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Rėkyvos gyvenvietės bendruo-
menės nariai eilę metų sėkmingai 
vykdė projektus iš LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
programos „Nevyriausybinių or-
ganizacijų ir bendruomeninės 
veiklos stiprinimo 2022 metų 
veiksmų plano 1.1.6 priemo-
nės „Stiprinti bendruomeninę 
veiklą savivaldybėse“ įgyvendi-
nimo. Šiais metais paskelbtas 
Programos bandomasis modelis. 
Pakeistas Nevyriausybinių organi-
zacijų ir bendruomeninės veiklos 
stiprinimo 2022 metų veiksmų 
plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti 
bendruomeninę veiklą savival-
dybėse“ įgyvendinimo (toliau 
– Programa) aprašas. Paraiškas 
vertino LR Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos ekspertai, o jų 
išvadas papildomai turėjo patvir-
tinti Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos sudaryta komisi-
ja iš administracijos, seniūnaičių, 
bendruomeninių organizacijų at-
stovų. I Programos etape galėjo 
dalyvauti vietos bendruomeni-
nės organizacijos, registruotos ir 
veikiančios Šiauliuose, o II etape 

(nes nebuvo išnaudotos Šiaulių 
miestui skirtos lėšos), paraiškas 
galėjo teikti jau visos organiza-
cijos, turinčios NVO statusą t. y. 
asociacijos, viešosios įstaigos, vi-
suomeninės organizacijos. Suta-
patinami visuomenininkai, kurie 
turi savo tiesioginius darbus, bet 
laisvalaikį skiria savo organizacijų 
stiprinimui bei viešosios įstaigos, 
kurios turi patalpas, samdomus 

darbuotojus ir dirba su projekti-
ne veikla specialistai. Tokiu atve-
ju visuomenininkai stoja į vieną 
gretą su nelygiais konkurentais. 
Deja, jiems tampa tikru iššūkiu 
teikti ir laimėti projektus. Progra-
ma keičiama ir daroma kasmet 
sudėtingesne.

Šiais metais Rėkyvos gyven-
vietės bendruomenė teikė ir 
pradėjo vykdyti projektą „Rė-

kyvos burės informuoja“ iš LR 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos programos „Nevy-
riausybinių organizacijų ir ben-
druomeninės veiklos stiprinimo 
2022 metų veiksmų plano 1.1.6 
priemonės „Stiprinti bendruo-
meninę veiklą savivaldybėse“ 
įgyvendinimo“.

Vykdomo projekto pagrindinis 
tikslas – rugsėjo mėnesį atnaujin-
ti Rėkyvos seniūnijoje dar 2005 
metais pastatytus 3 informacinius 
stendus, kurie nebeatitinka savo 
paskirties bei gadina bendruome-
nės įvaizdį. Spalio mėnesį buvo 
organizuojamos talkos aplinkai 
prie stendų sutvarkyti. Projek-
to lėšomis lapkričio mėnesį bus 
leidžiamas laikraštis ,,Rėkyvos 
bendruomenės žinios“. Į veiklas 
kviečiami savanoriai ne tik iš Rė-
kyvos gyvenvietės bendruomenės, 
bet iš visos bendruomenės. 

Su tiekėju atrinktas tinkamiau-
sias stendų dizainas.

Nijolė Malakauskienė 
Bendruomenės pirmininkė

 2022 metais Rėkyvos gyvenvietės ben-
druomenė teikė ir jau baigia vykdyti pro-
jektą „Rėkyvos burės informuoja“, kurį 
finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija iš programos „Nevyriausybinių 
organizacijų ir bendruomeninės veiklos 
stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 
priemonės „Stiprinti bendruomeninę vei-
klą savivaldybėse“ įgyvendinimo“.

 
Prieš teikiant projektą, patys Rėkyvos gy-

venvietės bendruomenės nariai savo inici-
atyva vykdė apklausą dėl numatytų darbų 
reikalingumo. Aktyvūs bendruomenės nariai 
be vargo surinko 200 vietinių gyventojų pri-
tariančiųjų balsų. Rekomendaciją pateikė Rė-
kyvos seniūnija.

