
 
Kūrybinės raiškos centro veiklos ataskaita 

2008 m. – 2009 m. 
 
 

Nr. Projekto 
pavadini

mas 

Veiklos 
tipas 

Projekto tikslai Vykimo 
vieta 

Data Dalyviai Atsakingas 
asmuo 

Biudžetas Finansavimo 
šaltiniai Iš 

viso 
Įtraukt
i per 
KRC 

Įtraukti 
iš 
Kuršėn
ų 

Netiesioginis 
poveikis 

1. „Hedgeh
og, get 
back to 
the 
forest“ 

Tarpt. 
jaunimo 
mainai 

Skatinti jauną 
žmogų grįžti prie 
senų vertybių, 
gamtos, tradicijų. 

Kuršėnai 2009 
liepa 

20 5 3 100 Dainora 
Zaleckytė, 

Miglė 
Mikalauskait

ė 

14306 € ES „Veiklus 
jaunimas“ 

2. ELA Tarpt. 
jaunimo 
mainai 

 Vilnius 2008 
m. 

kovas 

    Sandra 
Navickaitė,  

Lina 
Verseckaitė 

18005 ES „Veiklus 
jaunimas“ 

3. Formulė 
K 

Mokymai padėti Šiaulių rajone jaunimo veiklos 
projektus 2008 metais vykdysiantiems 
žmonėms įgyvendinti kokybiškus 
projektus, kurie remtųsi jaunimo 
veiklos principais. 

 

Kuršėnai 2008 
m.  

birželis 
- kovas 

17 1 16 160 Agnė 
Navickaitė 

Vytenis 
Kviklys 

Kasparas 
Laureckis 

Agnė 
Rapalaitė 

11300 JRD  
ŠRJRT 

4. Susikurk 
savo 
video 

Mokymai  Ignalina, 
Kuršėnai 

2008 
m. 

pavasar
is 

25 20 25 20 000 Robin May 1700 ŠRJRT 

5. Kursenai.
lt 

Kursenai.
lt veiklos 

Serverio 
palaikymas;  

Internetin
ė erdvė, 

2008 
m.  

10 10 10 12000 Darius 
Simavičius 

5000 ŠRJRT 



palaikym
as 

Kursenai.lt 
tinklalapio veiklų 
užtikrinimas 

Kuršėnai 

6. Vitamina
i 

Jaunimo 
demokrat
iškumo 
projektas 

Padėti 80 jaunų 
žmonių keturiuose 
Lietuvos ir 
Latvijos 
miesteliuose 
atrasti tradicines 
ir netradicines 
interesų 
atstovavimo 
vietos lygmenyje 
formas, išbandyti 
jas praktiškai bei 
įgalinti jaunus 
žmones veikti 
patiems 
atstovaujant savo 
interesus. 

Kuršėnai, 
Lentvaris
, Talsi, 

Tukums 

2008 
m. – 
2009 
m. 

rugsejis 

120 30 30  Agnė 
Navickaitė ir 

Vitaminų 
komanda 

 ŠRJRT 
 

ES „Veiklus 
jaunimas“ 

7. „Strutis 
Benas“ 

projektas Informuoti jaunus 
žmones apie 
psichoaktyvių 
medžiagų 
platinimo ir 
vartojimo žalą bei 
sukurti erdvę jų 
kritinio mąstymo 
lavinimui ir 
kūrybiniam 
tobulėjimui. 

Kuršėnai Nuo 
2008-
07-01 

iki 
2008-
09-01 

Stovykl
a 

(2008m
. 

08mėn. 
13-

16d.) 

80 3 7 ~70 A. Rapalatė 
K. Laureckis 

1700 Lt Šiaulių r. sav.  

8. Himno 
giedojim

Pilietinė 
akcija 

Skatinti žmonių 
pilietiškumą ir 

Kuršėnai Nuo 
2009-

~78
5 

15 250 ~500 V.Kviklys 50Lt KRC 



 
 
 
Kūrybinės raiškos centras buvo partnerė organizacija įgyvendinant šias veiklas 
 
Nr. Projekto 

pavadinim
as 

Veiklos 
tipas 

Projekto tikslai Vykimo 
vieta 

Data Dalyviai Atsakingas 
asmuo 

Finansavim
o šaltiniai Iš 

viso 
Įtraukt
i per 
KRC 

Įtraukti 
iš 
Kuršėn
ų 

Netiesioginis 
poveikis 

o akcija tautiškumą 06-10 
iki 

2009-
07-07 

Akcija(
2009m. 
07mėn. 

5d.) 
9. „Solidaru

mo link“ 
projektas - Kuršėnai - - - - - M. 

