ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMA
„DARNI VISUOMENĖ IR ĮTRAUKI KULTŪRA 2021–2023 METAMS“
2021 M. ATASKAITA
Eil. Įvykdytos programos veiklos
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dalyvių,
žiūrovų
skaičius
Lauko meno galerijos įkūrimas Įrengta šviečianti lauko galerija 1000
iš 3 vnt. šviečiančių (LED)
stačiakampių gretasienių formos
objektų su atspausdintomis 12
skirtingų nuotraukų. Pirmoji
paroda – Žygintos Ivanavičienės
ciklas „Zodiako ženklai“
Jaunimo kultūrinės iniciatyvos Pagamintos 2 metalinės lentelės,
„Kas iš Kuršėnų?“
pažyminčios Kuršėnų miesto
svarbias vietas. Kiekvienoje
lentelėje integruotas ir QR
kodas.
Kuršėnuose
prie
Pavenčių
mokyklos-daugiafunkcio centro
jaunimo iniciatyva buvo toliau
sodinamas jaunimo sodas
Dviračių
žygis
„Istorinės Surengtas tradicinis dviračių 25
Šiaulių krašto ir Lietuvos žygis „Istorinės Kuršėnų krašto
vingrybės“
ir Lietuvos vingrybės“;
Pasiekti rezultatai

Paįstrio kryžiaus (Panevėžio r.) Atidengtas atnaujintas kryžius- 50
atnaujinimas
ir
aplinkos karavykas ir sutvarkyta aplinka
sutvarkymas
Šiaulių rajono Baltijos kelio
vietoje ties Paįstriu, Panevėžio
rajone.
Jovaro
sodybos
skulptūrų 4 skulptūros iš poeto Jovaro 100
perkėlimas
ir
parengimas sodybos perkeltos į Žadžiūnų
visuomenės lankymui
bendruomenės parką.

Tautinės atributikos ženklų, 9 vnt. vėliavų stiebų įsigijimas ir
naudojamų valstybinių švenčių įmontavimas (Kairių sen. – 1
ir kitų svarbių įvykių, renginių vnt., Meškuičių sen. – 1 vnt.,

Vykdytojas
Kultūros skyrius,
Kūrybos namai,
L. Ivinskio
gimnazija

Jaunimo reikalų
koordinatorius,
Kultūros skyrius

Vida
Ragauskienė,
Kuršėnų
bibliotekininkai,
Lietuvių kalbos
draugijos
Kuršėnų skyrius,
Visuomenės
sveikatos biuras,
Šiaulių r. turizmo
ir verslo
informacijos
centras, Šiaulių
rajono policija
Kultūros skyrius,
Paįstrio seniūnija

Kairių seniūnija,
Asociacija
„Žadžiūnų
bendruomenė“,
Kultūros skyrius,
Žadžiūnų
biblioteka
Kultūros skyrius,
Kairių,
Meškuičių,

metu, sukūrimas seniūnijoms ir Raudėnų sen. – 1 vnt., Šakynos
kultūros įstaigoms
sen. – 3 vnt., Šiaulių kaimiškoji
sen. – 3 vnt.);
7.

Knygų
namelių
įkūrimas
vietose, kur galima skaityti
(parkuose,
prie
vandens,
aikštėse, kitose poilsio ar / ir
laisvalaikio praleidimo erdvėse)

8.

Dalyvauti
ir
organizuoti Kuršėnų
dvaro
atidarymo 80
įvairias akcijas ir iniciatyvas
šventėje koncertavo Lietuvos
nacionalinio orkestro styginių
instrumentų kvartetas;
Surengta konferencija, skirta 45
prelato Pranciškaus Mykolo
Juro, žymaus JAV lietuvių
visuomenės veikėjo, kilusio iš
Bridų, 130-mečiui paminėti.

Raudėnų,
Šakynos, Šiaulių
kaimiškoji
seniūnijos
Kultūros skyrius,
Ginkūnų,
Gruzdžių,
Meškuičių,
Šakynos, Šiaulių
kaimiškoji
seniūnijos
Kultūros skyrius,
Etninės kultūros
ir tradicinių
amatų centras
Kultūros skyrius,
asociacija “Bridų
bendruomenė“

6 vnt. knygų namelių įsigijimas 60
ir įmontavimas (Ginkūnų sen. –
1 vnt., Gruzdžių sen. – 1 vnt.,
Meškuičių sen. – 1 vnt., Šakynos
sen. – 2 vnt., Šiaulių kaimiškoji
sen. – 1 vnt.);

Kultūros skyrius,
„UAB
Terra
Publica“, Etninės
kultūros
ir
tradicinių amatų
centras

Bendradarbiaujant su leidykla
„UAB Terra Publica“, leidyklos
išleistame albume „Lietuvos
dvarai“
publikuota
išsami
informacija apie Kuršėnų dvarą;
PROGRAMOS ĮVYKDYMO REZULTATAI
Dalyvių ir Švietimo
žiūrovų
ir
skaičius
kultūros
įstaigų
skaičius

1360

6

NVO
skaičius

3

Sukurta
išmanioji
programėlė,
interneto
svetainė,
naujienlaiškis
2021 m.
2022 m.

Įrengti
knygų
nameliai

Organizuotas
skaičius
akcijų ir
iniciatyvų

6

3

2023 m.

__________

Įkurta
lauko
meno
galerija

1

