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Dar se no vės Ro mos lai kais bu vo 
lei džia mi vals ty bės pra ne ši mų 
biu le te niai, o ofi cia liai pir muo ju 
pa sau lio laik raš čiu pri pa žįs ta mas 
1605 m. iš leis tas Jo ha no Ca ro lu so 
„Re la tion al len Fur nem men und 
ge denck wur di gen His to rien“. 
1883-1886 m. Ra gai nė je ir Til žė je 
leis tas pir ma sis lie tu viš kas 
laik raš tis „Auš ra“.

Ži nios pa sta ruo ju me tu daž niau siai 
per duo da mos vie nų as me nų ki tiems žo
džiu ar ba ži niask lai dos prie mo nė mis: per 
spau dą, ra di ją, te le vi zi ją, ki ną, kom piu te
rių tink lus.

In for ma ci jos api brėž čių ga li ma ras ti 
daug ir įvai rių, nes tai abst rak ti, pir mi nė 
są vo ka. Fi lo so fi niu po žiū riu in for ma ci ja 
– tai žmo gaus su vok tas ob jek to tu ri nys. 
In for ma ti kos po žiū riu in for ma ci ja – ap do
ro ti, in terp re tuo ti duo me nys, ypač pa brė
žiant jų sklai dą.

In for ma ci ja glau džiai sie ja ma su ži nio
mis. Šia me tech ni kos nau jo vių am žiu je 
kiek vie nas ga li tap ti in for ma ci jos, ku ri 
ga li bū ti nau din ga mo ky mui si, au to riu mi, 
bet ne kiek vie nam rei kia bū ti spe cia lis tu, 
ge ban čiu in for ma ci ją pa da ry ti priei na mą. 
Svar bu su pras ti, kad in for ma ci ja ga li bū ti 
priei na ma ne vi siems nau do to jams, – tai 
pri klau so nuo jos pa tei ki mo bū do ir, de ja, 
am žiaus bei svei ka tos. Vy res nio am žiaus 

žmo nės yra iš ti ki mi po pie ri nei spau dai, 
ta čiau ne kiek vie nas jų iš ga li nu si pirk ti 
žur na lą ar laik raš tį, ku ria me iš spaus din ta 
ak tua li šiam laik me čiui in for ma ci ja. Gy ve
na me to kiu me tu, kai ga na ryš kiai jun ta
ma so cia li nė ne ly gy bė. Di džio ji dau gu ma 
pen si nin kų, dau gia vai kių šei mų, so cia li
nę at skir tį pa ti rian čių as me nų, žmo nių su 
ne ga lia skai čiuo ja cen tus, rei ka lin gus nu
si pirk ti kas die niam mais tui, vais tams. Jie 
neiš ga li sau leis ti už si pre nu me ruo ti spau
dos, nors la bai no rė tų tą pa da ry ti. To dėl 
bus iš leis tas lei di nys, skir tas tai vi suo me
nės da liai, ku ri ne tu ri ga li my bės nau do tis 
in ter ne tu. Pas ta rie ji įvy kiai aki vaiz džiai 
pa ro dė, kad di de lė da lis, ne tik pa gy ve nu
sių jų, bet ir moks lei vių ne tu ri kom piu te rių, 
o juo la biau in ter ne to. Laik raš tis pla ti na

mas pa de dant par tne riams , o ypa tin gai 
per Šiau lių bend ri jų pir mi nin kų aso cia ci
ją. Rė ky vos gy ven vie tės bend ruo me nės sa
va no riai iš ne šio ja ir įme ta į pa što dė žu tes 
vie tos gy ven to jams. Ja me bend ruo me nės 
na riai reiš kia sa vo nuo mo nes apie vie tos 
bend ruo me ni nę veik lą, par tne riai iš NVO 
pri sta to sa vo veik lą. Ne tik Rė ky vos gy ven
to jai, bet ir vi si par tne rių or ga ni za ci jų na
riai tu ri ga li my bę ne tik skai ty ti šį laik raš tį, 
ku ris pa de da neat si lik ti nuo gy ve ni mo, ta
čiau ja me pa tys ga li skelb ti sa vo nau jie nas. 
In for ma ci ją ga li ma siųs ti el. pa štu: reky
va@bendruomenes.lt

Šiuo pro jek tu tę sia ma tra di ci ja – so cia
li nė veik la, t. y. li go nių lan ky mas na muo
se šv. Ka lė dų pro ga. Rė ky vos gy ven vie tės 
bend ruo me nės ser gan tiems na riams do va

no ja mi lei di niai bei ka lė di niai su ve ny rai, 
ku rie bus de da mi į daug kar ti nio nau do
ji mo mai še lius. Sa va no rių pa gal ba, š. m. 
gruo džio mėn. 5 d. pla nuo ja ma ap lan ky ti 
20 bend ruo me nės na rių jų na muo se.

