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1. Konkursui teikiamos kaimo vietovės pavadinimas, sav. pavadinimas  

Naisių kaimas, Meškuičių seniūnija, Šiaulių rajonas, Lietuva 

2. Aprašykite kodėl kaimo vietovė teikiama konkursui (Pagal nurodytus kriterijus pateikite 

kaimo vietovės aprašą. Būtina pridėti aprašo kopiją CD formatu. Pagal galimybę pageidautina 

pridėti foto ir/ar video medžiagą CD ar DVD formatu)  

Kaimo bendruomenės veikla ir pastangos įtraukti kuo daugiau gyventojų.   

Asociacija „Naisių bendruomenė“ įregistruota 2009 m. gruodţio 17 d. Ji yra ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – 

koordinuoti bendruomenės narių veiklą, atstovauti narių interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus 

viešuosius interesus. Asociacija vienija ne tik Naisių kaimo ţmones, bet ir visus tuos, kas bent 

kokias ryšiais susaistytas su šiuo kaimu. Nors gyvuoja tik šiek tiek daugiau nei metus, 

bendruomenė šiuo metu turi jau 298 narius. Bendruomenės nariu gali būti bet kuris 

pilnametystės sulaukęs veiksnus fizinis ar juridinis asmuo. 

 Tik įsikūrusi Naisių bendruomenė sukvietė visus kaimo gyventojus bendrai veiklai, 

kuri yra orientuota į jos narių bendravimo ir saviraiškos  poreikių tenkinimą, aktyvumo 

skatinimą, tuo prisidedant prie jų paţeidţiamumo maţinimo bei gyvenamosios vietovės 

patrauklumo didinimo ir jos atskirties maţinimo uţtikrinimo. 

Bendruomenės veikla apima įvairias sritis: socialinės apsaugos, kultūros, kūrybos, 

švietimo ir sporto. 

Kadangi efektyviausiai ir sėkmingiausiai bendruomenės socializacijos funkcija yra 

įgyvendinama per kultūrinę veiklą, asociacijos veiklos įstatuose yra numatyta skatinti ir palaikyti 

vietines kaimo ţmonių iniciatyvas švietimo, kultūros ir kultūrinio paveldo išsaugojimo srityse.  

Organizuojant įvairius renginius ar veiklas, bendruomenės nariai veikia visi kartu, įtraukiant 

jaunimą ir vyresnio amţiaus asmenis. Bendro tikslo siekimas skatina bendruomenės narių 

bendravimą, vieningų sprendimų priėmimą. Kadangi pačioje kaimo bendruomenėje yra daug 

aktyvių piliečių, kurie uţsiima įvairia kultūrine veikla, daţnai renginyje koncertuoja, vaidina ar 

veda renginius pats kaimo aktyvas. 

Tačiau bendruomeninė kaimo veikla reiškiasi ne tik per bendrus kultūrinius 

renginius, veikti kartu narius sukviečia ir bendros talkos, sporto varţybos, įvairūs susitikimai su 

įţymiais ţmonėmis.   

Bendruomenė taip pat aktyviai skatina savo narių pilietinį aktyvumą, stiprina jų 

organizuotumą ir gebėjimus atstovauti bendruomenės interesus, nevarţomai išsakyti savo 



nuomonę. Iškilus bet kokiai problemai bendruomenės nariai iškart susitelkia konstruktyvių 

sprendimų paieškai, kartu teikia pagalbą jos reikiantiems. 

Vietinės kaimo ţmonių iniciatyvos yra palaikomos, ir naujos idėjos visuomet 

apsvarstomos. Bendruomenės narių iniciatyva sukurta ir palaikoma interneto svetainė. Kuri ne 

tik pagerina tarpusavio komunikaciją, bet ir leidţia suţinoti apie bendruomenės vykdomą veiklą 

kitoms organizacijoms, bendruomenėms.  

Naisiai -  kaimas, kuriame gyventojai ne tik gali patenkinti savo socialinius ar 

saviraiškos poreikius, bet ir sudarytos visos sąlygos išreikšti save tiek vaikams, tiek jaunimui ir 

vyresnio amţiaus ţmonėms, jame ţmonės rūpinasi ne tik savo, bet ir visos gyvenvietės apinka. O 

visų svarbiausia yra tai, kad visa tai yra daroma bendrai kolektyviai – bendradarbiaujant. 

Bendruomenė bendradarbiauja ne tik su verslo, valdţios atstovais, ūkininkais (kurie yra 

pagrindiniai renginių ir projektų įgyvendinimo remėjai), kaime veikiančia ţemės ūkio bendrove, 

kuri yra pirmoji pagalbininkė sprendţiant ūkines bendruomenės problemas, bet ir su kitomis 

bendruomenėmis, veikiančiomis Šiaulių rajone ir visoje Lietuvoje, jaunimo, moterų klubais ir 

kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Artimiausiuose planuose bendruomenė ruošiasi 

ieškoti veiklos partnerių uţsienyje, ir rengti bei įgyvendinti įvairius tarptautinius projektus. 