Informaciniai stendai atnaujinti ne tik Rėky-
vos Centro, bet ir Vyturių seniūnaitijoje, prie 
jų sutvarkyta aplinka. 

Šį mėnesį projektas „Rėkyvos burės infor-
muoja“ baigsis. Įdomu, ką galvoja patys Rėky-
vos gyvenvietės bendruomenės nariai, kurie 
vienaip ar kitaip „prisilietė“ prie jo?

Danutė Vaičiulienė sukūrė net ketureilį:
Šiltas, gražus rudenėlis
Visiems nuotaiką pakėlė.
Pasitarę, susibūrę šalia ,,burių“
Grožį kūrėm.
Jurgita Ivoškytė: Šis projektas išties naudin-

gas. Jo metu atnaujinti informaciniai sten-
dai turi išliekamąją vertę, suteikia naudingų 
nuorodų ne tik svečiams, bet ir vietiniams 
gyventojams!

Genovaitė Goncerauskienė: Apklausiant dėl 
projekto, visi, kuriuos radome namuose, ne-
svarbu jauni ar pagyvenę žmonės pritarė, kad 
būtina kas sena atnaujinti, kad būtų gražu.

Irena Žaliauskienė: Džiaugiuosi vis atsinau-
jinančia Rėkyva. Stendai sutvarkyti, viskas 
aiškiai nurodyta. Apsodinome juos medeliais, 
kai užaugs, bus labai puikus vaizdas.

Aldona Stabrauskienė: Ačiū tiems, kurie 
rašė, teikė Projektą. Visiškai kitaip atrodo 
stendai. Pasodinti dekoratyviniai medeliai, kai 
suaugs bus pasigrožėti ateinančioms kartoms.

Vaclava Ramanauskienė: Dažnas sustoja pa-
sigrožėti atnaujintais stendais, tai įrodo, kad 
ne veltui rašytas, teiktas ir vykdomas projek-
tas. Mums, vaikštantiems, ne taip aktualu, 
tačiau nevaikštantieji labai laukia laikraštuko 
„Rėkyvos bendruomenės žinios“. Gavę spau-
dą, gali sužinoti kas naujesnio įvyko Rėkyvo-
je. Tikrai gerai, kad tokie projektai vykdomi.

Karolis Leonavičius: Gavęs pasiūlymą pri-
sijungti prie vykdomo projekto, ilgai apie tai 
nesvarsčiau. Projekto metu turėjau progą pri-
sidėti prie aplinkos tvarkymo Rėkyvoje. Man 
tai buvo įdomi ir smagi patirtis. Manau, jog 
tokie projektai naudingi ne tik patiems Rė-
kyvos gyventojams, bet ir jos svečiams, kurie 
pamatę kaip čia gražu norėtų čia sugrįžti ne 
vieną kartą. 

Irena Ivoškienė: Šiemet Rėkyvos gyvenvie-
tės bendruomenė parašė projektą dėl sten-
dų ,,burių“ atnaujinimo. Gavus finansavimą 
buvo pakeisti 3 stendai, kuriuose pavaizduo-
ta Rėkyvos gyvenvietė, seniūnaitijos, ežeras 
ir svarbiausi lankytini objektai. Padarytas 
labai geras darbas, nes dabar atvykus svečiui 
į Rėkyvą, nebereikia klausti žmonių kaip rasti 
ežerą, parką ar mokyklą... prie kiekvieno sten-
do pasodinta medelių. Labai norisi, kad Rėky-
va būtų graži, žaliuojanti ir žydinti.