Pro jek ti nė veik la, skir ta bend ruo me nės 
na rių pi lie tiš ku mui, ly de rys tei ug dy ti ir 
gy ve ni mo ko ky bei ge rin ti (pi lie ti nių ini cia
ty vų ), ska ti nan čių vie tos gy ven to jus kel ti 
ir spręs ti vie tos bend ruo me nei svar bius 
klau si mus, stip ri nan čių bend ruo me ni nių 
or ga ni za ci jų ir vie tos val džios ins ti tu ci jų 
bend ra dar bia vi mą, or ga ni za vi mas, sa va
no riš kos veik los or ga ni za vi mas, bend ruo
me ni nių or ga ni za ci jų ge bė ji mų ug dy mas 
ir žmo giš kų jų iš tek lių plėt ra. Pro jek tu 
ska ti na ma so cia li nė veik la, skir ta so cia liai 
pa žei džia miems bend ruo me nės na riams ( 
gy ven to jams) ir jų gru pėms (su ka ku sių se
nat vės pen si jos am žių, nu sta ty tą Lie tu vos 
Res pub li kos vals ty bi nių so cia li nio drau di
mo pen si jų įsta ty mo 21 straips nio 1 da ly
je), vie ni šų as me nų ir as me nų su ne ga lia, 
ku riems rei ka lin ga pa gal ba, lan ky mas, pa
gal bos nuo pri klau so my bių ar so cia li nių 
pro ble mų ken čian tiems as me nims bei jų 
ar ti mie siems gru pių or ga ni za vi mas, ren
gi nių ir ki tų prie mo nių, ska ti nan čių so cia
li nę at skir tį pa ti rian čių as me nų ir gru pių 
įsi trau ki mą į bend ruo me nės gy ve ni mą, 
or ga ni za vi mas.

Pro jek tą fi nan suo ja: LR So cia li nės ap sau
gos ir dar bo mi nis te ri ja

Pro jek tą vyk do: Rė ky vos gy ven vie tės 
bend ruo me nė

Jau ku ris lai kas dau ge lį na mų bend ri jų pir
mi nin kų ne ra mi na sei mū nų be ga li nis no ras 
priim ti nau ją Dau gia bu čių na mų bend ri jų 
sa vi nin kų įsta ty mą,ku ris prieš ta rau ja net LR 
Kons ti tu ci jai.

Juo va do vau jan tis, nei vie nas pro tin gai 
mąs tan tis pir mi nin kas ne be su tiks dirb ti to kio 
dar bo. Kaip įma no ma pri vers ti žmo nes bū ti 
bend ri jos na riais, jei gu jie to ne no ri? Juk dėl 
to jau bu vo kar tą pa keis tas Įs ta ty mas.

Ar Sei mo na riai, to sie kian tys, bent su pran
ta, ką reiš kia su kvies ti, pvz. šim ta bu čio bu tų 
sa vi nin kus į su si rin ki mą šim tu pro cen tų? Ar 
žmo gus per prie var tą ga li bū ti at ves di na mas? 
To dėl ky la klau si mas, o ko dėl Sei mo na riai 
ne si ren ka į po sė džius 100 pro cen tų?

Ko dėl mes, bū da mi sa vo tur to sa vi nin kais, 
ne ga li me spręs ti sa vo pro ble mų pa tys? Ko dėl 
bū ti nai rei kia keis ti da bar esan tį tin ka mą Įs

ta ty mą, pa gal ku rį pui kiai yra pri žiū ri mi ir 
tvar ko mi dau gia bu čiai?

Ga li ma ne bent šiek tiek pa to bu lin ti. Pvz., 
at kreip ti dė me sį į bend ri jos na rių pa rei gas, 
ku rie nė kar to nė ra da ly va vę su si rin ki muo se.

Kaip ga li bū ti ap sau go mas pir mi nin kas nuo 
to, kad jį ga li iš ko ne veik ti kaip tik no ri, už pul
ti iš pa sa lų, net pa kel ti ran ką?

Po li ci ja to kių net ne bau džia, mo ty vuo da ma 
tuo, kad pa da ry tas ne sun kus kū no su ža lo ji
mas ir vi suo me nė nuo to ne nu ken tė jo. Kaip 
pir mi nin kui dirb ti su to kiais gy ven to jais,ku rie 
ga li mai tu ri psi chi kos su tri ki mų?

