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Leidinys nemokamas.
2020 m. gruodžio 5 d.

SENIŪNIJOS ŽINIOS

Gerbiami
Rėkyvos
gyventojai,
2020 metai prasidėjo įprastai. Dar
metų pradžioje niekas netikėjome, kad
esant didžiulei mokslo pažangai, pasau
lį gali užklupti pandemija.
2020 metų sausio mėnesį, Rėkyvos
gyvenvietės bendr uomenė pateikė pro
jektą pirmą kartą mieste vykdomam
„Idėj ų Šiaul iams“ konk urs ui. Buv o
teiktas pasiūlymas įrengti prie Rėky
vos ežero tilto galo apžvalgos aikštelę.
Bendr uomenės pirmininkės prašymu,
man teko garbė, viešai pristatyti minė
tą projektą. Jūsų sutelktumo ir vienybės
dėka, taip pat sulaukus kitų miesto gy
ventojų palaikymo, projektas buvo pri
pažintas nugalėtoju ir dar šiais metais
turi būti įgyvendintas. Gruodžio mėnesį
prasidės balsavimus už projektus, įgy
vendinamus 2021 m. Manau, reikėtų
palaikyti projektą Nr. 6, Teritorijos prie
Poilsio gatvės sutvarkymas. Būtų nuo
stabu, jeigu teritorija prieš mokyklą ir
bažnyčią pavyktų sutvarkyti sekančiais
metais. Poilsio gatvė taptų graži ir pa
traukli ne tik vietos gyventojams, bet ir
atvykstantiems.
2020 metų kovo mėnesio 12 – 13 die
nomis siautė audra. Buvo išversta ir ap
laužyta keliolika medžių Rėkyvos parke
bei gyvenvietėje. Šią audrą galima pa
vadinti blogio pranašu. 2020 m. kovo
16 d. paskelbtas karantinas. Pirmąją
bangą išgyvenome sėkmingai, vasarą
pavyko atsikvėpti. Dabar vėl karanti
nas. Antroji pandemijos banga gerokai
sunkesnė. Vėl reikia visų susitelkimo ir
nurodymų laikymosi.
Ruduo ne tik derliaus, bet ir tvarky
mosi metas. Esu labai dėkingas daugia
bučių namų gyventojams, bendrijoms,
kur ie gražiai susitvarkė aplink ą, su
sig rėbė lapus. Ypač aktyviai tvarkėsi
Pirties ir Mec hanik ų gatvėse. Nor iu
padėkoti privačių namų gyventojams,
kur ie ger anor išk ai tvarkė ter itor ij as
nuo savo sklypo ribos iki gatvės. Bend
romis pastangomis galime labai daug
nuveikti.
Norėčiau priminti ir paprašyti visų
gyventoj ų nem est i žal iųj ų atl iek ų į
bendrojo naudojimo teritorijas. Priva
čių namų savininkai turi žaliųjų atliekų
konteinerius, kuriuos reikėtų maksima
liai išnaudoti. Nebėra numatyta vietų,
iš kur ių būtų papildomai išvežamos
žaliosios atliekos. Gerbkime save ir ap
link gyvenančius. Nė vienas nenorime
pro savo langą matyti atliekų, tegul ir
žaliųjų, krūvos.
Iniciatyva leisti bendr uomenės laik
rašt į, ypač šiuo sunk iu laikot arp iu,
pasiteisino.
Kai apr ibotas gyventojų judėjimas,
informacijos sklaida sumažėja. Leidi
nys pagerins informacijos pasiekiamu
mą gyventojams, nesinaudojantiems
internetu, bet mėgstantiems skaityti
laikraščius.
Artėja žiema. Dėžės su smėlio ir drus
kos mišiniu jau pastatytos. Artėja ir
didžiosios metų šventės Šv. Kalėdos.
Būk im e kantr ūs, stenk im ės išvengt i
susibūrimų, laikykimės socialinės dis
tancijos, nepamirškime dėvėti veido
kaukių.
Visiems sėkmės ir išlikime sveiki.
Pagarbiai