Danutė Budovienė: Rėkyvos gyvenvietės 
bendruomenės iniciatyva, atnaujintos 3 
informacinės burės. Pirmiausia apklausėme 
Rėkyvos gyventojus, surinkdamos daug parašų, 
ar reikia „,bures“ atnaujinti. Visi pasirašė pri-
tardami, kad Rėkyva turi gražėti. Toliau pa-
sodinome medelių, kad prie atnaujintų burių 
ir teritorija būtų graži, kurią ir toliau teks 
bendruomenės nariams prižiūrėti. Projektas 
pasitvirtino. Mums pasisekė, kad turime labai 
veiklią bendruomenės pirmininkę Nijolę ir 
stengiamės jai padėti, kas kuo tik galim.

Aleksandra Baracevičiūtė: Projekte buvo nu-
matyta ir aplinkos sutvarkymas prie pažinti-
nių stendų, tai mes – senjoros, įsitraukėme į 
šį darbą. Talkos diena buvo labai graži, saulė-
ta, tad mes tvarkėme aplinką, sodinome prie 
stendų medelius. Buvo labai smagu padirbėti, 
pabendrauti su jaunimu. Pabaigę darbus, iš-
siskirstėme geros nuotaikos, už ką esame dė-
kingi mūsų bendruomenės pirmininkei Nijolei 
Malakauskienei.

Ugnius Malakauskas: Rėmėjų dėka informa-
cinės „burės“ atnaujintos ne tik Rėkyvos cen-
tre, bet naujomis, ryškiomis spalvomis stendai 
pakeisti Pramonės bei Bačiūnų sankirtoje ir 
prie „Pušelės“. Šaunu!

Regina Arlauskienė: 2022 m. rugsėjo, spalio, 
lapkričio mėnesiais Rėkyvos bendruomenė 
įgyvendina projektą „Rėkyvos burės infor-
muoja“. Buvo atnaujinami 3 išblukę ir nebe-
atitinkantys paskirties stendai. Džiaugiamės 
Rėkyvos bendruomenės narių sutelktumu 
ir gražiu bendradarbiavimu siekiant bendro 

tikslo. Bendruomenės nariai, vadovaujami 
mūsų pirmininkė Nijolės Malakauskienės, 
tarėsi, kaip turėtų atrodyti stendai, kad būtų 
estetiški ir informatyvūs, rinko parašus iš 
Rėkyvos gyventojų sprendžiant ar reikalingi 
tokie stendai, dalyvavo pokalbiuose, disku-
sijose, dalyvavo talkoje tvarkant ir gražinant 
stendų aplinką. Galvoju, kad visų mūsų gra-
žaus darbo ir susitelkimo būdu, efektyviai 
įgyvendinome pagrindinius tikslus ir siekius. 
Džiaugiamės gražiu rezultatu. Manau, Rėky-
vos gyvenvietės svečiams bus lengva ir patogu 
rasti reikiamus objektus gyvenvietės teritori-
joje. Bendruomenės nariai, įgyvendindami 
projektą, patyrė, kad galima daug padaryti 
dirbant bendruomeniškai, kartu. Buvo šaunu! 
Beliko lapkričio mėnesį išleisti laikraštį „Rėky-
vos bendruomenės žinios“ ir su šiuo projektu 
atsisveikinsime. Tikimės kitų LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamų ir 
finansuojamų projektų.

Mūsų dienos
Žiema – šaltukas. Pavasa-

ris – bunda augalai. Vasarėlė 
– pašildo..., kartais net per 
daug. Ruduo – nevėluoja, 
atšaldo sulig pirma diena. 
Visi turi savo tasykles, laiką, 
kuris nestovi.

Taip ir mūsų Rėkyvos 
bendruomenės patalpo-
se. Niekas netrukdo daly-
vauti veikloje nurodytomis 
dienomis, valandomis, vi-
siems vienodos taisyklės. 
Gera nuotaika susirenkame 
į patalpas kur bendraujame, 
dirbame. 

Neseniai į mūsų Bendruo-
menę įsijungė Danutė Budo-
vienė. Greita, judri, nurodo 
darbelius, pati sėda prie siu-
vimo mašinos. Tačiau tai-
syklės galioja ir čia. Pleputį 
pastumti į šalį, reikia susi-
kaupti, kad darbeliaipavyk-
tų, būtų kokybiškesni.