Ar bend ri jos yra to kios tur tin gos, kad keis tų 
sa vo įsta tus kas ke le ri me tai? Kam to rei kia? 
Ma tau tik vie ną – kaž kas iš to tik pa si pel nys, 
o bend ri jos bus iš dras ky tos ir nu ste ken tos.

Bend ri jos pir mi nin kė Oli ta No vi ko va

Pirmojipažintis
Ėjo 2002-ie ji. Rė ky vos 
gy ven vie tės bend ruo me nė dar 
ne bu vo įsi kū ru si, ta čiau ak ty ves ni 
žmo nės jau bū rė si spręs ti 
kas die nių klau si mų: rei ka la vo 
ko ky biš ko van dens tie ki mo, 
krep ši nio aikš te lės, tvar kė la bai 
ap leis tą ap lin ką ir kt. Bū tent 
šva ri ni mo si dar by me čio įkarš ty je 
pir mą kar tą ir su si pa ži nau su 
bū si mo sios Rė ky vos gy ven vie tės 
bend ruo me nės bran duo liu.

Tuo me tu bu vau Šiau lių mies to ta ry
bos na rė ir nu va žia vau da ly vau ti tal ko
je bei įteik ti darbš tuo liams tuo me ti nės 
me rės Vi dos Sta siū nai tės do va nų. Apy
tik riai ži no jau, kur bus su si bū rę žmo
nės, ta čiau at vy ku si į vie tą gir dė jau tik 
bal sus. Per suau gu sius krū my nus, dvi
met ri nes pikt žo les ne si ma tė nė gy vos 
dva sios. Bū si mo ji bend ruo me nės pir
mi nin kė Njo lė Ma la kaus kie nė tuo met 
nė mo bi lio jo ne tu rė jo, tai pa skam bi nau 
jos vy rui Juo zui ir pa pra šiau pa si ro dy
ti. Iš lin do vi sa šei ma ir ki ti tal ki nin kai.

To kia bu vo ma no pir mo ji pa žin tis su 
grei tu lai ku aš tuo nio lik tą jį įsi stei gi mo 
gim ta die nį šven čian čia Rė ky vos gy
ven vie tės bend ruo me ne, ku ri te be tę sia 
pra dė tus šva ri ni mo si, bend ra dar bia vi
mo su val džios struk tū ro mis dar bus, 
vyk do eko lo gi nius bei tu ri nin go jau ni
mo ar sen jo rų lais va lai kio or ga ni za vi
mo pro jek tus.

Drįs tu ma ny ti, kad bu vau vi sai ne to li 
prie vie nos pir mų jų, Šiau lių bend ruo
me nės gi mi mo iš ta kų, to dėl svei ki nu 
ją pa si ry žu sią vie šin ti sa vo veik lą ir 
rea li zuo jan čią Lie tu vos Res pub li kos 
So cia li nės ap sau gos ir dar bo mi nis te
ri jos re mia mą pro jek tą „In for ma ty vi 
bend ruo me nė – ak ty vi bend ruo me nė“.

Su mei le – Ire na Va si naus kai tė

Lei di nys ne mo ka mas.
2020 m. lapk ri čio 21 d.

Projektą
fi nan suo ja 
Socialinės

ap sau gos ir dar bo 
mi nis te ri ja
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„Maistobankas“kviečiadalytisgerumu
Kiek vie ną die ną „Mais to ban ką“ pa sie kia 

skam bu čiai ar laiš kai, ku riuo se pra šo ma pa
dė ti. Daž nai šiuos pa gal bos pra šy mus ly di fra
zės „man la bai gė da“, „nie ka da ne gal vo jau, 
kad teks į jus kreip tis“, o kar tais – „aš tie siog 
la bai se niai val giau“. Pan de mi jos me tu be si
krei pian čių jų pa gal bos skai čius stip riai išau go 
– pa ra mos pra šo gau sios šei mos, ku rių vai kai 
iki šiol gau da vo mai ti ni mą mo kyk lo se ar vai
kų die nos cent ruo se, sen jo rai, li go ti as me nys, 
de ja, bet prie jų pri si jun gia ir dar bus pra ra dę 
žmo nės, daž nai bu vę vie nin te liais sa vo šei
mos mai tin to jais.

De ja, bet šian die ni nė je Lie tu vo je vis dar 
yra žmo nių, ku riems trūks ta mais to, ku rie 
pri vers ti dėl to gė dy tis, kai tuo tar pu, vi so je 
mais to tie ki mo gran di nė je kiek vie ną die ną iš
me ta ma tūks tan čiai to nų dar tin ka mų var to ti 
mais to pro duk tų.