Rėkyvos seniūnijos seniūnas
Audronius Ribikauskas

Projektą
finansuoja
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

LEIDINIO PRISTATYMAS
2020 m. lapkričio 21 d. vyko leidinio
„Rėkyvos bendr uomenės žinios“ pristaty
mas. Tą šeštadienį oras buvo tarsi užsaky
tas. Saulutė švietė lyg ankstyvą pavasarį.
Dėl karantino laikotarpio apribojimų ne
galėjome pristatymo atlikti jaukiose bend
ruomenės patalpose prie arbatos puodelio,
kaip buvo numatyta projekte. Tačiau da
lyvių laukė malonūs maisto paketėliai bei
palinkėta skaniai atsigerti kavos, skaitant
naująjį, dar kvepiantį dažais, laikraštį.
Renginys vyko lauke, vienu metu galėjo

dalyvauti keturi asmenys ir pristatinėto
jas. Todėl teko iš anksto sudar yti graf iką,
paskirstyti laiką, kad visi tvarkingai galė
tų atvykti.
Pristatymo dalyviai buvo supažindin
ti su leidinio kūr inio istor ija, darbo ei
ga, partneriais (LPF „Maisto bankas“, VšĮ
„Motinos Teresės šeimų namai“, Klaipėdos
„Miško kvartalo bendr uomenė“, Asociaci
ja „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją
ir ekologiją“, Medelyno gyvenamojo rajo
no bendr uomenė), leidinyje aprašytomis

aktualijomis. Laikraštyje išspausdinti Al
donos Leonavičienės, Danutės Kundrotie
nės, Vaclavos Ramanauskienės, Benediktos
Selvenienės, Genovaitės Goncerauskie
nės, Vidos Šakūnienės, Dalės Sviderskie
nės nuomonės bei Reginos Tarnauskienės
eilės.
Leidinys „Rėkyvos bendr uomenės ži
nios“ tikrai pasieks visų rėkyviškių namus.

Projekto vykdytoja Irena Ročytė

PARTNERIŲ PATIRTIS
PROJEKTO PARTNERIO PRISISTATYMAS

Kodėl buvo įkurta asociacija
KLAIPĖDIEČIŲ INICIATYVA UŽ
DEMOKRATIJĄ IR EKOLOGIJĄ (KIDE)
2017 m. gegužės mėnesio įvykiai Klai
pėdos uoste pastūmėjo Vitės mikrorajono
(šiaurinė Klaipėdos m. dalis) gyventojus
susirūpinti savo gyvenamąja aplinka. Gegu
žės 31-osios vakarą jie pastebėjo, kad butų
langai staiga pradėjo juoduoti. Šia proble
ma aktyviai dalinosi ir Vitės bendruomenės
(socialiniame tinkle FACEBOOK) nariai.
Žmonių nerimo kupinuose komentaruose
girdėjosi: Vitės kvartalas ne juokais pajuo
dęs. Juodomis, stambiomis, storu sluoksniu,
neaiškios kilmės dulkėmis buvo padengti
automobiliai, medžiai, žolė, daugiabučių pa
langės. Šunų, pavedžiotų lauke kelias minu
tes, letenas tapdavo sunku nuplauti. Vaikai
iš kiemo grįždavo pajuodusiomis rankomis
ir pajuodusiais sportiniais bateliais, kuriuos
nusiavus, matydavosi pajuodusios basos
pėdos… Iki tos dienos klaipėdiečiai nieko
neišmanė apie aplinkosaugą ir nežinojo,
kur kreiptis. Socialiniame tinkle buvo ma
tyti, kad niekas nežino, kaip elgtis. Tuomet
keli gyventojai raštiškai kreipėsi į Aplinkos
ministeriją, kuri nukreipė į Regiono aplin
kos apsaugos departamentą Klaipėdoje. Šios
įstaigos atstovai paėmę mėginius, nustatė
taršos šaltinį, jo kilmę ir cheminę sudėtį. Tar
šos šaltinis buvo nustatytas – Klaipėdos uoste
veikianti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kom
panija“ (KLASCO). Dar daugiau, paaiškėjo,
kad dabartiniai teisės aktai leidžia įmonei
teršti klaipėdiečių namus. Todėl 2018 me
tais buvo įkurta asociacija KLAIPĖDIEČIŲ
INICIAT YVA UŽ DEMOKRATIJĄ IR EKOLO

