
Kėdainių krašto bendruomenių sąskrydis 2021 

 

„MŪSŲ VISŲ BENDRUOMENĖ!” 
 

2021 m. liepos 24 d. 

Nevėžio slėnis, Kalno g. 5A, Surviliškio mstl., Kėdainių r. sav.  

 

 Šiemetinio sąskrydžio tema – bendrystė su mus supančia gamta – medžiais, paukščiais, augalais ir 

gyvūnais. Kviečiame priimti viską ką iš jų gauname: užuovėją, ramybę, nusiraminimą, sveikatą... ir šiek tiek prie 

viso to prisidėti patiems.  

 O prisidėti siūlome štai kaip: bendruomenė, atvykdama į sąskrydį, Nevėžio slėnyje gyvenantiems 

paukščiams (zylėms, žvirbliams, varnėnams ir kt.) atveža dovanų - vieną inkiliuką. Jis, žinoma, gali būti tiek 

įprastas, natūralus, tiek ir išpieštas ar kaip kitaip išgražintas, tik svarbu, kad būtų saugus jo naujiesiems 

gyventojams. Mes, Surviliškio seniūnijos bendruomenės, įsipareigojame inkiliukus iškelti, kasmet juos prižiūrėti 

ir taip užtikrinti, kad mūsų visų sukurta bendruomenė gyvuotų daugel metų. 

 

11:00 – 12:00 val . Vietos gamintojų įsikūrimas, atvykstančių sutikimas, registracija 

12:00 – 12:30 val . Sąskrydžio atidarymas, svečių sveikinimai 

12:30 – 18:30 val .: 

- Vietos gamintojų (amatininkų, ūkininkų, verslininkų) produkcijos pristatymas, mugė 

- Surviliškio seniūnijos meno mėgėjų kolektyvų pasirodymai 

- Individualios ir grupinės, aktyvios ir linksmos sportinės varžytuvės 

- Vaikų kiemelis su edukacijomis, užsiėmimais ir žaidimais 

- Švelnūs ir mieli „Adomaitynės“ triušiukai bei smalsios ir draugiškos Sirutiškio alpakos 

- Miškininko Raimundo Eremino linksmos užduotys, pasakojimai apie mišką, žmogų ir mūsų visų 

tarpusavio darną bei bendrystę 

- Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro palapinė – informacija apie vykdomą veiklą, vaikų globą 

ir globėjus 

14:00 – 15:00 val . Bendri pietūs (vaišina šeimininkai, dalinamės, skanaujam atsivežtas gėrybes) 

16:00 – 17:00 val . Grupės „Žemaitukai“ koncertas 

17:00 – 19:00 val . Renginio dalyvių, nugalėtojų apdovanojimai, 2022 m. sąskrydžio organizatorių 

nustatymas, atsisveikinimas ir renginio uždarymas 

 

Sąskrydį veda – Bobų radijas iš Surviliškio! 
 

Organizatoriai: 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė 

Asociacija Surviliškio bendruomenė, Sirutiškio bendruomenės centras, Užupės kaimo bendruomenė „Liaudė“, 

Visuomeninė organizacija Kalnaberžės bendruomenė 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Surviliškio seniūnija 

Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės ir Surviliškio skyriai 

 

Lėšas sąskrydžiui skyrė: 

 

              

 

 

Visuomeninė organizacija 

Kalnaberžės bendruomenė 

 

                   

 

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai bus naudojami renginio viešinimui: 

socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse, spaudoje ir kt.    