„Mais to ban kas“ spren džia šią pro ble mą. 
Kiek vie ną die ną or ga ni za ci jos sa va no riai 
vyks ta į 500 pre ky bos tink lų iš ku rių su ren ka 

ne be par duo tus, bet žmo nių var to ji mui dar 
tin ka mus mais to pro duk tus, juos par si ve žę 
į san dė lius pa tik ri na, iš rū šiuo ja ir iš skir to 
tie sio giai sto ko jan tiems ar ki toms ne vy riau
sy bi nėms or ga ni za ci joms (vai kų glo bos šei
my noms, sen jo rų, neį ga lių jų drau gi joms, 
lab da ros val gyk loms). Praė ju siais me tais 
„Mais to ban ko“ pa ra ma pa sie kė 138 089 as
me nis, gy ve nan čius 214 skir tin gų Lie tu vos 
vie to vių.

Tam, kad or ga ni za ci ja ir to liau ga lė tų sėk
min gai pa dė ti, jai rei ka lin ga fi nan si nė pa
ra ma, ku rios dė ka „Mais to ban kas“ ga lės 
nuo mo ti san dė lius, su mo kė ti už ko mu na li nes 
ir ry šio pa slau gas, įpil ti ku ro au to bu siu kams, 
juos draus ti ir re mon tuo ti.

Š. m. lapk ri čio 20 įvy ko kas me ti nis Pa si da
link kon cer tas.

Pa si Da lin ki te skam bin da mi trum puo ju nu
me riu 1343 (au ka 3 eu rai).

ŠIR DIN GAI JUMS DĖ KO JA ME UŽ PA GAL
BĄ GAM TAI IR ŽMO GUI!

Klai pė dos „Miš ko kvar ta lo bendruomenės“ 
tiks las – ska tin ti bend ruo me niš ku mą Miš ko 
kvar ta le, su bu riant gy ven to jus per kul tū ri nes 
ir so cia li nes ini cia ty vas, spor tą,

Mes rū pi na mės vai kų aikš te lių prie žiū ra 
kvar ta le, ska ti na me gė ly nų su tvar ky mą. Pvz., 
2020 m. pa so di no me par ko ro žių; kas met nu
per ka me ke le tą suo lų. Ska ti na me vi so gy ve
ni mo mo ky mą si, to dėl kas met or ga ni zuo ja me 
mo ky mus, edu ka ci jas. Kad mū sų pro ble mos 
bū tų gir di mos, or ga ni zuo ja me su si ti ki mus 
bend ruo me nės na riams su vie ti nės val džios 
at sto vais. To bu lė ji mui kas met or ga ni zuo
ja mas kt. bend ruo me nių lan ky mas, tiks lu 
pa si da lin ti ge rą ja bei blo gą ja pa tir ti mi. Di
džiau sia pro ble ma, kad Klai pė do je fak tiš kai 
nė ra bend ruo me nių cent rų, nes vie nin te lis 
tu ri mas yra ki to je mies to da ly je ir skir tas sen
jo rų veik loms.

Pro jek tų va do vė  
Vi li ja Ma la kaus kie nė

ApieMotinosTeresėsšeimų
namus

VšĮ „Mo ti nos Te re sės šei mų na mai“ (Šei mų 
na mai) bu vo įsteig ti 2012 m. ge gu žės 10 d., 
juos įstei gė Lab da ros ir pa ra mos fon das „Vil ties 
kal nas“.

Mes glo bo ja me tuos, ku riems pa gal bos šiuo 
me tu rei kia la biau siai – pa vie nius as me nis bei 
šei mas, ku rio se nors vie nas iš tė vų ar ba abu tė
vai yra au gę glo bos na muo se, tu ri ne ga lią, gau na 
ma žas pa ja mas, tei kia ma pa gal ba šei mai.

Mūsųvizija:
Tap ti įstai ga, ku rio je su kur ta sau gi, svei ka, kul

tū rin ga bei dva sin ga ap lin ka kri zės ir sun ku mų 
pa lies toms šei moms, vai kams bei jau nuo liams: 
su bu riant be si mo kan čią ir pa lai kan čią bend ruo
me nę ska tin ti jos na rius bū ti at sa kin gais, sa va
ran kiš kais, ak ty viais ir kū ry bin gais žmo nė mis.

NAMŲBENDRIJŲAKTUALIJOSTRUMPAI

Miškokvartalobendruomenė



Lei di nį su rin ko ir spaus di no pro jek to va do vė  
Nijolė Malakauskienė. Tel. 8 621 16803.

