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2020 me tai pra si dė jo įpras tai. Dar 
me tų pra džio je nie kas ne ti kė jo me, kad 
esant di džiu lei moks lo pa žan gai, pa sau
lį ga li už klup ti pan de mi ja.

2020 me tų sau sio mė ne sį, Rė ky vos 
gy ven vie tės bend ruo me nė pa tei kė pro
jek tą pir mą kar tą mies te vyk do mam 
„Idė jų Šiau liams“ kon kur sui. Bu vo 
teik tas pa siū ly mas įreng ti prie Rė ky
vos eže ro til to ga lo ap žval gos aikš te lę. 
Bend ruo me nės pir mi nin kės pra šy mu, 
man te ko gar bė, vie šai pri sta ty ti mi nė
tą pro jek tą. Jū sų su telk tu mo ir vie ny bės 
dė ka, taip pat su lau kus ki tų mies to gy
ven to jų pa lai ky mo, pro jek tas bu vo pri
pa žin tas nu ga lė to ju ir dar šiais me tais 
tu ri bū ti įgy ven din tas. Gruo džio mė ne sį 
pra si dės bal sa vi mus už pro jek tus, įgy
ven di na mus 2021 m. Ma nau, rei kė tų 
pa lai ky ti pro jek tą Nr. 6, Te ri to ri jos prie 
Poil sio gat vės su tvar ky mas. Bū tų nuo
sta bu, jei gu te ri to ri ja prieš mo kyk lą ir 
baž ny čią pa vyk tų su tvar ky ti se kan čiais 
me tais. Poil sio gat vė tap tų gra ži ir pa
trauk li ne tik vie tos gy ven to jams, bet ir 
at vyks tan tiems.

2020 me tų ko vo mė ne sio 12 – 13 die
no mis siau tė aud ra. Bu vo iš vers ta ir ap
lau žy ta ke lio li ka me džių Rė ky vos par ke 
bei gy ven vie tė je. Šią aud rą ga li ma pa
va din ti blo gio pra na šu. 2020 m. ko vo 
16 d. pa skelb tas ka ran ti nas. Pir mą ją 
ban gą iš gy ve no me sėk min gai, va sa rą 
pa vy ko at si kvėp ti. Da bar vėl ka ran ti
nas. Ant ro ji pan de mi jos ban ga ge ro kai 
sun kes nė. Vėl rei kia vi sų su si tel ki mo ir 
nu ro dy mų lai ky mo si.

Ru duo ne tik der liaus, bet ir tvar ky
mo si me tas. Esu la bai dė kin gas dau gia
bu čių na mų gy ven to jams, bend ri joms, 
ku rie gra žiai su si tvar kė ap lin ką, su
si grė bė la pus. Ypač ak ty viai tvar kė si 
Pir ties ir Me cha ni kų gat vė se. No riu 
pa dė ko ti pri va čių na mų gy ven to jams, 
ku rie ge ra no riš kai tvar kė te ri to ri jas 
nuo sa vo skly po ri bos iki gat vės. Bend
ro mis pa stan go mis ga li me la bai daug 
nu veik ti.

No rė čiau pri min ti ir pa pra šy ti vi sų 
gy ven to jų ne mes ti ža lių jų at lie kų į 
bend ro jo nau do ji mo te ri to ri jas. Pri va
čių na mų sa vi nin kai tu ri ža lių jų at lie kų 
kon tei ne rius, ku riuos rei kė tų mak si ma
liai iš nau do ti. Ne bė ra nu ma ty ta vie tų, 
iš ku rių bū tų pa pil do mai iš ve ža mos 
ža lio sios at lie kos. Gerb ki me sa ve ir ap
link gy ve nan čius. Nė vie nas ne no ri me 
pro sa vo lan gą ma ty ti at lie kų, te gul ir 
ža lių jų, krū vos.

Ini cia ty va leis ti bend ruo me nės laik
raš tį, ypač šiuo sun kiu lai ko tar piu, 
pa si tei si no.

Kai ap ri bo tas gy ven to jų ju dė ji mas, 
in for ma ci jos sklai da su ma žė ja. Lei di
nys pa ge rins in for ma ci jos pa sie kia mu
mą gy ven to jams, ne si nau do jan tiems 
in ter ne tu, bet mėgs tan tiems skai ty ti 
laik raš čius.