Mikalauskait
ė 

1100Lt Šiaulių r. sav. 

10. Gatvės 
muzikos 
ir 
Europos 
diena 

Renginys 
Kuršėnų 
mieste 

 Kuršėnai Nuo 
2009-
04-01 

iki 
2009-
05-10 

Rengin
ys 

(2009m
. 

05mėn. 
2d. ) 

~40
0 

20 200 100 K. Šopytė 500Lt KRC ir 
Europos 

komisijos 
atstovybė 
Lietuvoje 

             



 “An 
Archaic 
City on 
The 
Junction of 
Cultures”. 

Tarpt. 
jaunimo 
mainai 

 Turkija 2009 
m.spali

s 

6 5 3 - Kamilė 
Šopytė, 

Benediktas 
Jonuška 

ES „Veiklus 
jaunimas“ 

 NiA – 
network in 
Action 

Jaunimo 
demokrat
iškumo 
projektas 

Sukurti erdvę 
aktyviam jaunų  
žmonių 
dalyvavimui. 

Kuršėnai, 
Lietuva,  
Vokietija 

2008 
m.  

    Robin May, 
Kasparas 

Laureckis, 
Agnė 

Rapalaitė 

ES „Veiklus 
jaunimas“ 

 
 

“Mix our 
histories, 
make our 
Europe” 

Jaunimo 
demokrat
iškumo 
projektas 

Pasikeisti 
patirtimis apie 
jaunų žmonių 
dalyvavimą vietos 
lygmenyje. 
Europos reikalų 
priartinimas.Kultū
rų pažinimas 

Kuršėnai,  
Magdebu

rg 

2008 
m. 

kovas – 
birželis 

30 6 6 Lietuvoje: 
1000 

Agnė 
Navickaitė 

ES „Veiklus 
jaunimas“ 

 “Politics 
and youth 
culture” 

Jaunimo 
demokrat
iškumo 
projektas 

Suvokti politikos 
įtaką jaunimo 
kultūrai ir įgalinti 
jaunus žmones 
veikti 

Vilnius, 
Riterdam 

 30 3 -  100 Karolis 
Gudas,  
Edgaras 
Mankus 

ES „Veiklus 
jaunimas“ 

 Eurocamp Savanors
ytė 

Savanoriavimas 
Vokietijoje 
stivykloje 

Vokietija 2009 
m. 

vasara 

3 - 3 - Miglė 
Mikalauskaitė 

 

 
KRC nariai dalyvavo šiose veiklose 
 
Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė (kas per KRC žmogus) Veikla Vieta, data 

 Lina Verseckaitė "Dialogue Among 
Civilizations" ilgalaikiai 

I dalis vyko 2007 m. lapkriti Graikijoje,  
II dalies metu 2008 m. geguze 



mokymai mokomasis vizitas Ispanijoje,  
II dalies renginys Latvijoje 
III dalis - ivertinimo susitikimas 2008 
m. gruodi Kipras 

 Sandra Navickaitė "Dialogue Among 
Civilizations" ilgalaikiai 
mokymai 

2008 m. lapkritis, Ispanija 

 Kamilė Šopytė "Dialogue Among 
Civilizations" ilgalaikiai 
mokymai 

2008 m. spalis, Latvija 

 Agnė Navickaitė, Vytenis Kviklys, Alina 
Šimkevičiūtė, Lina Verseckaitė 

3D - Ilgalaikiai mokymai 
mokymų vadovams 

2008 m. Airija, Lietuva 

 Sandra Navickaitė, Viktorija  Mokymai apie savanorystę 2009 m. Gruzija 
 Agnė Kviklienė Mokymai apie Youthpass 2009 m. birželis, Norvegija 
 Evaldas Laucevičius Mokymai apie „Gyvąją 

biblioteką“ 
2008 m., Lietuva 

 Kasparas Laureckis Mokymai apie outdoor 
metodiką  

2008 m., Latvija 

 Kasparas Laureckis Mokymai su Meda šalimis 2009 m. Vilnius 
 
 
Priimti EST savanoriai: 
Nino (Gruzija) ir Yoanh (Prancūzija) – 2009 m.  
 
Išsiųsti savanoriauti EST savanoriai: 
2008 m. Lina Verseckaitė (Graikija) 
2009 – 2010 m. Kasparas Laureckis (Tunisas), Dainora Zaleckytė (Estija) 



Kūrybinės raiškos centro kalendorius  
2009 m. balandžio – rugsėjo mėnesiai 

 
Data Veikla Atsakingi 

asmenys 
Balandžio mėn. KRC 10mečio veikla: Mainų mėnuo. 