GIJĄ (KIDE) – už sveiką aplinką ir už kiek
vieno dalyvavimą jos kūrime. (Trumpinys
KIDE suomiškai reiškia „kristalą“, tai užuo
mina į skaidrumą, kurio visuomenė yra taip
išsiilgusi ) Organizacijos nariai nuolat lanko
aplinkos apsaugos komitetus/posėdžius Klai
pėdos m. savivaldybėje ir LR Seime. Priimtus
sprendimus viešina, dalinasi svarbia infor
macija su kitomis bendruomenėmis. Tenka
dalyvauti posėdžiuose ir LR Vyriausybėje,
ginant viešąjį interesą, Vyriausybei tvirtinant
svarbius įstatymo projektus, kurie aktualūs
Klaipėdos m. gyventojams. Organizuoja ir
raštiškų pasiūlymų teikimą atsakingoms ins
titucijoms aplinkosaugos klausimais.
KIDE nariams labiausiai rūpi, kad klaipė
diečių gyvenamoji aplinka būtų švari ir sau
gi, nes tai daro didžiulę įtaką sveikatai bei
gyvenimo kokybei. Asociacija siekia, kad ir
ateities kartos gyventų kuo švaresnėje aplin
koje, todėl KIDE planuodama ir vykdydama
savo veiklas vadovaujasi darnaus vystymosi
principais. Buria Klaipėdos bendruomenes
(mokslo, verslo, meno, vietos) bei gyven
tojus ir skatiname juos bendradarbiaujant
kurti darnaus vystymosi Klaipėdos miestą/
valstybę. Šio tikslo siekdami organizuojame
kultūrinius, edukacinius ir informacinius
renginius aplinkosaugos temomis: koncer
tus, parodas, mokymus, viešas diskusijas,
socialines-menines akcijas, piketus, mitin
gus. Inicijuojame mokslinius tyrimus, kurie
padeda gilintis į oro taršos problemas ir ieš
koti sprendimų. Taip pat padedame partne

riams, Klaipėdos bendruomenių asociacijai,
viešinti LR teritorijos bendrojo plano spren
dinius (išorinio giliavandenio uosto statybos
Melnragėje). Nežinantiems – LR Vyriausybė
planuoja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
plėtrą Klaipėdos mieste, statydama išorinį
uostą Melnragėje, kuris nulems katastrofiš
kus padarinius: galimai bus kertama apie
200 ha Girulių miško, kranto erozija sunai
kins paplūdimius nuo Klaipėdos iki Palangos
ar net Latvijos sienos. Taip pat nulems dar
didesnę taršą Klaipėdos mieste, nes keliskart
padidės sunkiasvorio transporto srautai šalia
gyvenamųjų namų, vaikų ugdymo įstaigų.
KIDE vykdomos veiklos. Vieni svarbiausių
ir įdomiausių projektų, kuriame dalyvauja
KIDE kaip partneriai, tai projektas KIETA
DALELĖ. Kartu su Klaipėdos universiteto
mokslininkais talkino elektrinio autobuso
DANCER kūrėjams (UAB „Vėjo projektai“)
rengiant taršos mažinimo iniciatyvą – mik
rofotografijos parodą „Kieta dalelė. Mikrofo
tografijų serijos pagalba Klaipėdos kultūrų
komunikacijų centre buvo pristatyta kietųjų
dalelių, surinktų iš šešių Klaipėdos vietų, vi
zualizacija ir jų neorganinė sudėtis. Parodoje
pristatyti tyrimų rezultatai padėjo parodos
lankytojams suprasti kietųjų dalelių povei
kį sveikatai, o tyrimo dalyviams – patyrinėti
transporto ir pramonės taršą. Žinomi Klaipė
dos menininkai parodos dalyvius nustebino
originaliu parodos garso apipavidalinimu.
Tęsinys – kitame puslapyje.