Ar tė ja žie ma. Dė žės su smė lio ir drus
kos mi ši niu jau pa sta ty tos. Ar tė ja ir 
di džio sios me tų šven tės Šv. Ka lė dos. 
Bū ki me kant rūs, sten ki mės iš veng ti 
su si bū ri mų, lai ky ki mės so cia li nės dis
tan ci jos, ne pa mirš ki me dė vė ti vei do 
kau kių.

Vi siems sėk mės ir iš li ki me svei ki.
Pa gar biai

Rė ky vos se niū ni jos se niū nas 
Aud ro nius Ri bi kaus kas

2017 m. ge gu žės mė ne sio įvy kiai Klai
pė dos uos te pa stū mė jo Vi tės mik ro ra jo no 
(šiau ri nė Klai pė dos m. da lis) gy ven to jus 
su si rū pin ti sa vo gy ve na mą ja ap lin ka. Ge gu
žės 31osios va ka rą jie pa ste bė jo, kad bu tų 
lan gai stai ga pra dė jo juo duo ti. Šia pro ble
ma ak ty viai da li no si ir Vi tės bend ruo me nės 
(so cia li nia me tink le FA CE BOOK) na riai. 
Žmo nių ne ri mo ku pi nuo se ko men ta ruo se 
gir dė jo si: Vi tės kvar ta las ne juo kais pa juo
dęs. Juo do mis, stam bio mis, sto ru sluoks niu, 
neaiš kios kil mės dul kė mis bu vo pa deng ti 
au to mo bi liai, me džiai, žo lė, dau gia bu čių pa
lan gės. Šu nų, pa ve džio tų lau ke ke lias mi nu
tes, le te nas tap da vo sun ku nu plau ti. Vai kai 
iš kie mo grįž da vo pa juo du sio mis ran ko mis 
ir pa juo du siais spor ti niais ba te liais, ku riuos 
nu sia vus, ma ty da vo si pa juo du sios ba sos 
pėdos… Iki tos die nos klai pė die čiai nie ko 
neiš ma nė apie ap lin ko sau gą ir ne ži no jo, 
kur kreip tis. So cia li nia me tink le bu vo ma
ty ti, kad nie kas ne ži no, kaip elg tis. Tuo met 
ke li gy ven to jai raš tiš kai krei pė si į Ap lin kos 
mi nis te ri ją, ku ri nu krei pė į Re gio no ap lin
kos ap sau gos de par ta men tą Klai pė do je. Šios 
įstai gos at sto vai paė mę mė gi nius, nu sta tė 
tar šos šal ti nį, jo kil mę ir che mi nę su dė tį. Tar
šos šal ti nis bu vo nu sta ty tas – Klai pė dos uos te 
vei kian ti AB „Klai pė dos jū rų kro vi nių kom
pa ni ja“ (KLAS CO). Dar dau giau, paaiš kė jo, 
kad da bar ti niai tei sės ak tai lei džia įmo nei 
terš ti klai pė die čių na mus. To dėl 2018 me
tais bu vo įkur ta aso cia ci ja KLAI PĖ DIE ČIŲ 
INI CIA TY VA UŽ DE MOK RA TI JĄ IR EKO LO

GI JĄ (KI DE) – už svei ką ap lin ką ir už kiek
vie no da ly va vi mą jos kū ri me. (Trum pi nys 
KI DE suo miš kai reiš kia „kris ta lą“, tai užuo
mi na į skaid ru mą, ku rio vi suo me nė yra taip 
iš siil gu si ) Or ga ni za ci jos na riai nuo lat lan ko 
ap lin kos ap sau gos komitetus/posėdžius Klai
pė dos m. sa vi val dy bė je ir LR Sei me. Priim tus 
spren di mus vie ši na, da li na si svar bia in for
ma ci ja su ki to mis bend ruo me nė mis. Ten ka 
da ly vau ti po sė džiuo se ir LR Vy riau sy bė je, 
gi nant vie šą jį in te re są, Vy riau sy bei tvir ti nant 
svar bius įsta ty mo pro jek tus, ku rie ak tua lūs 
Klai pė dos m. gy ven to jams. Or ga ni zuo ja ir 
raš tiš kų pa siū ly mų tei ki mą at sa kin goms ins
ti tu ci joms ap lin ko sau gos klau si mais.

