VYTAUTAS PLIUSKEVIČIUS
Per  anūkę  Agnę  sužinojau  apie  Rėkyvos  bendruomenę,  vadovaujamą  Nijolės  Malakauskienės.
Nuėjus į jų dainavimo repeticiją man labia patiko ir aš tapau bendruomenės nariu. Mūsų vadovas
Mockus Juozas  buvo darbštus  ir  pareigingas.  Bet  laikui  bėgant  į  jo  vietą  atėjo  jaunas  vadovas
Vytautas Seilius. Tai savo darbo žinovas ir specialistas. Labia daug dainavom, Na, aš, manau, ir
tobulėjom. Buvom pakviesti į kelis renginius. Mūsų bendruomenė su pirmininkė pagalba labia daug
kur keliavom. Buvom ir kaune, Raudonėje, Šiluvoje. Daug ką veikėm, koncertavom. Dienos, metai
bėgo nesustodami, kad ir kokios būdavo smagios akimiskos.

12. LINA PLIUSKEVIČIŪTĖ
Rankdarbių  būrelis  savo  veiklą  pradėjo  apie  2014  m,  rugsėjo  mėnesio  vidurį.  Pirmas  viešas
pasirodymas – darbų paroda nuvykus į svečius pas raudonės bendruomenę. Tų pačių metų gruodžio
mėnesį pasirodėme Šiaulių miesto bulvare kartu su miesto nevyriausybininkais paramos akcijoje.
2015 .  kovo pradžioje  darbelių  paroda – mugė. Balandžio  mėn. darbų paroda Atvelykio mugė.
Gegužės mėn.  darbų paroda Rėkyvos kultūros  namuose vykusioje  šeimų šventėje.  Liepos mėn.
buvo pristatoma Rėkyvos bendruomenė Žinių radijo organizuotame konkurse. Būrelis surengė savo



darbų  parodą.  Per  Žolinę  svečiavomės  dainų  bendruomenės  organizuotoje  Žolinės  šventėjs.
Pristatėme  savo  naujus  darbelius.  Spalio  mėnesį  darbų  paroda  Rėkyvos  kultūros  namuose.
Lapkričio 28 d. dalyvavo,e Kėdainiuose bendruomenių sąskridyje. Vyko paroda – mugė. 
2016  metais  kovo  19  d.  suorganizavome  priešvelykinę  parodą  –  mugę.  Vykdomas  projektas
,,rėkyvos  gyvenvietės  bendruomenės  narių  solidarumo  formavimas  ir  sutelkuto  stiprinimas
pasitelkiant  kūrybinę veiklą”.  Jo metu švenčiant  Jonines  prie  Rėkyvos ežero  organizuota  atvita
vainikų pynimo pamoka. Taip pat suorganizuotos net 3 darbų parodos ( 09.24, 11.13, 11.19 )
2016.10.07 edukacinė pamokėlė su Šiaulių miesto dienos centro vaikais. 
2016.09.03 – būrelio darbų pristatymas ir mugė bendruomenių mugėje Vilniuje ,,Litexpo” .
2017.04.29 – darbų pristatymas – mugė Kauno renginyje ,,Bruzdynė”.
2017 metai vykdyti 2 tęstiniai projektai.
2018 metais vykdėme projektą ,,Kalėdos į kiekvienus namus”
Būrelio  užsiėmimų  pradžioje  kaip  medžiagas  naudojome  antrines  žaliavas,  Rėkyvos  gyventojų
paaukotas medžiagas ir nebenaudojamus daiktus. Darėme menines dekoracijas iš dažyto smėlio,
liejinius su dažais ant popieriaus. Velykoms gaminome kiaušinių krepšelius iš kiaušinių indelių,
virvės  ir  kiaušinių  lukštų.  Gaminome  užrašines  iš  sąsiuvinių,  įvairius  proginius  atvirukus  ir
vokelius,  Dovanų  maišeliai  ir  dėžutės  nuo  popieriaus  iki  audinių.  Prieš  kiekvienas  Vėlines
pasigamindavome  Vėlinių  vainikus.  Kalėdoms  gamindavome  ne  tik  žaislus  iš  filco,  Kalėdinius
vainikus, bet ir dovanų maišelius bendruomenės narių Kalėdinėms dovanoms. Taip pat gaminome
interjero detales: žvakides, dekoruotus butelius ir vazas, sapnų gaudykles ir skėtukus.