Jurgita Ivoškytė grįžusi iš 
savo tiesioginio darbo ateina 
pamokyti kaip pasigaminti 
savo rankų darbo kalėdinių 
žaisliukų, atvirukų, proginių 
vokelių.

Genutė Goncerauskienė 
organizuoja dainavimo repe-
ticijas. Prie Rėkyvos kultūros 
centro buvo rudeninė mugė, 
turėjome svečių, dainavome. 
Dainavome be muzikos pri-
tarimo, tačiau žmonės plojo. 
Gal ir patiko?

Tikimės ir toliau dainuoti, 
juk artėja Rėkyvos gyven-
vietės bendruomenės dvide-
šimtmetis, švęsime, kviesime 
senus gerus draugus pažy-
mėti jubiliejų.

Vaclava Ramanauskienė 
Rėkyvos gyvenvietės 
bendruomenės narė 

Prašymas
Mūsų nenuilstanti, ne-

nustygstanti vietoje, besi-
rūpinanti viešųjų erdvių 
sutvarkymu Rėkyvos gyven-
vietės bendruomenės narė 
Genovaitė Goncerauskienė 
2022-10-26 pateikė Šiaulių 
miesto savivaldybės merui 
Artūrui Visockui ir admi-
nistracijos direktoriui Anta-
nui Bartuliui raštą dėl

pėsčiųjų tako atnaujini-
mo nuo Pirties g. 5 namo 
iki Rėkyvos parko bei per 
patį parką. Surinko arti 300 
vietos gyventojų pritarimo 
parašų ir prašo, svarstant 
miesto biudžetą 2023 me-
tams numatyti lėšas ir at-
naujinti pėsčiųjų taką nuo 
Pirties g. 5 namo, per Rė-
kyvos parką iki Poilsio ga-
tvės (iki mašinų stovėjimo 
aikštelės prie parko ). 

Į ankstesnįjį p. Genovai-
tės 2021 metais prašymą 
dėl Pirties gatvės šaliga-
tvio atnaujinimo buvo atsi-
žvelgta ir šiuo metu žmonės 
džiaugiasi galėdami saugiai 
juo vaikščioti.

laiškai Projektas ,,Rėkyvos burės informuoja“

„Rėkyvos burės“ jau plevėsuoja



Lei di nį su rin ko ir spaus di no pro jek to va do vė Nijolė Malakauskienė. Tel. 8 621 16803.
Lei di nį ma ke ta vo UAB „Šiau lių kraš tas“

Ug niaus Ma la kaus ko ir Rėkyvos bendruomenės archyvo nuo tr.
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 1000 egz. (Pro jek tas tęs ti nis). 

SENJORŲ VIZITAS BUSTURE
Spalio 1-oji – tarptautinė pagyvenusių žmonių 

diena. Tą dieną senjorai vaišinami kava, arbata, 
vyksta įvairūs jiems aktualūs ir juos dominantys 
renginiai bei kiti užsiėmimai. UAB „Busturas“ nuo-
lat palaiko ryšį miesto bendruomene. O artėjant 
šiai gražiai dienai 2022 m. rugsėjo 30 d. pakvietė-
me miesto senjorus atvykti į Šiaulių autobusų stotį 
diskusijai prie kavos puodelio apie miesto viešąjį 
transportą, jo perspektyvą ir patogumą senjorams 
bei kitiems keleiviams.

Bendrovės atstovai susirinkusiems trumpai papa-
sakojo apie įmonės teikiamas paslaugas, priminė 
saugumo reikalavimus. Skirtas išskirtinis dėmesys 
žmonėms su negalia. Ta tema nuveikta gana ne-
mažai, o įmonė sistemingai investuoja ir toliau in-
vestuos į visų keleivių patogumą. Autobusų stoties 
direktorė akcentavo, kad autobusų stotyje buvo at-
likta nemažai esminių pakeitimų, kurie palengvino 
keliavimą ne tik žmonėms su negalia, bet ir judėjimo 
sunkumus patiriantiems senjorams.

