
	
	
	
	
KVIETIMAS	 DALYVAUTI	 SOCIALINĖS	 APSAUGOS	 IR	 DARBO	 MINISTERIJOS	 BEI	
ŽINIŲ	 RADIJO	 ORGANIZUOJAMOJE	 BENDRUOMENIŲ	 KULTŪRINĖJE	 ŠVENTĖJE	 	 -	
SĄSKRYDYJE	“TAI	MES!”	
	
		
Maloniai	 kviečiame	 Lietuvoje	 gyvuojančių	 oficialių	 ir	 dar	 nesusikūrusių	
bendruomenių	 narius	 	 2015	m.	 lapkričio	 28	 d.,	 šeštadienį,	 12	 val.	 atvykti	 į	 šalies	
bendruomenėms	 skirtą	 šventę	 “Tai	 mes!”.	 Renginio	 vieta	 –	 Kėdainių	 arena.	 J.	
Basanavičiaus	g.	1a.	
	
	

SĄSKRYDŽIO	PROGRAMA	
	
	
Renginio	data	ir	laikas	-	2015	lapkričio	28	d.	(šeštadienis),	12.00–17.00	val.	
	
Renginio	vieta	–	Kėdainiai,	Kėdainių	arena.		
	
Numatomas	 renginio	 dalyvių	 skaičius	 ir	 auditorija	 –	 iki	 3000	 bendruomenes	
atstovaujančių	organizacijų	atstovai,	įvairaus	amžiaus	žmones	buriančių	organizacijų	
atstovai,	NVO	organizacijų	atstovai,	savivaldybių	merai.	
	
Preliminari	šventės	programa:	
	
12.00	–	13.00	 Pasitikimas	ir	dalyvių	registracija.	Erdvė	„Ačiū,	kad	atėjote“.		

• Fotografavimasis	 prie	 fotosienelės	 (fotografuoja	 renginio	
fotografas).	

• TV	 ekranuose	 pristatomas	 fotonuotraukos	 iš	 bendruomenių	
gyvenimo.	

Meno	erdvė	„Aktualioji	kultūra“:	
• Dešimt	 Lietuvos	 regionų	 atspindinčios	 meno	 darbų	 parodos	

aplankymas.	
	
Didžiojoje	 scenoje	 –	 muzikos	 atlikėjų	 pasirodymai.	 Vedėjas	 –	 Ridas	
Jasiulionis.	

	
13.00	–	13.40	 Oficialus	šventės	atidarymas.		Renginio	vedėjas	–	Ridas	Jasiulionis.	

! Regionų	 eisena.	 Gražiausio	 tautinio	 kostiumo	 rinkimas.	 Komisija	
renka	nugalėtojus.		

! Sveikinimo	žodžiai:	
o Socialinės	 apsaugos	 ir	 darbo	 ministrė	 Algimanta	

Pabedinskienė.		
o UAB	 „Žinių	 radijas“	 generalinis	 direktorius	 Danukas	

Arlauskas.	
! Lietuvos	rekordo	siekimas.	Daugiausiai	žmonių,	skanduojančių		



	
! 	
! 	
! 	
! .....	Rekordą	fiksuos	agentūra	„Factum“.	
! Veiklų	atskirose	 sekcijose	pristatymas,	 supažindinimas	 su	 tolesne	

veikla.	
! Tautinio	 kostiumo	 nugalėtojas	 (komisija	 A.Pabedinskienė,	

D.Arlauskas,	R.Valatka,	?,	?)	
	

13.40	–	13.45	 Pertrauka	
	

13.45	–	15.25	 Veiklos	atskirose	sekcijose:	
• Radijo	erdvė:	Radijo	laidos	„Tai	mes!”	tiesioginė	transliacija	“Žinių	

radijo“	 eteryje	 ir	 interneto	 svetainėje	 www.ziniuradijas.lt	 .	
Vedėjas	–	Marijus	Gailius.	

• Susitikimų	erdvė:	
o Kontaktų	 mugė	 „Pozicija“.	 Dalyvauja	 Bendruomenių	

pirmininkai.	Diskusija	tema	„Bendruomenės	Lietuvoje	–	ką	
galime	padaryti,	kad	bendruomenių	daugėtų,	jos	stiprėtų,	
kad	 bendruomenės	 bendrautų	 tarpusavyje“.	 Diskusijoje	
kviečiami	 dalyvauti	 ir	 Socialinės	 apsaugos	 ir	 darbo	
ministerijos	 atstovai,	 kuruojantys	 bendruomenių	 veiklą.	
Taip	 pat	 bendruomenių	 pirmininkai	 bus	 skatinami	
pasikeisti	 kontaktais,	 susipažinti,	 aptarti	 galimas	
bendradarbiavimo	 formas.	 Moderatorius	 –	 Aurimas	
Perednis	(pirmoji		mugė),	Asta	Dudurytė	–	(antroji	mugė).	

o Sprendimų	 erdvė	 „Politikų	 ložė“.	 Dalyvauja	 merai.	
Diskusija	tema	„Bendruomenės	Lietuvoje	–	ką	daryti,	kad	
bendruomenių	 daugėtų,	 kad	 jos	 stiprėtų,	 kad	
bendruomenės	 bendrautų	 tarpusavyje“.	 Diskusijoje	
kviečiami	 dalyvauti	 ir	 Socialinės	 apsaugos	 ir	 darbo	
ministerijos	 atstovai,	 kuruojantys	 bendruomenių	 veiklą.	
Rezoliucijos	 parengimas	 ir	 priėmimas.	 Moderatorius	 –	
Danas	Arlauskas.	

o Diskusijų	 erdvė	 „Atviras	 pokalbis“.	 Susitikimai	 su	
žinomais	žmonėmis.	Diskusijos	tema	–	tai,	kas	mus	vienija	
ir	gali	vienyti.	Moderuoja	Lina	Pavalkytė.	

• Intelektualių	 žaidimų	 erdvė	 „Proto	 mankšta“.	 Dešimt	 regionų	
atstovaujančios	 komandos	 susirungs	 protmūšyje,	 konkursuose.	
Veda	Audrius	Laurutis.	

• Sporto	 erdvė	 „Įvykiai	 ir	 komentarai“.	 Šioje	 sekcijoje	
bendruomenių	atstovai	susirungs	sporto	rungtyse:	sumo	imtynės,	
estafetės,	 kt..	 Veda	 Žilvinas	 Aleksandravičius	 ir	 Edgaras	
Maslauskas.	

• Vaikų	erdvė	 „Smaližiams	–	 radijo	 razina“.	Kūrybinės	dirbtuvės	–	
kartu	 mokysimės	 gaminti	 kalėdinius	 papuošimus	 ir	 atvirutes.	
(Skirta	vaikams	iki	12	metų)	
	

15.30	–	17.00	 Baigiamasis	renginys	didžiojoje	scenoje	(Renginio	vedėjas	–	Ridas		



	
	
	
	
Jasiulionis):	

! „Kėdainių	choro“	koncertas.	
! Darbo	sekcijose	rezultatų	apibendrinimas.	
! Nominacijų	 įteikimas.	 Gražiausio	 tautinio	 kostiumo	

apdovanojimas.	
! Loterijos	rezultatų	paskelbimas.		
! Ansamblių	pasirodymai.	

	
Nuo	17.00	

	
Išvykimas.	

	 	
	
	
	