Gy ve nu Rė ky vo je nuo 1968 me tų. Su 
daug ge rų žmo nių bend rau ju Rė ky vo je 
bend ruo me nės pa tal po se, kur va do vau
ja il ga me tė pir mi nin kė. Ren ka mės at lik ti 
įvai rius dar be lius, pa siim ti mais to da vi
nius. Šven čių pro go mis esa me pa gerb ti, 
ypač sen jo rų die no mis. Mie li su si bū ri mai 
pa lie ka il gus ir ge rus pri si mi ni mus. Ma lo
nu, kad mes, sen jo rai, esa me neuž mirš ti ir 
pa ger bia mi Ni jo lės Ma la kaus kie nės.

Aš, Al do na Leo na vi čie nė bend rau ju šiuo 
me tu ir atei ty...

***
Lyg šmėk la po vi są že mės ru tu lį klai džio

jan tis Co vid19 vi ru sas su jau kė žmo ni jos 
gy ve ni mą. Už si da rė kon cer tų, spor to sa lės, 
dar že liai, mo kyk los. Ty lu ir mū sų Rė ky vos 
bend ruo me nė je. Kaip džiau gė mės, kai bai
gė si pir mo ji vi ru so ban ga. Vėl rin ko mės į 
bend ruo me nės pa tal pas, vyk dė me ap lin ko
sau gi nį pro jek tą. Vie nos mo te rys kar pė, ki
tos siu vo, tre čios dekoravo… Taip įsi trau kė 
į dar bą, kad net į na mus ne šė si siū ti, puoš ti 
tuos me džia gi nius mai še lius.

Vos at si ga vo me nuo tos pir mos ko ro no vi
ru so ban gos, atė jo ir ant ro ji, dar bai ses nė. 
Ir vėl ne be ga lim su si rink ti bend ruo me nės 
pa tal po se. O juk kaip sma gu pa si šne kė ti, 
pa si da lin ti Rė ky vos nau jie no mis! Daug 
mū sų mo te rų yra vie ni šos, tad į bend ruo
me nės pa tal pas ir trau kia mus. Bet ir per 
„ko ro ną“ ne snau dė me. Įkū rė me in ter ne ti
nę sve tai nę. Da bar ruo šia mės iš leis ti laik
raš tį. Dirb si me nuo to li niu bū du, kaip ir 
dau ge lis dir ba.

Esa me dė kin gos sa vo pir mi nin kei Ni jo lei 
Ma la ka kaus kie nei, ku ri su ge ba suor ga ni
zuo ti mus, įtrauk ti į tą veik lą net ir to kio
mis ne leng vo mis są ly go mis.

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

***
Nuo tai ka
Nuo tai ka ge ra, po žie mos atė jus pa va sa

riui, žo lė ža liuo ja, me džiai ren gia si ža liu 
rū bu. Va sa ra dar gra žes nė, jau vis kas ža
liuo ja, gė lės su žy du sios, nuo tai ka ge ra. Tai 
taip ir no ri si ei ti į bend ruo me nę, su si tik ti 
su žmo nėm, pa bend rau ti, ar ba ty tės iš ger ti.

Mū sų pir mi nin kė N. Ma la kaus kie nė pa
ro do ko kius dar be lius dirb ti, vi si ima si 
veik los su ge ra nuo tai ka. Ji ap rū pi na ir 
mais to pa ke tais. O kiek rei kia kant ry bės 
tų da vi nių da li ni mui! Nes juk nė ra vie no
dų mais to pro duk tų. Už juos esa me dė kin gi 
pir mi nin kei.

Atė jo ru de nė lis, pu čia šal tes nis vė je lis, 
nuo me džių jau la pai kren ta. Rė ky vos ke
liai tai so mi, vi sur pur vas. Ta čiau pa gal vo ji, 
kad pa tai sius bus gra žiau, kai už baigs vi sus 
dar bus. Nuo tai kai ne lei džia me at si trauk ti 
stai ga už klu pus ko ro no vi ru sui, nors ne be
ga li me ei ti į bend ruo me nę. Vi sų Šven tų
jų pro gai ne be ga li me kar tu pin ti vai ni kų, 
kaip bu vo me įpra tę. Ten ka pri si lai ky ti vi sų 
nu ro dy mų, bet nuo tai kos ne pa lei sim. Mes 
esa me op ti mis tai, nu ga lė si me ko ro no vi ru
są ir su ge ra nuo tai ka ei si me pir myn.

Rė ky vos gy ven vie tės bend ruo me nės 
na rė Vac la va Ra ma naus kie nė

***
Me džiai me džiai – ber žai, lie pos... vi sais 

lai kais bu vo so di na mi. Su me džiais bu vo 
el gia ma si pa gar biai. Me džiai va lo orą ir 
mes, žmo nės, bū na me svei kes ni.