Tikslas: informuoti jaunus žmones apie galimybę dalyvauti ES programoje „Veiklus jaunimas“ 
viename iš veiksmų: tarptautiniuose jaunimo mainuose.  

Planuojamos mėnesio veiklos padėsiančios pasiekti tikslą: 
 Informacinė kampanija apie įvykusius mainus, kuriuos organizavo Kūrybinės raiškos centras. 

Parodymas naudos ir prasmingumo dalyvavimo tarptautiniuose jaunimo mainuose, pateikiant 
dalyvių atsiliepimus, dalinant mainų sukurtą medžiagą.   

 Virtualus ir tikras žemėlapis su šalimis, kuriose vyko tarptautinės veiklos, kuriose dalyvavo 
jauni žmonės iš Kuršėnų. Susipažinimas su kitų šalių kultūra, pačia šalimi yra vienas iš 
patraukliausių veiksnių skatinančių jaunus žmones dalyvauti tarptautiniuose jaunimo 
mainuose.  

 Knygų mainai, daiktų mainai ar kažkokie kitokie mainai, kurie būtų organizuojami Kuršėnų 
Ivinskio aikštėje arba turguje. Šie mainai būtų lyg simbolis temos: tarptautiniai jaunimo 
mainai.  

 Galimybės apie dalyvavimą jaunimo mainuose skelbimas visų akcijų metu, internete, 
mokyklose.  

Kamilė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orinta  

Balandžio mėn.  Iš projekto „Doors of Doirani room“ veiklų Lietuvoje: 
“Darom 2009“ prisijungimas prie akcijos.  
Filmukų kūrimas 

Sandra, Lina 

Balandžio antroje 
pusėje 

Iš projekto „Noriu būti savanoriu“ veiklų:  
Platinama informaciją apie galimybę savanoriauti organizuojamuose miesto renginiuose.  
Kuriama savanorių atributika (marškinėliai).   
 

Sandra, Dainora 

Birželio 29 d. - Jaunimo demokratiškumo projektas „Politika ir jaunimo kultūra“; Karolis, Edgaras 



gegužės 5 d. 
(Vilniuje) 

Tikslas: apžvelgti politikos įtaką kultūrai, suteikti jaunimui būtinų žinių politiniams procesams įtakoti.  
II – as etpas vyks Roterdame – 2009 m. rugsėjo 30 – spalio 6 d. 

Gegužės 2 d. Gatvės muzikos diena Vytenis, Akvilė, 
Viktorija, 
Rugilė, 
Kornelija, 
Romkis 

Gegužės 10 - 15 d.  Tarptautiniai jaunimo mainai "Stretch your body, stretch your mind". Tema – sportas;  
Graikijoje, Salonikuose  

Benis  

Gegužės mėn.  KRC 10mečio veikla: Pilietiškumo mėnuo.  
Tikslas: supažindinti 200 moksleivių Kuršėnuose su veiklomis, kurios tiesiogiai skatina jaunus 
žmones būti pilietiškesniais, atsakingesniais už priimamus sprendimus; padėti jauniems žmonėms 
suvokti pilietiškumo svarbą.  
Planuojamos mėnesio veiklos padėsiančios pasiekti tikslą: 

 Renginių/projektų, vykusių pilietiškumo tema, pristatymas; 
 ELA (European Language Academy) kalbų gatvė, kaip skirtingomis kalbomis suvokiama 

pilietiškumo, aktyvaus piliečio ir kitos susijusios sąvokos, kokia yra kultūrinė įtaka 
pilietiškumui kaip vertybei. Kalbų gatvės metu vyks renginiai gatvėje, skatinantys jaunus 
žmones kūrybiškais metodais (piešimu, šokiais ir pan.) atskleisti pilietiškumo sąvoką.  

Kamilė  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegužės mėn. Iš projekto „Vitaminai“ veiklų (bet gali būti ir prie KRC10mečio): 
LR Prezidento ir ES Parlamento rinkimų dienos: 
Per šias dienas bus analizuojama rinkimų svarba, vykdomi ES Parlamento simuliacija, diskutuojama 
apie LR Prezidento funkcijas ir galios pasiskirstymą.  
 

Vitaminų 
komanda 

Gegužės mėn. Iš projekto „Doors of Doirani room“ veiklų Lietuvoje: 
Interneto erdvės sukūrimas; pirminės informacijos surinkimas internetinei erdvei;  
Renginys “Fair trade”;  

Sandra, Lina 



Duomenų bazės. 
Gegužės mėn. Iš projekto „Noriu būti savanoriu“ veiklų:  

Savanorių rengimas miesto šventei, organizuojami susitikimai, kurių metu savanoriai bus 
supažindinami su renginio programa, dalinsis atsakomybėmis. Gegužės pabaigoje paruošti savanoriai 
įgyvendins suplanuotą veiklą dviejų dienų miesto šventėje. Po savanoriavimo vyks įvertinimas atliktų 
savanoriškų darbų.  
 