KI DE na riams la biau siai rū pi, kad klai pė
die čių gy ve na mo ji ap lin ka bū tų šva ri ir sau
gi, nes tai da ro di džiu lę įta ką svei ka tai bei 
gy ve ni mo ko ky bei. Aso cia ci ja sie kia, kad ir 
atei ties kar tos gy ven tų kuo šva res nė je ap lin
ko je, to dėl KI DE pla nuo da ma ir vyk dy da ma 
sa vo veik las va do vau ja si dar naus vys ty mo si 
prin ci pais. Bu ria Klai pė dos bend ruo me nes 
(moks lo, vers lo, me no, vie tos) bei gy ven
to jus ir ska ti na me juos bend ra dar biau jant 
kur ti dar naus vys ty mo si Klai pė dos miestą/
valstybę. Šio tiks lo siek da mi or ga ni zuo ja me 
kul tū ri nius, edu ka ci nius ir in for ma ci nius 
ren gi nius ap lin ko sau gos te mo mis: kon cer
tus, pa ro das, mo ky mus, vie šas dis ku si jas, 
so cia li nesme ni nes ak ci jas, pi ke tus, mi tin
gus. Ini ci juo ja me moks li nius ty ri mus, ku rie 
pa de da gi lin tis į oro tar šos pro ble mas ir ieš
ko ti spren di mų. Taip pat pa de da me par tne

riams, Klai pė dos bend ruo me nių aso cia ci jai, 
vie šin ti LR te ri to ri jos bend ro jo pla no spren
di nius (išo ri nio gi lia van de nio uos to sta ty bos 
Meln ra gė je). Ne ži nan tiems – LR Vy riau sy bė 
pla nuo ja Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos to 
plėt rą Klai pė dos mies te, sta ty da ma išo ri nį 
uos tą Meln ra gė je, ku ris nu lems ka tast ro fiš
kus pa da ri nius: ga li mai bus ker ta ma apie 
200 ha Gi ru lių miš ko, kran to ero zi ja su nai
kins pa plū di mius nuo Klai pė dos iki Pa lan gos 
ar net Lat vi jos sie nos. Taip pat nu lems dar 
di des nę tar šą Klai pė dos mies te, nes ke lis kart 
pa di dės sun kias vo rio trans por to srau tai ša lia 
gy ve na mų jų na mų, vai kų ug dy mo įstai gų.

KI DE vyk do mos veik los. Vie ni svar biau sių 
ir įdo miau sių pro jek tų, ku ria me da ly vau ja 
KI DE kaip par tne riai, tai pro jek tas KIE TA 
DA LE LĖ. Kar tu su Klai pė dos uni ver si te to 
moks li nin kais tal ki no elekt ri nio au to bu so 
DAN CER kū rė jams (UAB „Vė jo pro jek tai“) 
ren giant tar šos ma ži ni mo ini cia ty vą – mik
ro fo tog ra fi jos pa ro dą „Kie ta da le lė. Mik ro fo
tog ra fi jų se ri jos pa gal ba Klai pė dos kul tū rų 
ko mu ni ka ci jų cent re bu vo pri sta ty ta kie tų jų 
da le lių, su rink tų iš še šių Klai pė dos vie tų, vi
zua li za ci ja ir jų neor ga ni nė su dė tis. Pa ro do je 
pri sta ty ti ty ri mų re zul ta tai pa dė jo pa ro dos 
lan ky to jams su pras ti kie tų jų da le lių po vei
kį svei ka tai, o ty ri mo da ly viams – pa ty ri nė ti 
trans por to ir pra mo nės tar šą. Ži no mi Klai pė
dos me ni nin kai pa ro dos da ly vius nu ste bi no 
ori gi na liu pa ro dos gar so api pa vi da li ni mu.

Tęsinys – kitame puslapyje.