INFORMACIJA NAMŲ BENDRIJOMS TRUMPAI
Per 20 darb o metų, dažn ai
girdžiu, kad gyventojams iškyla
tokie paprasti, elementarūs klau
simai. Tokie, kaip, pavyzdžiui,
naujai įsigijusio buto savininko
įstojimas į Bendriją.
Bendrijos nariu gali tapti buto
ir/ar kitų patalpų savininkas, pa
teikęs prašymą Bendrijos pirmi
ninkui. Prašymo pateikimo data
yra nar ystės pradžios data. Nau
jasis nar ys įrašomas į Bendrijos
narių sąrašą.
Bendr ij os nar iai dažn iaus iai
žino tik savo teises, tačiau prime
nu ir jų pareigas:

Bendrijos nar ys privalo:
– Aktyviai dalyvauti bendrijos
veikloje.
– Laikytis Bendrijos įstatų, da
lyvauti Bendrijos narių susirinki
muose, vykdyti Bendrijos organų
sprendimus.
– Be kitų patalpų savininkų su
tikimo imtis priemonių, kad būtų
išvengta žalos ir pašalinta grėsmė
bendrojo naudojimo objektams.
– Tinkamai naudoti ir prižiūrėti
nuosavybės teise jam priklausan
čias patalpas.
– Tausoti bendrojo naudojimo
objektus, laikytis namo vidaus

Bendruomenės
narių laiškai

PAMAŽU JUDAME

SVEIKINIMAI

Virusas suvaržė Rėkyvos bend
ruomeninę veiklą, bet vis dar neiš
siblaškėme, gyvuojame. Dirbame
pakankamai daug ir įdomiai. Siu
vame namuose daugkartinio nau
doj im o maiš el ius, juos įvair iai
puošiame, džiaugiamės savo darbu
ir stebiname kitus.
Šiuo nelengvu laikmečiu turime
dėvėtų rūbų dėžę. Stropiai dirba
me, išsiėmę rūbus juos dezinfe
kuojame ir nemokamai daliname
žmonėms, kuriems reikalingi dė
vėti rūbai. Vėdiname pat alpas,
dėvime veido kaukes, pirštines.
Džiaugiamės galėdami padėti žmo
nėms. Darbas nelengvas.
Pristabdėme maisto paketų da
linimą. Gruodžio mėn. nedalin
sime paskutinės dienos galiojimo
produktų.
Dėkojame Bendruomenės pirmi
ninkei Nijolei, nepailstančiai mūsų.
Padeda mums su visais rūpesčiais
susidoroti. O jų daug. Tai rūbų
spinta sulūžo, tai karučiai, neat
laikę svorio, subyrėjo, tai šviesa
dingo, tai lemputės perdegė... Vis
Nijolė..., kas daugiau padės?
Gyvuojame bendruomenės ko
lektyvo nuoširdumo dėka ir tikimės
toliau susitikti, dirbti, bendrauti.