Sandra, Dainora 

Birželio mėn. Iš projekto „Noriu būti savanoriu“ veiklų:  
Savanorių paruošimas Joninių renginiui, organizuojami susitikimai, kurių metu savanoriai bus 
supažindinami su renginio programa, dalinsis atsakomybėmis. Atlikus savanorišką veiklą bus 
organizuojamas savanoriškos veiklos įvertinimo susitikimas.  
 

Sandra, Dainora 

Birželio mėn. KRC 10mečio veikla: Kūrybiškumo mėnuo. 
Tikslas: paskatinti jaunus žmones būti kūrybiškais, mokėti spręsti problemas kūrybiškai.  
Planuojamos mėnesio veiklos padėsiančios pasiekti tikslą: 

 Kūrybiškumo konkursas. Gali vykti krc.lt arba kursenai.lt – virtualiose erdvėse, kur jauni 
žmonės galėtų talpinti savo meninės veiklos rezultatus (muzikiniai kūriniai, tapyba, molis ir 
t.t.); 

 

Kamilė 

Birželio mėn. 12 -
14 d.  

„Vitaminai“ įvertinimo susitikimas.  Agnė, Agnė, 
Kasparas, Benis, 
Sandra, Kamilė, 
Karolis 

Po birželio 16 d. 
(gal vienos dienos 
susitikimai) 

Iš projekto „Vitaminai“ veiklų: 
Filmų kūrimo seminaras, padėsiantis išmokt naudotis technika, supažindinantis projekto dalyvius su 
filmų tipais ir kita reikalinga informacija. 
Rezultatams įamžinti bus montuojami trumpametražiai filmukai apie interesų atstovavimą vietos 
lygmenyje. Visų užsiėmimų metu dalyviai aiškinsis, išbandys tradicines ir netradicines interesų 
atstovavimo formas, bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis, visa sukaupta informacija bus 

Agnė, Agnė, 
Kasparas, Benis, 
Sandra, Kamilė, 
Karolis 



panaudota ir įamžinta filmukuose. Tai filmukai ne apie jaunimo demokratiškumo projektą 
„Vitaminai“, bet apie temas, kurios buvo nagrinėtos dalyvių ir kurios buvo jų suprastos savaip ir 
išreikštos filmukų pagalba.  
 

Liepos mėn. Iš projekto „Noriu būti savanoriu“ veiklų:  
Savanorių paruošimas Oninių renginiui, organizuojami susitikimai, kurių metu savanoriai bus 
supažindinami su renginio programa, dalinsis atsakomybėmis. Atlikus savanorišką veiklą bus 
organizuojamas savanoriškos veiklos įvertinimo susitikimas. 

 

Sandra, Dainora 

Liepos 22 – 
Rugpjūčio 2 d.  

Tarptautiniai jaunimo mainai “Hedgehog, get back to the forest” (dar nefinansuoti) Dainora, Miglė, 
Kamilė 

Liepos 30 – 31 d. „Vitaminų“ konferencija, kurios metu dalyvaus jauni žmonės iš Latvijos, Lentvario bei bus 
kviečiami diskusijose prisijungti Kuršėnų/Šiaulių r. jauni žmonės.  

Agnė, Agnė, 
Kasparas, Benis, 
Sandra, Kamilė, 
Karolis 

Rugpjūčio 1-2 d.   KRC 10mečio renginys, kurio metu vyktų įvairios jaunų žmonių inicijuotos dirbtuvės įvairiomis 
temomis ir veiklomis, kaip sporto veiklos, meninės veiklos ir pan. Taip pat būtų organizuojamas 
metodas „Gyvoji biblioteka“, skatinantis naikinti, paneigti stereotipus apie skirtingus, kitokius žmones. 
Renginyje bus kviečiamos dalyvauti ir savo veiklas pristatyti Kuršėnų jaunimo organizacijos, 
neformalios jaunimo grupės, būreliai. 

Visi KRC 

Rugpjūčio 5-8 d. 
(Šiauliuose) 

 EuroMed network: towards stronger partnership – parengiamoji kelionė (dar nefinansuoti) Kamilė 

Rugpjūčio mėn. 
(Rumunijoje) 

Mainai Rumunijoje (dar nefinansuoti) Sandra 

 