2020 m. lapk ri čio 21 d. vy ko lei di nio 
„Rė ky vos bend ruo me nės ži nios“ pri sta ty
mas. Tą šeš ta die nį oras bu vo tar si už sa ky
tas. Sau lu tė švie tė lyg anks ty vą pa va sa rį. 
Dėl ka ran ti no lai ko tar pio ap ri bo ji mų ne
ga lė jo me pri sta ty mo at lik ti jau kio se bend
ruo me nės pa tal po se prie ar ba tos puo de lio, 
kaip bu vo nu ma ty ta pro jek te. Ta čiau da
ly vių lau kė ma lo nūs mais to pa ke tė liai bei 
pa lin kė ta ska niai at si ger ti ka vos, skai tant 
nau ją jį, dar kve pian tį da žais, laik raš tį. 
Ren gi nys vy ko lau ke, vie nu me tu ga lė jo 

da ly vau ti ke tu ri as me nys ir pri sta ti nė to
jas. To dėl te ko iš anks to su da ry ti gra fi ką, 
pa skirs ty ti lai ką, kad vi si tvar kin gai ga lė
tų at vyk ti.

Pris ta ty mo da ly viai bu vo su pa žin din
ti su lei di nio kū ri nio is to ri ja, dar bo ei
ga, par tne riais (LPF „Mais to ban kas“, VšĮ 
„Mo ti nos Te re sės šei mų na mai“, Klai pė dos 
„Miš ko kvar ta lo bend ruo me nė“, Aso cia ci
ja „Klai pė die čių ini cia ty va už de mok ra ti ją 
ir eko lo gi ją“, Me de ly no gy ve na mo jo ra jo
no bend ruo me nė), lei di ny je ap ra šy to mis 

ak tua li jo mis. Laik raš ty je iš spaus din ti Al
do nos Leo na vi čie nės, Da nu tės Kund ro tie
nės, Vac la vos Ra ma naus kie nės, Be ne dik tos 
Sel ve nie nės, Ge no vai tės Gon ce raus kie
nės, Vi dos Ša kū nie nės, Da lės Svi ders kie
nės nuo mo nės bei Re gi nos Tar naus kie nės 
ei lės.

Lei di nys „Rė ky vos bend ruo me nės ži
nios“ tik rai pa sieks vi sų rė ky viš kių na mus.

Pro jek to vyk dy to ja Ire na Ro čy tė
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Lei di nį su rin ko ir spaus di no pro jek to va do vė  
Nijolė Malakauskienė. Tel. 8 621 16803.

Už pub li ka ci jas pro jek to ad mi nist ra ci ja neat sa ko. Au to rių nuo mo nė ne bū ti nai su tam pa su pro jek to vyk dy to jų nuo mo ne.
Ti ra žas 2000 egz. (Pro jek tas tęs ti nis).

Lei di nį ma ke ta vo UAB „Šiau lių kraš tas“
Ug niaus Ma la kaus ko nuo tr.

Bendruomenės
nariųlaiškai

Re gi na Tar naus kie nė
PA VA SA RIS

Pa va sa ris lau kais jau ei na
Su pum pu rais ža liais ber žų.
Ži buok lė žy di čia pa šlai tėj-
Nuš vies ta sau lės spin du lių.
Štai ten aukš tai me džio vir šū nėj
Ge nys ka le na sna pe liu.
Švel nus vė je lis ne ša gar są
Tuk-tuk, ir aš čia gy ve nu.
Bi tu tė iš kaž kur at kly dus
Nek ta ro ieš ko tarp žei dų.
Kiš ku tis sle pia si už krū mo
Ir ste bis kaip čio nai gra žu. Gra žu!
***
Ten kur mė ly ni eže ro to liai
Ir pa kran tė ap juos ta ši lų
Mels vos eže ro ra mios ban ge lės
Pa guos po die nos rū pes čių.
Vė jas žais se no ber žo vir šū nėj,
Bal tas plunks nas žu vėd ros ke dens
Va ka rais ty liai gęs tan čios sau lės
Spin du lys pa si liks ant van dens.
***
Vė jas blaš ko svy ruok lį ber že lį
Ir skam ba gies mė vy tu rių.
Ūka no tom gim ti nės pa kran tėm
Per pie vą ra so tą bren du.
Čia pu rie nos pra žy do lyg auk sas
Prie gim ti nės upe lio kran tų.
Čia ban ge lė pa ti nuo sta biau sia
Nu si ri to upe lio šlai tu.
Gau bia su te mos tė viš kės klo nius,
Nu si lei do mig la ant lau kų,
Tik ge gu tės rau da tar tum ai das
Iš nyks ta mig loj su te mų.