13. JANINA KARNIŠOVA
Šiandien pradedu suvokti prabėgusių metų Bendruomenėje prasmę, viltį, rūpestį ir nerimą. Visi šie
metai  buvo  ir  yra  pilni  įvairių  įspūdžių.  Pradėjau  lankyti  dainavimo  repeticijas.  Dainuodami
įvairiausias daina, kurias mums labai maloniai mokė vadovas Juozas. Prieš kiekvieną koncertą labai
jaudindavausi.  Blogai  sekėsi  išmokti  dainų  tekstus.  Nepakartojami  prisiminimai  iš  praėjusių
pasirodymų.  Kiekviena  repeticija  ar  kiekvienas  koncertas  atnešdavo  tik  gerus  ir  įsimintinus
įspūdžius. Jau ne vieneri metai esu bendruomenėje. Išdalinti metai atvira širdimi, su meile šiuos
žodžius skiriu mūsų bendruomenės pirmininkei Nijolei Malakauskienei. Tokia likimo valia man ir
tiems,  kas  rado prieglobstį  ant  Tavo peties,  Nijolyt.  Nežinau ar  pajėgsiu  kada  nors  Tau už tai
padėkoti taip, kaip to nusipelnei.
   Esu dėkinga likimui, kad dar galiu dalyvauti rankdarbių būrelyje. Kiek ten vadovių išmonės…
Daug ko išmokau.  Darbeliai  labai  turiningi,  sunkokai  einasi,  nes  ne  toks  vikrumas  pirštų.  Bet
pasistengus išeina padaryti ką nors gražaus.
    Labai  patiko  darbeliai  iš  molio.  Su  dideliu  noru  padėjau  ruošti  molį  darbeliams.  Man
talkininkavo Ugnius.  Reiklus! Molis  turi  būti  paruoštas gerai,  turi  būti  minkštas.  Rankos turėjo
dirbti gerai, nelengva buvo.
   Susitinkame kas savaitę bendruomenės patalpose. Nenuobodžiaujame – verda tikras gyvenimas.

   Štai suvažiavom, sugužėjom
   Iš visos Rėkyvos kampų
   Ką širdyse turim
   Pasidalyti džiaugsmu, vargu...
   Te tikra bendrijos draugystė išlieka
   Širdyse, žodžiuose, darbuose,
   Tegyvena jaunystė dvasia
   Tiesa ir meilė mūsų širdyse.
   Pasidalyti tuo ką išmanom
   Ką nemokamai iš bendraminčių gavom
   Pasidalyti meile žmogui tyra
   Linksminti visus skambia daina.



Aš miške

Gaubia mišką tyluma.
Sukas baltos snaigės,
Tai žiemužė tai žiema!
Įsitaisė ji miške.

Apšerkšniję medžiai skamba
Tarsi paliesta styga.
Aš brendu per baltą sniegą
Rodos kelio nebėra.

Vilko pėdos užpustytos,
Snaudžia zuikis po egle
Jam turbūt visai nešalta
Balto sniego patale?.

Džiaugiasi širdis ir man taip gera
Baltų medžių glėbyje.
Nupūski, vėjau, baltą snaigę
Nuo mano skruostų ir delnų.

Jau laikas man keliauti
Per baltą mišką pamažu,
Kur namučiai, kur namai
Aš sušalus, ar žinai?

14.  IRENA ROČYTĖ
Į Rėkyvos bendruomenės veiklą  įsijungiau  prieš porą metų - 2017 metais. Iš pat pradžių buvau pakviesta 
lankyti „rankdarbių būrelį“. Tai mane patraukė, nes aktyvaus darbinės veiklos laikotarpiu rankdarbiams 
tiesiog neturėdavau  laiko.  Rėkyvos bendruomenėje  patiko draugiška atmosfera, malonus bendravimas. 
Taip   ir pasilikau, pagal galimybes bendruomenės poreikiams  pritaikau savo  filologės, žurnalistės  žinias.
O veiklos Rėkyvos bendruomenėje gausu, galima sakyti, kad veikla  tiesiog virte verda – tai ir ligonių 
aplankymas  namuose  su dovanėlėmis prieš didžiąsias metų šventes, meno saviveikla, talkos,  dalyvavimas
aktualiuose visuomeninio gyvenimo įvykiuose  ir daug kas kita. Malonų įspūdį paliko ir ilgam įsiminė 
kraštietės  poetės  Vitalijos Gražinos Jokubaitytės – Sėjūnienės atminimo paminėjimui skirtas vakaras. Itin 
svarbu pažymėti, kad 2009 metais išleistos šios poetės  eilių knygos  „Nuoširdžiai...“ gimimą  iniciavo 
Rėkyvos bendruomenės pirmininkė Nijolė Malakauskienė, vos ne vos prikalbinusi poetę leisti užrašyti jos 
eilių posmelius. Įstrigo atmintin ir susitikimas su  poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Menų šaltinio“
dalyviais, galėčiau vardinti ir vardinti gausybę kitų turiningų renginių.
 Toliau nuo Šiaulių centro esančioje Rėkyvoje tokia veikla yra labai svarbus faktorius, leidžiantis 
vietiniams gyventojams   jaustis bendruomenės nariais, naudingais ir reikalingais žmonėmis, atskleisti ir 
ugdyti savo pomėgius ir talentus, turiningai praleisti laisvalaikį.