Gruodis...Greit nuplėšime pasku
tinįjį šių metų kalendoriaus lapelį ir
įžengsime į 2021-uosius metus. Ko
kie jie bus? Kaip juos pasitiksime?
Su liūdesiu pagalvoju, kad šiemet
negalėsime susitikti ir bendruome
nėje atsisveikinti su tais praeinan
čiais 2020 metais. O kaip būdavo
smagu bendruomenėje! Žaisdavo
me įvairius žaidimus, vaidindavo
me, dainuodavome, vieni kitiems
linkėdavome gerų metų. Ateidavo
net ir Kalėdų Senelis su dovanė
lėmis! O koks gražus ir turtingas
būdavo vaišių stalas! Moterys pri
gamindavo tiek skanėstų, kad net
visa bendruomenės patalpa kvepė
davo nuo jų. Šiemet jau to nebus.
Tad norėčiau pasveikinti bend
ruomenės pirmininkę Nijolę ir pa
linkėti jai, kad ji sekančiais metais
būtų tokia pat energinga, nepails
tanti, mylima.
Norėčiau bendruomenės mote
rims aktyvistėms palinkėti geros
sveikatos, laimės, ir tikėjimo, kad
kitais metais vėl visos galėsime su
sitikti bendruomenėje, ir vėl dai
nuosime, vaidinsime, gaminsime
įvairiausius darbelius.
Su artėjančiais 2021-aisiais, mie
li Rėkyvos bendruomenės nariai!
Tikėkime tuo, ko dar nėra, – kad
tai būtų (E. Haich).

Rėkyvos gyvenvietės
bendruomenės narė
Janina Karnišova

asmeniui naudoti savo patalpas
pranešti Bendr ijos pirmininkui,
kaip bus galima, esant reikalui, į
jas patekti.
Bendr ijos nar ių susir inkimus
šauk ia Bendr ij os pirm in ink as,
Bendrijos valdyba. Eilinis susirin
kimas šaukiamas ne vėliau kaip
per tris mėnesius, ūkiniams me
tams pasibaigus.
Sus ir ink im as laikom as teis ė
tu, jeigu jame dalyvavo daugiau
kaip pusė Bendrijos narių. Jeigu
kvor umo nėra, laikoma, kad su
sirinkimas neįvyko ir ne anksčiau
kaip po dviejų savaičių turi būti

sušauktas pakartotinis susirinki
mas, kuris turi teisę spręsti neį
vykusio susirinkimo dienotvarkės
klausimus. Pakartotinis susirinki
mas laikomas įvykusiu, jeigu jame
dalyvavo ne mažiau kaip ketvirta
dalis Bendrijos narių.
Tokia trumpa informacija, ta
čiau ji galės būti pratęsta ir iš
plėst a, jei tik ats ir as por eik is.
Tod ėl raš yk it e, skamb ink it e,
siūlykite.

Bendrijos pirmininkė
Nijolė Malakauskienė

PROJEKTO PARTNERIO PRISISTATYMAS

Kodėl buvo įkurta asociacija
KLAIPĖDIEČIŲ INICIATYVA
UŽ DEMOKRATIJĄ IR
EKOLOGIJĄ (KIDE)
Tęsinys.
2020 balandžio mėn. šiaurinės
Klaipėdos gyventojai masiškai pra
dėjo viešinti vėl padidėjusią taršą
geležies rūdos dulkėmis šalia uos
te dirbančios įmonės AB KLASCO .
Todėl kaip atsaką į šią situaciją aso
ciacija KIDE su Všį Veiklių mamų
klubu 2020 06 21 surengė Vaikų
gynimo dienos paminėjimo kon
certą „Už vaikų teisę į sveiką ir sau
gią aplinką“, kuriuo buvo siekiama
priminti atsakingoms institucijoms
apie būtinybę saugoti ir gerbti vai
kų teises. Šiame renginyje spalvotai
nudažytais dalyvių delnais parodė
me visuomenei, kad klaipėdiečiai
nori saugios, sveikos, spalvingos
(ne pajuodusios), laimingos vai
kystės miesto vaikams. Labiausiai
džiugino ne pasisekęs renginys, bet
tai, kad į šio koncerto organizavimą
įsitraukė nemažai klaipėdiečių, gy
venančių netoli uosto. Tarp jų yra
teisininkų, ekologų, IT specialis
tų, architektų, muzikologų, vaiz
do ir garso operatorių, pedagogų,
mokslininkų, tikrų šviesuolių. Tik