Per 20 dar bo me tų, daž nai 
gir džiu, kad gy ven to jams iš ky la 
to kie pa pras ti, ele men ta rūs klau-
si mai. To kie, kaip, pa vyz džiui, 
nau jai įsi gi ju sio bu to sa vi nin ko 
įsto ji mas į Bend ri ją.

Bend ri jos na riu ga li tap ti bu to 
ir/ar ki tų pa tal pų sa vi nin kas, pa-
tei kęs pra šy mą Bend ri jos pir mi-
nin kui. Pra šy mo pa tei ki mo da ta 
yra na rys tės pra džios da ta. Nau-
ja sis na rys įra šo mas į Bend ri jos 
na rių są ra šą.

Bend ri jos na riai daž niau siai 
ži no tik sa vo tei ses, ta čiau pri me-
nu ir jų pa rei gas:

Bend ri jos na rys pri va lo:
– Ak ty viai da ly vau ti bend ri jos 

veik lo je.
– Lai ky tis Bend ri jos įsta tų, da-

ly vau ti Bend ri jos na rių su si rin ki-
muo se, vyk dy ti Bend ri jos or ga nų 
spren di mus.

– Be ki tų pa tal pų sa vi nin kų su-
ti ki mo im tis prie mo nių, kad bū tų 
iš veng ta ža los ir pa ša lin ta grės mė 
bend ro jo nau do ji mo ob jek tams.

– Tin ka mai nau do ti ir pri žiū rė ti 
nuo sa vy bės tei se jam pri klau san-
čias pa tal pas.

– Tau so ti bend ro jo nau do ji mo 
ob jek tus, lai ky tis na mo vi daus 

tvar kos tai syk lių, už tik rin ti, kad 
jų lai ky tų si jo šei mos na riai ir 
nuo mi nin kai.

– Tvar kin gai ir lai ku mo kė ti 
Bend ri jos mo kes čius.

– Par duo dant ar ki taip per lei-
džiant nuo sa vy bės tei se pri klau-
san čias pa tal pas, at si skai ty ti su 
Bend ri ja pa gal sa vo prie vo les, 
in for muo ti apie sa vi nin ko pa si-
kei ti mą Bend ri jos pir mi nin ką. 
Pra neš ti, kaip, esant rei ka lui, bus 
ga li ma pa tek ti į jam pri klau siu-
sias pa tal pas.

– Lai ki nai iš vyk da mas, iš si nuo-
mo jęs ar ki taip pa ti kė jęs ki tam 

as me niui nau do ti sa vo pa tal pas 
pra neš ti Bend ri jos pir mi nin kui, 
kaip bus ga li ma, esant rei ka lui, į 
jas pa tek ti.

Bend ri jos na rių su si rin ki mus 
šau kia Bend ri jos pir mi nin kas, 
Bend ri jos val dy ba. Ei li nis su si rin-
ki mas šau kia mas ne vė liau kaip 
per tris mė ne sius, ūki niams me-
tams pa si bai gus.

Su si rin ki mas lai ko mas tei sė-
tu, jei gu ja me da ly va vo dau giau 
kaip pu sė Bend ri jos na rių. Jei gu 
kvo ru mo nė ra, lai ko ma, kad su-
si rin ki mas neį vy ko ir ne anks čiau 
kaip po dvie jų sa vai čių tu ri bū ti 

su šauk tas pa kar to ti nis su si rin ki-
mas, ku ris tu ri tei sę spręs ti neį-
vy ku sio su si rin ki mo die not var kės 
klau si mus. Pa kar to ti nis su si rin ki-
mas lai ko mas įvy ku siu, jei gu ja me 
da ly va vo ne ma žiau kaip ket vir ta-
da lis Bend ri jos na rių.

To kia trum pa in for ma ci ja, ta-
čiau ji ga lės bū ti pra tęs ta ir iš-
plės ta, jei tik at si ras po rei kis. 
To dėl ra šy ki te, skam bin ki te, 
siū ly ki te.