Mes, ku rie au go me kai me, nie ka da ne
nu lauž da vo me me de lio. Aš da ly vau da vau 
jų so di ni me. So di no me prie Jo niš kio vi du
ri nės mo kyk los. Prie dau gia bu čio, ku ria me 
gy ve na ma no anū kai, esu pa so di nu si 2 tu
jas. Jos au ga, jų nie kas ne nai ki na.

Su di de le pa gar ba mū sų bend ruo me nės 
pir mi nin kei Ni jo lei Ma la kaus kie nei iš sau
go tas miš ke lis prie Rė ky vos eže ro. Šiau
lių mies to val di nin kai bu vo suor ga ni za vę 
su si rin ki mą Rė ky vos kul tū ros na muo se ir 
bu vo toks pra ne ši mas, kad me džiai da bar 
pa va din ti žel di niais.

Aš nie kaip ne ga lė jau su pras ti. Ži no jau, 
kad me dis ir yra me dis.

Ni jo lei – mū sų bend ruo me nės pir mi nin
kei – te ko vyk ti pas Vil niaus val džią aiš
kin tis. Vė liau į Rė ky vą at vy ko tuo me ti nė 
Sei mo na rė Au re li ja Stan ci kie nė. Vėl bu vo 
su kvies tas su si rin ki mas, tuo met ir bu vo 
paaiš kin ta, kad me džiai tu ri bū ti va di na mi 
me džiais. Žel di nius ga li su nai kin ti bet ka
da. Tai ga li pa da ry ti neiš min tin gi žmo nės. 
Miš ko par ke ga li bū ti ker ta mi tik nu džiū vę 
me džiai ir ten ne ga li vyk ti sta ty bos.

Iki 2019 me tų miš ko par ke lis bu vo tvar
ko mas Bend ruo me nės. Da bar jis su tvar ko
mas tik ru de niop. Miš ke lis yra ge rai. Ei na 
ten žmo nės pa si vaikš čio ti, daž nas ve da si 
sa vo my li mus šu ne lius. Rei kė tų dau giau 
dė žių tiems gy vū nams dėl gam ti nių rei ka
lų. Tauo met ir gam ta bū tų šva res nė.

Rė ky vos gy ven vie tės bend ruo me nės 
na rė Be ne dik ta Sel ve nie nė

***
Rė ky vos gy ven vie tės bend ruo me nės 

na re esu nuo pat jos su si kū ri mo. Pa tin ka 
bend rau ti, da ly vau ti vyk dant pro jek tus. 
Per kū ry bi nių dar bų už siė mi mus iš mo
ko me pa da ry ti įvai rių dir bi nių. Įdo mu 
sa va no riau ti „,Mais to ban ko“ ak ci jo se, 
kuo met mais to pro duk tai ren ka mi pre ky
bos cent ruo se.

Svar biau sia, tai bū ti kar tu su si ti ki muo

se bend ruo me nės pa tal po se. Va lan dos 
pra leis tos kar tu bu vo lyg ke lios mi nu tės. 
Dai na vom, skai tėm ei lė raš čius, pa sa ko jom 
juo kin gus anek do tus iš žmo nių gy ve ni mo.

Rė ky vos gy ven vie tės bend ruo me nės 
na rė Ge no vai tė Gon ce raus kie nė

***
Kuo man svar bi bend ruo me nės veik la? 

Vi sų pir ma, tai žmo nių su si bū ri mo vie ta, 
kur ga li iš sa ky ti sa vo nuo mo nę vi sais gy
ve ni mo klau si mais. Juk kaip pa sa kė De 
Sent Eg ziu pe ri: „Di džiau sia ver ty bė yra 
žmo gaus bend ra vi mas su žmo gu mi“. Čia 
ta ve iš klau sys, pa tars, pa gel bės. Be to, 
ren gia mos įvai rios šven tės, su si ti ki mai su 
žy miais žmo nė mis. Bend ruo me nės pa tal
po se ku ria me įvai rius rank dar bius, gė lių 
puokš tes, me niš kai de ko ruo tus mai še lius, 
at vi ru kus, įdėk lus ir kt.

Mes dė kin gi il ga me tei bend ruo me nės 
pir mi nin kei N. Ma la kaus kie nei už nuo la
ti nį rū pes tį ir žmo giš ku mą.