Šis susitikimas buvo labiau smagus bei neįparei-
gojantis nei darbinis ar reikalaujantis konkrečių 
sprendimų. Tačiau nuoširdžios diskusijos metu visi 
panorę pasisakyti buvo išklausyti. Senjorai negailėjo 
pagyrų įmonės darbui bei vairuotojams. Aktualius 
klausimus bei jiems rūpimas problemas mes taip pat 
išgirdome ir bandysime jas išspręsti.

Dėkojame taip gausiai susirinkusiems senjorams 
bei bendruomenių atstovams. Tikime, kad tik disku-
tuojant ir ieškant sprendimų kartu galime pasiekti 
geriausių rezultatų. Sveikiname senjorus su artė-
jančia jų švente ir linkime nenustoti judėti, domėtis 
ir bendrauti.

UAB ,,Busturas“ informacija

Mokymai
Rugsėjo 20 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešojoje bibliotekoje vyko mokymai „Projekto idėjų 
paieška, kūrybiškumas“. Juos vedė Romanas Šarpa-
novas – edukatorius, sertifikuotas „Design Sprint“ 
metodikos moderatorius. Mokymuose dalyvavo 
Šiaulių ir Telšių apskričių nevyriausybinių organi-
zacijų (NVO) atstovai.

Mokymų metu dalyviai susipažino su „Design 
Thinking“ metodika, padedančia generuoti ir reali-
zuoti savo idėjas. Naudojant „Design Thinking“ me-
todiką galima išgryninti tikruosius tikslinės grupės 

poreikius, kurie padeda ieškoti originalių priemonių 
problemoms spręsti. NVO atstovai turėjo galimybę 
praktiškai taikyti šią metodiką – mėgino suprasti 
problemą, generuoti idėjas, ieškoti sprendimų, kurti 
prototipus ir išbandyti idėjas. Idėjų vizualizacijai 
pasitelktas „LEGO Serious Play“ metodas.

Šie mokymai yra projekto „Nevyriausybinių orga-
nizacijų atstovų bendrųjų vadybos ir komunikacijos 
kompetencijų tobulinimas“ dalis. Projektu siekiama 
tobulinti Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių 
nevyriausybinio sektoriaus kultūros ir laisvalaikio 
organizacijų narių bendrąsias projektų valdymo, 
rinkodaros ir komunikacijos kompetencijas.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros ta-
ryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos informacija

Rudens gėrybės džiugino 
šventėje „Rėkyvos derlius 2022“

Rugsėjo 17 d. Šiaulių kultūros centro Rėky-
vos kultūros namų kiemelyje vyko derliaus šven-
tė „Rėkyvos derlius 2022“. Rudens gėrybės ir 
rankų darbo gaminiai puikavosi ant prekystalių. 
Organizatoriai: Šiaulių kultūros centras, Rėkyvos 
gyvenvietės bendruomenė, Rėkyvos seniūnija. Rė-
mėjas – labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.

Visi sodininkai, daržininkai, rankdarbių kūrėjai 
turėjo galimybę pasidalyti, parduoti, ar dovanoti 
savo užaugintas arba surinktas miško gėrybes. Į 
šventę atvykę svečiai bei dalyviai keitėsi receptų 
idėjomis ir klausėsi dainų, kartu turiningai praleido 
šeštadienio popietę.

Šventės metu sveikinimo žodžius tarė mero pava-
duotojas Egidijus Elijošius, vyko Ugniaus Malakaus-
ko nuotraukų paroda. Susirinkusiems gerą nuotaiką 
dovanojo Šiaulių kultūros centro choreografijos 
studija „Impresija“ (meno vad. I. Širvienė), Šiau-
lių kultūros centro vokalo studija „Rokoko“ (meno 
vadovė R. Kauneckaitė), ansamblis „Šaltinėlis“, ro-
mansų grupė „Darna“, dramos būrelis „Vitaminas 
C“ ir ansamblis „Radasta“.