Bend ri jos pir mi nin kė  
Ni jo lė Ma la kaus kie nė

SVEI KI NI MAI
Gruo dis...Greit nu plė ši me pa sku-

ti nį jį šių me tų ka len do riaus la pe lį ir 
įženg si me į 2021-uo sius me tus. Ko-
kie jie bus? Kaip juos pa si tik si me? 
Su liū de siu pa gal vo ju, kad šie met 
ne ga lė si me su si tik ti ir bend ruo me-
nė je at si svei kin ti su tais praei nan-
čiais 2020 me tais. O kaip bū da vo 
sma gu bend ruo me nė je! Žais da vo-
me įvai rius žai di mus, vai din da vo-
me, dai nuo da vo me, vie ni ki tiems 
lin kė da vo me ge rų me tų. Atei da vo 
net ir Ka lė dų Se ne lis su do va nė-
lė mis! O koks gra žus ir tur tin gas 
bū da vo vai šių sta las! Mo te rys pri-
ga min da vo tiek ska nės tų, kad net 
vi sa bend ruo me nės pa tal pa kve pė-
da vo nuo jų. Šie met jau to ne bus.

Tad no rė čiau pa svei kin ti bend-
ruo me nės pir mi nin kę Ni jo lę ir pa-
lin kė ti jai, kad ji se kan čiais me tais 
bū tų to kia pat ener gin ga, ne pails-
tan ti, my li ma.

No rė čiau bend ruo me nės mo te-
rims ak ty vis tėms pa lin kė ti ge ros 
svei ka tos, lai mės, ir ti kė ji mo, kad 
ki tais me tais vėl vi sos ga lė si me su-
si tik ti bend ruo me nė je, ir vėl dai-
nuo si me, vai din si me, ga min si me 
įvai riau sius dar be lius.

Su ar tė jan čiais 2021-ai siais, mie-
li Rė ky vos bend ruo me nės na riai!

Ti kė ki me tuo, ko dar nė ra, – kad 
tai bū tų (E. Haich).

Rė ky vos gy ven vie tės 
bend ruo me nės na rė  
Da nu tė Kund ro tie nė

Per su si kau pi mą  
į At gi mi mą

Ad ven tas – prieš ka lė di nis su si-
kau pi mo lai ko tar pis. Šiuo me tu 
krikš čio nys ruo šia si di džiau siai 
šven tei – kū di kė lio Jė zaus gi mi mui 
– Šv. Ka lė doms.

2020-ie ji bu vo di de lių iš ban-
dy mų me tai. Vie ni ti kė jo, kad 
pa sau ly je siau čia sun ki, gy vy bes 
nai ki nan ti li ga, ki ti at kak liai tei gė, 
kad Covid–19 vi ru sas yra val džios 
žmo nių pra ma nas, jų pa si pel ny-
mo šal ti nis.

Ta čiau bet ku riuo at ve ju nuei-
nan tie ji me tai mums su tei kė ga li-
my bę iš mok ti sau go ti sa ve ir ša lia 
esan tį šei mos ar bend ruo me nės 
na rį, kai my ną, ne pa žįs ta mą jį.

Prieš ka lė di nio su si kau pi mo lai-
ko tar piu kvie čiu su si mąs ty ti, ar 
iš mo ko me li ki mo mums siųs tą 
pa mo ką, ar su pra to me, kad vi sas 
epi de mi jas įvei kia vie nin te lis skie-
pas – Mei lė.

Su ar tė jan čia Di džio jo Gi mi mo 
šven te!

Su atei nan čiais, ti kė ki mės, svei-
ka tos ir mei lės skli di nais 2021-ai-
siais !

Ire na Va si naus kai tė
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Tęsinys.