Rė ky vos gy ven vie tės bend ruo me nės 
na rė Vi da Ša kū nie nė

***

Kelinuoširdūsžodžiai
apieRėkyvą,Rėkyvos
bendruomenę

Esu neį ga li 76erių me tų mo te ris. Bu
vu si mo ky to ja, li te ra tū ro lo gė. Rė ky vo je 
gy ve nu 8eri me tai. Gy ve nau taip ty liai, 
už si da riu si, vie ni ša il gai (prie žas tis – ga
lė ji mas „vaikš čio ti“ tik po kam ba rį, re tai, 
vis re čiau – į kie mą ). Ma ne „išaiš ki no“ 
ir įve dė į Bend ruo me nę Švie sios At min
ties a. a. Ire na Gim bu tie nė. Ji atė jo kar tu 
su Bend ruo me nės pir mi nin ke Ni jo le Ma
la kaus kie ne ir štai jau be veik 2eji me tai 
esu Bend ruo me nės na rė, man su tei kia ma 

pa gal ba tei kiant mais to pa ke tus, esu ne pa
mirš ta. La bai dė ko ju už tai.

Iš leis to je kny ge lė je „Ne pa mirš ta mi me
tai Rė ky vos bend ruo me nė je 2007 – 2018 
m.“ ryš kiai at si sklei dė prieš akis dar bai – 
pui kūs, tu ri nin gi, rei ka lin gi Žmo gui (ypač 
se nam, neį ga liam), o taip pat kiek vie nam 
rė ky viš kiui. Bend ruo me nės or ga ni zuo ja mi 
ir dir ba mi dar bai! Nu veik ta ir vei kia ma tik
rai la bai daug.

Ko dėl to kia gra ži Rė ky va? Ko dėl ją su pa 
ir puo šia me džiai ir gė lės? Ko dėl vis gra žė ja 
Rė ky vos eže ro pa kran tės? Ko dėl nė ra be si
šlais tan čių gir tų žmo nių? Ko dėl to kia ty la, 
ra my bė? Tuo rū pi na si vi sa Bend ruo me nė. 
Rė ky va da ro ku ror ti nės vie to vės įspū dį. 
Jos ap lin ka: me džiai, eže ras, ra my bė gy
do. Toks ma no, kaip li go nės įspū dis. Vis ką 
ku ria Rė ky vos žmo nės!

Esu ne pa mirš ta ma Šven čių pro go mis. 
Ap lan ko mū sų Bend ruo me nės pir mi nin kė 
Ni jo lė Ma la kaus kie nė, at ne ša do va nė lių. 
Ar gi tai ne džiaugs mas vie ni šam žmo gui?! 
Ma nau, tai le mia šios mo ters užuo jau ta 
silp nam, ser gan čiam žmo gui.

Esu li te ra tū ros žmo gus. Nus te bau, kad 
su ras ta ga li my bių iš leis ti a. a. ma no kai my
nės Vi ta li jos Sė jū nie nės poe zi jos kny ge lė 
„Nuo šir džiai...“ Tai ir lei di nio ini cia to rių 
be ga li nis nuo šir du mas!

Mi nė tos kny ge lės „Ne pa mirš ta mi me tai 
Rė ky vos bend ruo me nė je 2007 – 2018 m.“ 
me džia ga by lo ja ne tik apie Bend ruo me
nė je dir ba mus sva rius rei ka lin gus dar bus, 
bet ir mo kė ji mą at žy mė ti vi sas vals ty bi nes 
ir re li gi nes šven tes. Ne pa mirš ta mos lie tu
vių liau dies tra di ci jos. Bend rau ja ma su ki
to mis Lie tu vos bend ruo me nė mis. Nuo lat 
ap lan ko mi neį ga lūs žmo nės. Ži nau tai! Juk 
žmo gui su tei kia ma šven tė.

Tu rim Rė ky vo je bib lio te ką. Jai va do vau
jan ti vyr. bib lio te ki nin kė Gied rė But ku tė 
lan ko ma ne na muo se: at ne ša ir iš ne ša kny
gas. Že mai jai len kiuo si! Tai pui ki, per spek
ty vi kny gos pro pa guo to ja.

Ma tau pro lan gą Paš to na mą. Ten dir
ba dvi nuo sta bios mo te rys: ve dė ja Ri ma ir 
laiš ki nin kė Ja ny tė. Ačiū joms už Ge ru mą. 
Dė ko ju už ge ru mą Gerb. Vais ti nin kei Dia
nai Šim kie nei. Kruopš čioms Am bu la to rij os 
gy dy to joms ir se se lėms. Ne pa mirš tu man 
pa tar na vu sių mo te rų: Dai vos Ar laus kie nės, 
a. a. Ire nos Gim bu tie nės, „švie saus spindu
lėlio“ a. a. Aud ro nos Klič ne rie nės. Nie kad 
ne pa mirš tu ge ru mo, nuo šir du mo, at jau tos. 
Anot poe to J. Ruz gio juk tai – „Gy ve ni mo 
vi so esmė“.