šių žmonių dėka koncertas pavyko:
renginyje dalyvavo nemažai žino
mų atlikėjų, aktorių; koncerte dai
navo daug talentingų vaikų; buvo
pasirūpinta kokybiška įgarsinimo
paslauga bei viešinimu.
Manome, kad svarbiausia, kas
mums pavyko – gana plačiai išvie
šinti vieną didžiausių Klaipėdos
oro taršos problemų nacionali
niu lygmeniu. Kartu su Klaipėdos
bendruomenių asociacija studija
vome aplinkos apsaugos teisės ak
tus, kurie sudaro sąlygas įmonėms
dirbti neatsakingai ir inicijavome
apskrito stalo diskusijas Aplinkos
ministerijoje, skatindami atsakin
gas institucijas imtis konkrečių
veiksmų suvaldant taršą klaipė
diečių namuose, teikėme daugybę
siūlymų raštu. Dėl to galiausiai Ap
linkos ministerija, paraginta visuo
menės , ėmėsi iniciatyvos griežtinti
Aplinkos apsaugos įstatymo teisės
aktus, kuriuos LR Seimas patvirti
no 2020 m. sausio mėn. Deja, di
delė dalis šių teisės aktų straipsnių,
draudžiančių išmesti įmonėms jų
veiklos produktus už įmonės ribos,

įsigalios tik 2022 m.
Kadangi šiandien šiaurinės Klai
pėdos gyventojai vis dar siunčia
asociacijai KIDE nuotraukas su pa
juodusiomis palangėmis, delnais
ir nevilties kupinuose laiškuose
mūsų klausia: „kada baigsis šis
absurdas???“, planuojame ir nau
ją kultūrinį projektą – foto-garso
parodą „Uostas mieste-21“. Šiuo
projektu norime parodyti kitiems
Lietuvos miestams, kokį poveikį
klaipėdiečiams, jų gyvenimams,
daro uoste neatsakingai dirbančių
įmonių veikla. Labai viliamės, kad
šis projektas paskatins ir visuome
nės aktyvumą sprendžiant aplinkos
problemas. Šiuo metu ieškome rė
mėjų, partnerių (galerijų, muziejų,
parodų rūmų) bei meno ir kultū
ros srityse dirbančių profesionalų
(vaizdo, garso režisierių, aktorių,
viešųjų ryšių specialistų), kurie
norėtų padėti įgyvendinti šią idėją.
Kviečiame prisidėti ir Šiaulių krašto
gyventojus.

Prezidentė Alina Andronova

Rėkyvos gyvenvietės
bendruomenės narė
Danutė Kundrotienė

Regina Tarnauskienė
PAVASARIS
Pavasaris laukais jau eina
Su pumpurais žaliais beržų.
Žibuoklė žydi čia pašlaitėjNušviesta saulės spindulių.
Štai ten aukštai medžio viršūnėj
Genys kalena snapeliu.
Švelnus vėjelis neša garsą
Tuk-tuk, ir aš čia gyvenu.
Bitutė iš kažkur atklydus
Nektaro ieško tarp žeidų.
Kiškutis slepiasi už krūmo
Ir stebis kaip čionai gražu. Gražu!
***
Ten kur mėlyni ežero toliai
Ir pakrantė apjuosta šilų
Melsvos ežero ramios bangelės
Paguos po dienos rūpesčių.
Vėjas žais seno beržo viršūnėj,
Baltas plunksnas žuvėdros kedens
Vakarais tyliai gęstančios saulės
Spindulys pasiliks ant vandens.
***
Vėjas blaško svyruoklį berželį
Ir skamba giesmė vyturių.
Ūkanotom gimtinės pakrantėm
Per pievą rasotą brendu.
Čia purienos pražydo lyg auksas
Prie gimtinės upelio krantų.
Čia bangelė pati nuostabiausia
Nusirito upelio šlaitu.
Gaubia sutemos tėviškės klonius,
Nusileido migla ant laukų,
Tik gegutės rauda tartum aidas
Išnyksta migloj sutemų.

tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad
jų laikytųsi jo šeimos nar iai ir
nuomininkai.
– Tvark ingai ir laik u mokėt i
Bendrijos mokesčius.
– Parduodant ar kitaip perlei
džiant nuosavybės teise priklau
sančias patalpas, atsiskaityti su
Bendr ij a pagal savo prievol es,
informuoti apie savininko pasi
keit im ą Bendr ij os pirm in ink ą.
Pranešti, kaip, esant reikalui, bus
galima patekti į jam priklausiu
sias patalpas.
– Laikinai išvykdamas, išsinuo
mojęs ar kitaip patikėjęs kitam

Per susikaupimą
į Atgimimą
Adventas – prieškalėdinis susi
kaupimo laikotarpis. Šiuo metu
krikščionys ruošiasi didžiausiai
šventei – kūdikėlio Jėzaus gimimui
– Šv. Kalėdoms.
2020-ieji buvo didelių išban
dym ų met ai. Vien i tikėj o, kad
pasaulyje siaučia sunki, gyvybes
naikinanti liga, kiti atkakliai teigė,
kad Covid–19 virusas yra valdžios
žmonių pramanas, jų pasipelny
mo šaltinis.
Tačiau bet kuriuo atveju nuei
nantieji metai mums suteikė gali
mybę išmokti saugoti save ir šalia
esantį šeimos ar bendruomenės
narį, kaimyną, nepažįstamąjį.
Prieškalėdinio susikaupimo lai
kotarpiu kviečiu susimąstyti, ar
išmokome lik imo mums siųst ą
pamoką, ar supratome, kad visas
epidemijas įveikia vienintelis skie
pas – Meilė.
Su artėjančia Didžiojo Gimimo
švente!
Su ateinančiais, tikėkimės, svei
katos ir meilės sklidinais 2021-ai
siais !

Leidinį surinko ir spausdino projekto vadovė
Nijolė Malakauskienė. Tel. 8 621 16803.

Irena Vasinauskaitė

„Rėkyviškiai nenori būti „Nežiniukais“
Rėkyviškiai taria „taip“ naujoms
technologijoms, stengiasi ir nori
mokytis visą gyvenimą. Ir jauni,
ir vyresni domisi naujomis tech
nologijomis, įsigyja išmaniuosius
telefonus, planšetinius kompiu
terius ir mokosi jais naudotis. Kai
kas ir namie turi kompiuterius ir
taip gali sekti gyvenimo aktuali
jas. Buvo pasiūlyta paruošti pro
jektą apie įtinklinimą. Taip ir gimė
projektas „Rėkyviškiai nenori būti
„Nežiniukais“.Projekto tikslas –
sukurti Rėkyvos bendr uomenės

Leidinį maketavo UAB „Šiaulių kraštas“
Ugniaus Malakausko nuotr.

internetinę svetainę, kurioje būtų
talpinama svarbi informacija apie
Rėkyvos gyvenvietę, bendruome
nės nariai skatinami naudotis in
ternetu, dalį veiklų perkeliant į
elektroninę erdvę.
2020 m. balandžio 1 d. rėkyviš
kius pasiekė maloni žinia – pro
jektas laimėjo finansavimą.
Tad a iešk oj om e opt im al aus
darbų rangovo varianto, jį radus
buvo sukurta ši internetinė svetai
nė, kurios adresas: www.rekyvos
bendr uomene.lt

Dabar atsiveria naujos rėkyviš
kių bendravimo galimybės. Tad
dėkojame visiems, kurie finansa
vo ir rėmė šį projektą:
Iniciatorius ir rėmėjas: projek
tas „Prisijungusi Lietuva“.
Proj ekt as fin ans uoj am as Eu
ropos regioninės plėtros fondo
ir Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšomis.
Rengėjai: BETI ir Nacionalinė
distancinio mokymo asociacija.

Projekto vadovė Irena Ročytė

Už publikacijas projekto administracija neatsako. Autor ių nuomonė nebūtinai sutampa su projekto vykdytojų nuomone.
Tiražas 2000 egz. (Projektas tęstinis).