2020 ba lan džio mėn. šiau ri nės 
Klai pė dos gy ven to jai ma siš kai pra-
dė jo vie šin ti vėl pa di dė ju sią tar šą 
ge le žies rū dos dul kė mis ša lia uos-
te dir ban čios įmo nės AB KLAS CO . 
To dėl kaip at sa ką į šią si tua ci ją aso-
cia ci ja KI DE su Všį Veik lių ma mų 
klu bu 2020 06 21 su ren gė Vai kų 
gy ni mo die nos pa mi nė ji mo kon-
cer tą „Už vai kų tei sę į svei ką ir sau-
gią ap lin ką“, ku riuo bu vo sie kia ma 
pri min ti at sa kin goms ins ti tu ci joms 
apie bū ti ny bę sau go ti ir gerb ti vai-
kų tei ses. Šia me ren gi ny je spal vo tai 
nu da žy tais da ly vių del nais pa ro dė-
me vi suo me nei, kad klai pė die čiai 
no ri sau gios, svei kos, spal vin gos 
(ne pa juo du sios), lai min gos vai-
kys tės mies to vai kams. La biau siai 
džiu gi no ne pa si se kęs ren gi nys, bet 
tai, kad į šio kon cer to or ga ni za vi mą 
įsi trau kė ne ma žai klai pė die čių, gy-
ve nan čių ne to li uos to. Tarp jų yra 
tei si nin kų, eko lo gų, IT spe cia lis-
tų, ar chi tek tų, mu zi ko lo gų, vaiz-
do ir gar so ope ra to rių, pe da go gų, 
moks li nin kų, tik rų švie suo lių. Tik 

šių žmo nių dė ka kon cer tas pa vy ko: 
ren gi ny je da ly va vo ne ma žai ži no-
mų at li kė jų, ak to rių; kon cer te dai-
na vo daug ta len tin gų vai kų; bu vo 
pa si rū pin ta ko ky biš ka įgar si ni mo 
pa slau ga bei vie ši ni mu.

Ma no me, kad svar biau sia, kas 
mums pa vy ko – ga na pla čiai iš vie-
šin ti vie ną di džiau sių Klai pė dos 
oro tar šos pro ble mų na cio na li-
niu lyg me niu. Kar tu su Klai pė dos 
bend ruo me nių aso cia ci ja stu di ja-
vo me ap lin kos ap sau gos tei sės ak-
tus, ku rie su da ro są ly gas įmo nėms 
dirb ti neat sa kin gai ir ini ci ja vo me 
ap skri to sta lo dis ku si jas Ap lin kos 
mi nis te ri jo je, ska tin da mi at sa kin-
gas ins ti tu ci jas im tis konk re čių 
veiks mų su val dant tar šą klai pė-
die čių na muo se, tei kė me dau gy bę 
siū ly mų raš tu. Dėl to ga liau siai Ap-
lin kos mi nis te ri ja, pa ra gin ta vi suo-
me nės , ėmė si ini cia ty vos griež tin ti 
Ap lin kos ap sau gos įsta ty mo tei sės 
ak tus, ku riuos LR Sei mas pa tvir ti-
no 2020 m. sau sio mėn. De ja, di-
de lė da lis šių tei sės ak tų straips nių, 
drau džian čių iš mes ti įmo nėms jų 
veik los pro duk tus už įmo nės ri bos, 

įsi ga lios tik 2022 m.
Ka dan gi šian dien šiau ri nės Klai-

pė dos gy ven to jai vis dar siun čia 
aso cia ci jai KI DE nuo trau kas su pa-
juo du sio mis pa lan gė mis, del nais 
ir ne vil ties ku pi nuo se laiš kuo se 
mū sų klau sia: „ka da baig sis šis 
ab sur das???“, pla nuo ja me ir nau-
ją kul tū ri nį pro jek tą – fo to-gar so 
pa ro dą „Uos tas mies te-21“. Šiuo 
pro jek tu no ri me pa ro dy ti ki tiems 
Lie tu vos mies tams, ko kį po vei kį 
klai pė die čiams, jų gy ve ni mams, 
da ro uos te neat sa kin gai dir ban čių 
įmo nių veik la. La bai vi lia mės, kad 
šis pro jek tas pa ska tins ir vi suo me-
nės ak ty vu mą spren džiant ap lin kos 
pro ble mas. Šiuo me tu ieš ko me rė-
mė jų, par tne rių (ga le ri jų, mu zie jų, 
pa ro dų rū mų) bei me no ir kul tū-
ros sri ty se dir ban čių pro fe sio na lų 
(vaiz do, gar so re ži sie rių, ak to rių, 
vie šų jų ry šių spe cia lis tų), ku rie 
no rė tų pa dė ti įgy ven din ti šią idė ją. 
Kvie čia me pri si dė ti ir Šiau lių kraš to 
gy ven to jus.