Dė ko ju kai my nui Ri mui No vi ko vui, ku ris 
taip kant riai pa de da man, vi sa da at si lie pia 
į šauksmą… Dė ko ju Vi ta li jai Jo nai tie nei, 
kant riai pa de dan čiai man. Žmo giš ku mo 
ku pi nas Rė ky vos baž ny čios kle bo nas D. 
Gra ba žis.

Ge ri Rė ky vos žmo nės! Ma tyt pui kiai or
ga ni zuo ja ir lai ko ran ką ant Bend ruo me nės 
dar bų pul so vi sų ger bia ma ir my li ma Pir
mi nin kė Ni jo lė Ma la kaus kie nė.

Rė ky vos gy ven vie tės bend ruo me nės 
na rė Da lė Svi ders kie nė
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(Bus dau giau ki ta me nu me ry je)

Rė ky vos gy ven vie tės bend ruo me nės 
na riai nu ta rė pri si dė ti prie at lie kų ma
ži ni mo, to dėl or ga ni zauo jant kū ry bi nes 
dirb tu ves, jie pa tys siu va si eko lo giš kus, 
pa to gius, dai lius, daug kar ti nio nau do ji
mo mai še lius mais to pro duk tams par si
neš ti iš pre ky bos cent ro ar ki tų pre ky bos 
vie tų į na mus. Vyk do mu pro jek tu no ri ma 
at kreip ti vi suo me nės dė me sį į ap lin kos 
ap sau gą, ska tin ti žmo nių są mo nin gu mą, 
bend ruo me niš ku mą, švies ti vie tos bend
ruo me nės na rius apie plas ti ki nių mai še lių 
ža lą gam tai, ska tin ti pa tiems siū tis pa to
gius, eko lo giš kus mai še lius.

Vie na iš fi nan suo ja mų pro jek ti nių veik

lų – kū ry bi nių dar bų bū re lis Šiau lių pro
fe si nio ren gi mo cent re, ku ris įvy ko š. m. 
rugp jū čio 7 d. Pa si tai kė la bai karš ta die
na, be to, dėl vi ru so pli ti mo, pri va lė jo me 
dirb ti su kau kė mis, ta čiau no ras įgy ti ži
nių, pa si sem ti nau jų idė jų, nu ga lė jo vi
sus nuo var gius. Dir bo me dvi va lan das: 
iš ban dė me įvai rias siu vi mo ma ši nas, pa
si ga mi no me įvai rių le ka lų, gro žė jo mis 
ga mi niais...

Dė ko ja me ŠPRC di rek to riaus pa va duo
to jui R. Ur mo nui ir Tech no lo gi jų sky riaus 
sek to riaus va do vei L. Gau bie nei už ga li
my bę ar ti miau su si pa žin ti su mo kyk los 
mo ky mu, pa slau go mis, dar bu.

ŠIAU LIAI
Šiau liai tai mū sų sau lės mies tas –
Ap sup tas so dais ir miš kais
Sa va di dy be Kry žių kal nas vi sus kvie čia
Pa si da lin ti šird gė lą čia su Die vais.
Pa bu vę čia su ran da sau ra my bę,
Iš sa kę bė das ir skaus mus
Su vil ti mi ki tom akim pa žvel gę
Ban dys praeit gy ve ni mo ke lius.
Su ki lė lių kal ne lis daug ką me na –
By lo ja apie praei ties lai kus.
Čia pro tė vių dva sia su teiks stip ry bės,
Drą sos ir iš tver mės įveik ti sun ku mus.
Did vy ris sim bo lis sau lės ber niu kas
Su tei kia ryž to ir drą sos
Ryž tin gai ir tvir tai ei ti į prie kį
Nes tu gy ven to jas šio Sau lės mies to 

Lie tu vos!

Re gi na Tar naus kie nė

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 3000 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.

RėkyviečiaiŠiauliųprofesiniorengimocentre
Nuo š. m. lie pos 1 d. Rė ky vos gy ven vie tės bend ruo me nės na riai 
pra dė jo vyk dy ti ap lin ko sau gi nį pro jek tą „Ku ria me šva res nę ap lin ką 
kar tu“. Pro jek tą fi nan suo ja Šiau lių mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja. 
Pro jek to par tne riai LPF „Mais to ban kas“, Šiau lių pro fe si nio ren gi mo 
cent ras, Šiau lių ce reb ri nio pa ra ly žiaus aso cia ci ja. Pro jek to va do vė 
bend ruo me nės na rė Ja ni na Kar ni šo va.

Bendruomenėsnariųlaiškai