Spalvingą rudens popietę daržo ir miško gėrybė-
mis bei rankų darbo gaminiais džiaugėsi ne tik Rė-
kyvos gyventojai, bet ir svečiai.

Šiaulių kultūros centro informacija

Rugsėjo, spalio, lapkričio mė-
nesiais vykdomas LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
finansuojamas projektas „Rėky-
vos burės informuoja“. Projekto 2 
uždaviniai atlikti, t. y. atnaujinti 
informaciniai stendai ir sutvarky-
ta aplinka prie jų. 3-sis uždavinys 
– leidžiamas laikraštis „Rėkyvos 
bendruomenės žinios“.

Be vykdomų projektinių vei-
klų bendruomenės nariai tęsia 
aktyvią veiklą. Rugpjūčio 3 d. 

aplankėme kolegas Betygalos 
bendruomenėje (Raseinių rajo-
nas). Rugpjūčio 13 d. vykome į 
Kairius, į kairuolių šventę. Šiais 
metais Žolinę šventėme Naisuo-
se. Rugsėjo 17 d. kartu su Rėky-
vos seniūnija, Šiaulių kultūros 
centru organizuota nuotaikinga 
šventė „Rėkyvos derlius – 2022“. 
Spalio 1-ąją atšvęsta Tarptautinė 
pagyvenusiųjų diena, o dalis rė-
kyviečių, pakviesti Rėkyvos seniū-
nijos bendruomenės „Vyturiai“, 

 Dirbant seniūnijoje man bū-
davo pikta ir gaila tų žmonių, 
kurie ateina į valstybinę įstai-
gą tarsi išmaldos, nusižeminę 
ir nuolankūs, tarsi valdininkai 
būtų kokie dievaičiai. Deja deja, 
mes išsikovojome nepriklau-
somybę, tačiau nemokame ja 
pasinaudoti. Ir nereikia ieško-
ti kaltų kitur. Visa kaltė – mu-
myse. Vis dar laukiame, kas 
už mus pakovos, pasirūpins 
ir pasakys, kaip turime elgtis, 
o geriausia – palaukti kol kiti 
padarys…

Steigiant Rėkyvos gyvenvietės 
bendruomenę, po to seniūniją, 
manyčiau, buvo padaryta daug 
klaidų: nereikėjo skubėti kurti 
seniūnijos, galima buvo atnaujinti 
Infrastruktūros skyriaus speci-
alisto etatą Rėkyvoje, į seniūno 
pareigas nereikėjo rekomenduoti 
nežinomo žmogaus (o gal ,,kėdė 
iškreipė veidą“?), nereikėjo man 
sutikti dirbti seniūnijoje. Galvoju, 
kad ten nuo šiol atsiras „valdinin-
kų perykla“, juk reikia apsistatyti 
sau palankiais žmonėmis. Darbo 
seniūnijoje mažai: retas kuris 
ateina pažymos ir konsultacijos 
apie namų bendrijose renkamus 
mokesčius, o viešuosius darbuo-
tojus galėtų įdarbinti savivaldybės 
įmonės. Daugiau viskas – imi-
tacija, puikybė, kaip ir visame 
Šiaulių bokštelyje. O ir ką galima 
seniūnijoje padaryti, neturint 
savo biudžeto? Valdininkai tikė-
josi įsteigę seniūniją „numarinti“ 
bendruomenės veiklą, nes ji pa-
sirodė neparanki jiems. Neįveikę 
ir nepalenkę į savo pusę, jie įstei-
gė seniūnijos tarybą, kuri priva-
lo būti sudaroma iš „seniūnijai 
priskirtoje teritorijoje išrinktų 
bendruomenės atstovų jų spren-
dimu, priimtu bendruomenės 
atstovų susirinkime“. Tuo tarpu 
išrinkta ir įregistruota vietinės 
bendruomenės atstovė tebuvo 
viena – Rėkyvos bendruomenės 
pirmininkė. Keista – valdininkai 
išsijuosę ragina, ypač prieš rinki-
mus, kurtis, burtis į bendruome-
nes, tačiau kaip gaila, kad jos ne 
kuriasi, o nyksta (turiu galvoje 
Šiaulių miestą). Kodėl? 