15. NINA KARNIŠOVA
Aš, Nina Karnišova, lankau Nijolės Malakauskienės vadovaujamą Bendruomenę. Ne vieneri metai 
lankau rankdarbių būrelį. Daug ko išmokom, tokių dalykų anksčiau nemokėjau. Mes visi kas 
lankom patenkinti ir su mielu noru bendraujame ir toliau mokomės. Jeigu tau sunku, Nijolė 
visuomet išklausys, patars ir padės.

16. JONAS DARGUŽAS
Turiu invalidumo grupę, tačiau kiek galiu stengiuosi prisidėti prie Rėkyvos bendruomenės gerbūvio
gerinimo. Kiek galiu padedu senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms sutvarkau gedimus jų butuose. 



Nueinu nupirkti jiems maisto produktų. Labdarai atvežtus maisto paketus, kuriuos dalina 
bendruomenės nariai, padedu iškrauti, sutvarkyti. Prisidėjau prie parko tvarkymo. 
Padėkos žodį tariu mūsų Bendruomenės pirmininkei gerb. N. Malakauskienei, tiek jėgų 
atiduodančiai Bendruomenės žmonių gerbūviui.

17. AUDRONA KLIČNERIENĖ
Seniai dalyvauju bendruomenės veikloje. Noriu, kad Bendruomenė, kuriai vadovauja gerb. Nijolė 
Malakauskienė gyvuotų darniai, kad mus suptų gražiai tvarkoma teritorija – gyvenamieji namai, 
žalieji plotai, puikus ežeras. Dėl to reikia stengtis visiems, padėti ir remti mūsų gerb. pirmininkę, 
kuri Rėkyvos žmonių gerovei skiria daugiausia jėgų. Ji rūpinasi ne tik gyvenvietės aplinkos 
tvarkymu, bet ir čia gyvenančių žmonių gyvenimu, jų gerbūviu buityje, jų laisvalaikiu.Organizuoja 
saviveiklininkų veiklą, net ekskursijas ( buvome Palangoje, Raudonėje, Burbiškėse ). Labai rūpinasi
gražaus mūsų Rėkyvos ežero apsauga, išlikimu. Gerb. N. Malakauskienė stengiasi, kad 
bendruomenės nariai visada turėtų maisto ( kad nebūtų alkstančių ), ypač rūpinasi senyvo amžiaus 
ir neįgaliais žmonėmis. Pastaruoju metu reguliariai aprūpinama maisto paketais sunkiau 
gyvenantys, neįgakūs žmonės. Už tai esame dėkingi savo gerb. pirmininkei.
  Aš, Audrona Kličnerienė, taip pat kiek galiu stengiuosi dirbti Bendruomenei. Dalyvauju kūrybinių
darbų būreliuose; mezgimo, siuvimo, žaislų gamybos... Slaugau senjorus, visokeriopai padedu 
jiems ( skalbiu, sutvarkau butus, nuperku vaistų, maisto produktų ). Einu tvarkyti aplinką, padedu 
tvarkyti parką, gražią mūsų paežerę, rudėnį grėbiu lapus. Rėkyvoje daug didelių gražių medžių.  
Taip pat padedu iškrauti ir sutvarkyti atvežtus maisto produktus, kurie skirti socialiai remtiniems 
žmonėms. Stegiuosi būti aktyvi ir reikalinga, kad Rėkyvos bendruomenės žmonės gyventų gražiai ir
sočiai.