Pre zi den tė Ali na And ro no va
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„Rėkyviškiainenoribūti„Nežiniukais“
Rė ky viš kiai ta ria „taip“ nau joms 

tech no lo gi joms, sten gia si ir no ri 
mo ky tis vi są gy ve ni mą. Ir jau ni, 
ir vy res ni do mi si nau jo mis tech-
no lo gi jo mis, įsi gy ja iš ma niuo sius 
te le fo nus, plan še ti nius kom piu-
te rius ir mo ko si jais nau do tis. Kai 
kas ir na mie tu ri kom piu te rius ir 
taip ga li sek ti gy ve ni mo ak tua li-
jas. Bu vo pa siū ly ta pa ruoš ti pro-
jek tą apie įtink li ni mą. Taip ir gi mė 
pro jek tas „Rė ky viš kiai ne no ri bū ti 
„Ne ži niu kais“.Pro jek to tiks las – 
su kur ti Rė ky vos bend ruo me nės 

in ter ne ti nę sve tai nę, ku rio je bū tų 
tal pi na ma svar bi in for ma ci ja apie 
Rė ky vos gy ven vie tę, bend ruo me-
nės na riai ska ti na mi nau do tis in-
ter ne tu, da lį veik lų per ke liant į 
elekt ro ni nę erd vę.

2020 m. ba lan džio 1 d. rė ky viš-
kius pa sie kė ma lo ni ži nia – pro-
jek tas lai mė jo fi nan sa vi mą.

Ta da ieš ko jo me op ti ma laus 
dar bų ran go vo va rian to, jį ra dus 
bu vo su kur ta ši in ter ne ti nė sve tai-
nė, ku rios ad re sas: www.re ky vos-
bend ruo me ne.lt

Da bar at si ve ria nau jos rė ky viš-
kių bend ra vi mo ga li my bės. Tad 
dė ko ja me vi siems, ku rie fi nan sa-
vo ir rė mė šį pro jek tą:

Ini cia to rius ir rė mė jas: pro jek-
tas „Pri si jun gu si Lie tu va“.

Pro jek tas fi nan suo ja mas Eu-
ro pos re gio ni nės plėt ros fon do 
ir Lie tu vos Res pub li kos biu dže to 
lė šo mis.

Ren gė jai: BE TI ir Na cio na li nė 
dis tan ci nio mo ky mo aso cia ci ja.

Pro jek to va do vė Ire na Ro čy tė

PA MA ŽU JU DA ME
Vi ru sas su var žė Rė ky vos bend-

ruo me ni nę veik lą, bet vis dar neiš-
sib laš kė me, gy vuo ja me. Dir ba me 
pa kan ka mai daug ir įdo miai. Siu-
va me na muo se daug kar ti nio nau-
do ji mo mai še lius, juos įvai riai 
puo šia me, džiau gia mės sa vo dar bu 
ir ste bi na me ki tus.

Šiuo ne leng vu laik me čiu tu ri me 
dė vė tų rū bų dė žę. Stro piai dir ba-
me, iš siė mę rū bus juos de zin fe-
kuo ja me ir ne mo ka mai da li na me 
žmo nėms, ku riems rei ka lin gi dė-
vė ti rū bai. Vė di na me pa tal pas, 
dė vi me vei do kau kes, pirš ti nes. 
Džiau gia mės ga lė da mi pa dė ti žmo-
nėms. Dar bas ne leng vas.

Pris tab dė me mais to pa ke tų da-
li ni mą. Gruo džio mėn. ne da lin-
si me pa sku ti nės die nos ga lio ji mo 
pro duk tų.

Dė ko ja me Bend ruo me nės pir mi-
nin kei Ni jo lei, ne pails tan čiai mū sų. 
Pa de da mums su vi sais rū pes čiais 
su si do ro ti. O jų daug. Tai rū bų 
spin ta su lū žo, tai ka ru čiai, neat-
lai kę svo rio, su by rė jo, tai švie sa 
din go, tai lem pu tės per de gė... Vis 
Ni jo lė..., kas dau giau pa dės?

Gy vuo ja me bend ruo me nės ko-
lek ty vo nuo šir du mo dė ka ir ti ki mės 
to liau su si tik ti, dirb ti, bend rau ti.

Rė ky vos gy ven vie tės 
bend ruo me nės na rė  

Ja ni na Kar ni šo va