Dėl seniūnijos įkūrimo Rėky-
voje vyko daug diskusijų ne tik 
savivaldybėje, tačiau ir pačioje 
gyvenvietėje. Ši tema dažnai buvo 
gvildenama spaudoje bei televizi-
joje, vykdomos viešos apklausos. 
Manau, kad seniūnijos kuriamos 
tam, kad savivaldybė pati galėtų 
valdyti situaciją ir viską pakreip-
ti sau norima linkme, o ne leisti 
bendruomenei pačiai spręsti vie-
toje iškilusius klausimus.

Manau, kad seniūnijoje vyr. 
specialiste būčiau dirbusi iki 
šiol, jei būčiau tyliai, ramiai 
vykdžiusi seniūnės paliepimus, 
bendruomenės veiklos rezulta-
tus leidusi nusirašyti kaip seniū-
nijos (seniūnija savarankiškos 
veiklos ir negali kol kas vykdyti, 
nes neturi lėšų, o tie skirti 20 
tūkst. Lt – ašaros, tuo tarpu net 
bendruomenės biudžetas suda-
ro apie 7 tūkst. Lt, kuriuos pati 
turi „susigraibyti“) ir nebūčiau 
aktyvinusi vietos gyventojų, nes 
įsikarščiavusį, įpykusį interesantą 
„atvėsindavau“ bendravimu, 
pasiūlydama išgerti puodelį kavos 

ar arbatos. Žmogus išeidavo 
patenkintas, kartais net ir negavęs 
teigiamos informacijos. Toje viet-
oje reikia, kad dirbtų tyli, pak-
lusni, valdininkijos „kanceliarinė 
žiurkė“. Kol kas suteikime 
žmonėms galimybę džiaugtis 
„žėrinčiu mėšlu“ ir ant jo gražiai 
žydinčiomis, bujojančiomis biu-
rokratinėmis institucijomis kaip 
seniūnija, savivaldybė. 

Nenorėčiau savo pamąstymų 
baigti liūdna gaida. Kai buvau 
išmesta iš seniūnijos, darbą man 
pasiūlė B. Urbonavičienė, val-
gyklos „Pas Bronelę“ savininkė. 
Bronelė – vienas iš nedaugelio 
žmonių, kuriai reikalingas mano 
darbas. Per praėjusius ketverius 
metus geriau pažinau žmones, 
šalia kurių tenka gyventi man, 
mano šeimai, draugams, kaimy-
nams... Rėkyvoje pasiektas rekor-
das – per tris dienas buvo surinkta 
529 gyvenvietės žmonių parašų, 
palaikančių ir reikalaujančių grą-
žinti mane dirbti į seniūniją! AČIŪ 
visiems pasirašiusiems ir patikėju-
siems manimi. Tiesą pasakius, aš 
nebenorėčiau ten sugrįžti, nors 
daug ką pati ten kūriau... Iš arti 
pažinau žmones, kurių veidus 
keičia kėdės. Su gailesčiu žiūriu į 
tuos, kurie pataikauja, blaškosi į 
kairę ir į dešinę, neturi savo nuo-
monės, įvykius stebi tik iš šalies, 
o patarimo pas mane ateina kai 
būna tamsu... Nėra to blogo, kas 
neišeitų į gera. Džiaugiuosi, kad 
pagaliau patys Rėkyvos gyvenvie-
tės bendruomenės nariai dirbda-
mi vis labiau įsisąmonina, kas tai 
yra visuomeninė – bendruomeni-
nė veikla. Vieša paslaptis – daugu-
ma Šiaulių miesto visuomeninės 
organizacijos tik „popierinės“ 
arba tapo vietos valdžios įrankiu. 
Mes išlikome nepriklausomi ir 
tai be galo džiugina. Už visa tai 
esame be galo dėkingi respubli-
kinei bei vietos žiniasklaidai, kuri 
daug dėmesio skyrė mūsų Rėky-
vos gyvenvietės bendruomenei, 
nušvietė mūsų veiklą, pateikė 
objektyvią informaciją. Dar nieka-
da nebuvo tiek daug žiniasklaidos 
dėmesio skirta šiam, gerokai nuo 
Šiaulių miesto centro nutolusiam 
mikrorajonui, kiek per pastaruo-
sius penkerius metus. Šiame lei-
dinyje tik mažutė dalelė citatų iš 
radijo ir laikraščių. O kur dar lai-
dos per televiziją ir radiją! 