LPF ,,Maisto bankas”, Šiaulių padalinys,  vadovė Sandra Kacilevičė

Bendravimas su Rėkyvos bendruomėne man asmeniškai prasidėjo tuo metu, kaip pradėjau dirbti 
„Maisto  banke".  Ir  šį  pusantrų  metų  bendravimą  galėčiau  įvardinti  vieną  iš  sklandžiausių  ir
maloniausiu.  Nijolė,  kaip  bendruomenės  pirmininkė  išlaiko  labai  šiltą,  pirmiausia  žmogišką,
rūpestingą ir bet kada gelbstintį įvaizdį. Ne kartą galėjome kreiptis dėl pagalbos mūsų organizacijai.
Taip pat labai operatyviai kas antrą mėnesį mums gelbsti išdalinant Europinius maisto paketus. Ir ši
pagalba mums yra labai svarbi. Nes mes galime gauti ne tik dalinimo vietą, bet ir puikią savanorių
komandą, kuri savarankiškai suorganizauoja visą dalinimo procesą. Man Jūsų bendruomenė atrodo
labai vieniga, stipri, aktyvi, galėčiau įvardinti - pavyzdinė. 

REGINA ZABIELIENĖ VšĮ ,,Motinos Teresės šimos namai“

    VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ ne kartą vykdant projektus bendradarbiavo su Rėkyvos gyvenvietės 
bendruomene.  2018 m. gruodžio 6 dieną, buvo surengta popietė "Šv. Kalėdų belaukiant" Motinos Teresės 
šeimų namuose, kuri skatino organizacijų bendradarbiavimą, kultūros poreikių tenkinimą, geranoriškumą, 
mokymasis dalintis. Uždegę Advento žvakę, gražius žodžius tarė kunigas  - Vidas Bernardas, šiltus 
linkėjimus tarė VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ direktorė Regina Zabielienė. Mums dalyvaujant 
Rekyvos bendruomenės  renginyje, tarpusavyje dalinomės atsiminimais apie brangius besibaigiančius 
metus.  Dalinomės tarpusavio širdžių šiluma, kad neužgožtų artėjantys žiemos speigai. Prisiminėme apie 
vaikystės advento spindesius ir gražius advento atgarsius. Linkėjome vieni kitiems artumo, ramybės, 
susikaupimo ir vilties. Subūrius Motinos Teresės šeimų namų kolektyvą, bendruomenės narius, čia 
gyvenančias šeimas ir pakvietus į svečius Rekyvos gyv. bendruomenę sukūrėme susikaupimo, apmastymo 
Šv. Kalėdų laukimo jausmo metą. Advento popietėje liejosi prasmingi žodžiai, žvakių skleidžiama šviesa, 



gardus kavos ir pyragų kvapas visus šildė ir sujungė nematoma gija. Juk taip svarbu išmokti kartais sustoti 
ir pabūti kartu, suprasti, kad stipriausias dalykas, kuris mus laiko gyvenime, – tai tarpusavio ryšys.

  Džiaugiamės turėdami bendraminčių Rėkyvos bendruomenėje, visuomet gera būti pakviestiems į
renginius, o mes visuomet laukiame Jūsų savo renginiuose.

Siauliu cerebrinio paralyziaus asociacija, Edita Navickienė

Sakoma: 
"Namai ten kur širdis"
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė - puikus to pavyzdys.
Čia šilumą, supratingumą žmogiškumą, atsidavimą, geraširdiškumą - atras kiekvienas apsilankęs žmogus.
Ši bendruomenė yra socialiai atsakinga, empatiška, pilietiška, kūrybinga...
Visi bendruomenėje esantys žmonės gali jaustis, kaip namie.
Bendruomenė - nėra abejinga svetimo skausmui, ji visada atskubės į pagalbą, kai prireiks.
Puoselėjanti tradicijas, vertybes bei žmogiškumą.
Visą tai nestebina, kai žinai kad Rėkyvos gyvenvietės bendruomenei vadovauja ir ja rūpinasi (lyg mama) - 
žmogus iš didžiosios Ž raidės Nijolė Malakauskienė.
Moteris, kuri pašventusi save visą (tiesiogine prasme), kad padėtų žmogui.
N.Malakauskienė - moteris, kuri negaili savo sveikatos, jėgų, laiko, turinti gerą širdį.
Kokia vadovė - tokia ir bendruomenė.
Bendruomenė padeda nelaimės ištiktiems asmenims, rūpinasi skurstančiais, savanoriauja, organizuoja 
įvairius renginius, lanko žmones namuose, kuria nuostabaus grožio rankų darbo dirbinius, kurie sušildo 
visų širdis...
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė - vieta, kurioje šilta, gera ir jauku visomis prasmėmis.

OKSANA VYŠNIAUSKIENĖ  ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA
Nuo  2004  metų  Šiaulių  apygardos  probacijos  tarnybos  Probacijos  skyriaus  pareigūnai

bendradarbiauja  su  Rėkyvos  gyvenvietės  bendruomene,  kuriai  atstovauja  pirmininkė  Nijolė
Malakauskienė.  Nuo  pirmųjų  bendradarbiavimo  dienų  Rėkyvos  gyvenvietės  bendruomenę  su  Šiaulių
apygardos probacijos tarnybos Probacijos  skyriaus  pareigūnais    vienijo  bendras supratimas -  padaryta
nusikalstama veika nėra vieno kiemo problema, ją turime spręsti visi bendrai. Vien tik bausme ir nubausto
asmens pasmerkimu, žmogaus nesugrąžinsi į visuomenę. Žymiai svarbiau yra šiuos žmones skatinti ieškoti
galimybių,  juos  drąsinti,  palaikyti  bendrauti,  parodytį  dėmesį  ir  svarbiausia  juos  priimti.  Tik  tinkamai
parinktos  resocializacijos  priemonės  padeda  sąžiningai  atlikti  bausmę  ir  vėl  įsijungti  į  bendruomenę,
nekartojant tų pačių klaidų.

Pirmininkės Nijolės Malakauskienės dėka probacijos tarnybos priežiūroje esantys asmenys Rėkyvos
gyvenvietės bendruomenėje turėjo galimybę   atlikti viešuosius ir nemokamus darbus, dalyvauti įvairiose
projektinėse veiklose. Net 8 prižiūrimieji dalyvavo projektinėje veikloje ,,Rėkyvos lydeka“. Dalyvaudami
šioje  veikloje,  prižiūrimieji  atliko  budėtojų  vaidmenį  lydekų  neršto  metu  ir  tuo  pačiu  mokėsi  būti
atsakingais ir pilietiškais saugant gamtą nuo brakonierių.          

Šalia visų darbų,  Rėkyvos bendruomenėje neužmirštama projektinė ir kūrybinė veikla, kurioje taip
pat dalyvavo ir priežiūroje esantys asmenys. Projekto metu kuriami  atvirukai, dovanų maišeliai, kvietimai
ir kiti įvairiausi kruopštumo reikalaujantys darbai. 



Iniciatyvios pirmininkės dėka, prižiūrimieji turėjo galimybę prisiliesti ir prie tautinių rūbų siuvimo
proceso, kadangi  vyko projektas ,,Valstybės diena tautiškai". 
         Probacijos skyriaus pareigūnai, nors ir labai trumpam laikotarpiui, tačiau priežiūroje esantiems
asmenims suteikė galimybę pabūti bendruomenės aplinkoje, žinodami, kad teisės pažeidėjas bus priimtas
su šypsena ir supratimu ir bent trumpam pasijus reikalingu, pasitikėjimo vertu žmogumi. Po dalyvavimo
bendruomenės  veiklose,  vienas  asmuo  kartu  su  savo  dukra  panoro  tapti  Rėkyvos  gyvenvietės
bendruomenės nariais.
         Per beveik keturiolika bendradarbiavimo metų su Nijole Malakauskiene nuveikta eilė darbų ir dar
labiau džiugina, kad nuveikti darbai neliko nepastebėti. Šiaulių apygardos probacijos tarnybą pasiekė puiki
žinia iš Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos -  Rėkyvos bendruomenės teikta iniciatyva ,,Į
vienybę  ir  saugumą per  bendrą  darbą,  kūrybą"  įvertinta  III-aja  vieta  ir  skirta  premija!  Taip  įvertintas
bendruomenės ilgametis darbas su Šiaulių apygardos probacijos tarnyba.
         Pagrindinis, kasmet Vidaus reikalų ministerijos organizuojamo Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso tikslas – pabrėžti nusikaltimų
ir kitų teisės pažeidimų prevencijos svarbą ir skatinti projektų ir iniciatyvų, kuriais siekiama užkirsti kelią
nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams bei mažinti nusikalstamumą, rengimą ir vykdymą, skleisti
gerąją praktiką nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje.
         Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyrius 2018 m.  sveikino Rėkyvos gyvenvietės
bendruomenės pirmininkę Nijolę Malakauskienę ir bendruomenę laimėjus III-ąją vietą už teiktą iniciatyvą
ir dėkoja už ilgalaikę partnerystę kartu dalyvavus resocializacijos procese, įtraukiant priežiūroje esančius
asmenis į bendruomenės projektines veiklas ir savanorystę.   