 Pabaigai drąsiai sakau: nie-
kam nepataikavau, nesilenkiau 
tuštybei, visuomet gyvenau, dir-
bau, dirbu ir toliau dirbsiu pagal 
įstatymus, sąžinę ir sveiką protą, 
aktyvinsiu žmones, žadinsiu juos 
iš snaudulio (gaila, kad bendruo-
menė skaldoma), kad jie neleistų 
apkerpėti vietos įstaigų vadovams 
bei miesto valdininkams… Ir visai 
nesvarbu, kuo ateityje dirbsiu. 
Mes visi esame Lietuvos piliečiai ir 
turime Konstitucinę teisę – atvirai 
išsakyti savo nuomonę ir reika-
lauti iš mūsų renkamos valdžios 
dėmesio sau.

 
Rėkyvos gyvenvietės 

bendruomenės pirmininkė 
ir vietinės bendruomenės atstovė 
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tą dieną išvyko į Vilnių. Spalio 2 
d. Šiaulių apskrities P. Višinskio 
viešojoje bibliotekoje pasveikinti 
Parkinsono draugijos nariai 15-os 
metų jubiliejaus proga. Spalio 5 d. 
išdalinti EU maisto paketai Rėky-
vos seniūnijos gyventojams. Spa-
lio 12 d. kūrėme atvirukus kartu 
su „Menų šaltinio“ narėmis. Spa-
lio 14 ir 15 dienomis organizuota 
ir dalyvauta rudeninėje „Maisto 
banko“ akcijoje. Išdalinti surink-
ti maisto produktai, padėkota sa-
vanoriams. Spalio 24 d. moterys 
pynė Vėlinių vainikus. Spalio 28 
d. savo rankų darbo žibintais pri-
sidėjome prie „Šviečiančių žibin-
tų vakaro“ Šiaulių globos namų 
kiemelyje. Lapkričio 5 d. kartu su 
Rėkyvos seniūnija ir Šiaulių kul-
tūros centru palaikėme TV3 „Išsi-
pildymo akciją“ bei organizavome 
Pyragų vakaronę. 

Kiekvieną pirmadienį savo 
bendruomenės nariams iš LPF 
„Maisto banko“ parvežame ir iš-
daliname paskutinės dienos galio-
jimo produktų. Turime galimybę 
paremti ne tik maisto produktais, 
bet ir dėvėtais rūbais.

Kiekvieną trečiadienį ir penk-
tadienį vyksta užsiėmimai, kurių 
metu mūsų kūrybingi bendruo-
menės nariai kuria ne tik gra-
žius, bet ir naudingus darbelius. 
Nepamirštame pagerbti savo 
bendruomenės narius jubiliejinių 
gimtadienių proga. 

Visus, norinčius, kurti, veikti, 
bendrauti, kviečiame ateiti, daly-
vauti, siūlyti savo idėjas, bandysi-
me kartu jas įgyvendinti.

Rėkyvos gyvenvietės 
bendruomenės informacija

Kartu su „Menų šaltinio“ narėmis.

Prie Betygalos bendruomenės namų.