Asociacija „Naisių bendruomenė“ aktyviai siekia suartinti kaimo gyventojus, sustiprinti jų 

tarpusavio ryšius uţsiimant bendra, turininga veikla, įtraukiant didelę bendruomenės dalį 

bendram laisvalaikio praleidimui. Skatina domėtis naujovėmis, rūpintis savo ir artimųjų sveikata, 

stiprina ryšius tarp kartų. Bendraudami, dalindamiesi informacija, laisvai reikšdami savo 

nuomonę ieškant bendrų sprendimų ir siekdami vienodų tikslų Naisių kaimo ţmonės kuria 

darnią, socialiai solidarią ir vieningą bendruomenę. 

Kaimo bendruomenės dalyvavimas kultūrinime gyvenime.  

Asociacija „Naisių bendruomenė“ įkurta tik daugiau nei prieš metus, tačiau jos 

patirtis organizuojant įvairius kultūrinius renginius yra gana didelė. O Pačios graţiausios sventės, 

kai visa bendruomene susiburia draugėn. 

2010 metai. 

Vasario 16 d. bendruomenė surengė Uţgavėnių šventę kaime. Jos metu buvo suburtas ne tik 

kaimo jaunimas ir vaikai, kurie grupelėmis vaikščiojo pėsčiomis, bet ir kultūros darbuotojos, 

kurios po kaimelį vaţinėjosi arklio traukiamomis rogėmis. Pavakare jau visus kaimo gyventojus 

sukvietė lauţas, šokiai, arbata ir blynai.  

Kovo 9 d. bendruomenės namuose surengtas šventinis koncertas, skirtas Tarptautinei moters 

dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui paminėti. Į renginį pavyko 

pakviesti daug jaunų atlikėjų – programoje dalyvavo  Naisių bendruomenės kaimo kapela, Naisių 

bendruomenės gitarų ansamblis „7 vėjai“, Naisių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių 



choras, penktos – šeštos klasių mišrus mergaičių ansamblis, Naisių kultūros centro šokių 

kolektyvas, Meškuičių lopšelio – darţelio folkloro ansamblis, pianistas, smuikininkė, 

akordeonistai.  

Veikdami bendruomenės nariai siekia plėsti ir savo dvasinį akiratį. Birţelio 20 d. Naisiuose 

bendruomenės narių kvietimu ir iniciatyva svečiavosi gydytoja Filomena Taunytė. Gyventojai ne 

tik klausė paskaitos, bet ir patys aktyviai dalyvavo diskusijose jiems rūpimais sveikatos 

klausimais. Taip pat, po renginio visi norintys galėjo su gydytoja pasikonsultuoti individualiai.  

Birţelio 24 d. Joninių metu surengta tradicine jau tapusi sporto šventė  – tinklinio turnyras 

Naisių pereinamajai taurei laimėti, galiūnų varţybos. Vakare – Joninių koncertas (koncertavo 

Naisių bendruomenės saviveiklininkai – kaimo kapela, moterų ansamblis, gitaristų ansamblis), 

geguţinė, atrakcionai, lauţas, paparčio ţiedo ieškojimas.  

Liepos 24-25 d. Naisiuose pirmąkart surengtas festivalis visai šeimai „Naisių vasara 2010“. 

Festivalyje kiekvienas galėjo rasti kaţką įdomaus: čia vyko  ir sporto šventė, ir ţemaitukų 

varţybos, susirinkusius stebino viduramţių šokiai ir kovos, fakyrų pasirodymas, gausus būrys 

dainininkų, aktorių. Maţiesiems buvo skirti net 6 spektakliai. Į festivalį ţmones traukė ir serialo 

„Naisių vasara“ aktoriai. Daug norinčių ne tik juos gyvus pamatyti, bet ir nusifotografuoti, 

autografo paprašyti. Visi festivalio renginiai buvo nemokami! Pati festivalio organizavimo idėja 

kilo ţinomam ūkininkui ir politikui Ramūnui Karbauskiui, kuris yra vienas Acociacijos „Naisių 

bendruomenė“ narių. Visi organizaciniai rūpesčiai gulė ant Naisių bendruomenės pečių. 

Paruošiamieji darbai prasidėjo nuo pat ankstyvo pavasario – gyventojų pagalba buvo tvarkoma 

gyvenvietės aplinka – visos viešosios erdvės – genimi medţiai, tvarkoma aplinka aplink 

bendrosios paskirties pastatus. Renginio metu kaimo jaunimas rūpinosi tvarka renginio metu, 

svečių automobilių parkavimu, vyresnieji priţiūrėjo, kad suplanuoti renginiai vyktų sklandţiai, 

kaip ir numatyta. Darbo uţteko visiems. 

 Gruodţio 16 d. Naisių kaimo gyventojai buvo sukviesti į Advento vakarą. 

Renginyje dalyvavo ne tik bendruomenės nariai, bet ir Naisių mokyklos moksleiviai, mokytojai, 

Meškuičių parapijos klebonas. Adventinę programą susirinkusiems pristatė Raudėnų filialo 

folkloro ansamblis „Gerviki“. Folkloro ansamblio nariai dainomis, pasakojimais, šokiais ir 

ţaidimais pristatė senovinius lietuvių papročius belaukiant saulės sugrįţimo, į šiuos ţaidimus 

įtraukdami ir gausiai susirinkusius ţiūrovus. Buvo prisimintos advento laikotarpio susibūrimų 

tradicijos, rateliai, sutartinės, mįslės ir burtai.  

 Gruodţio 23 d. susitikimą su Kalėdų seneliu patiems maţiesiems bendruomenės 

nariams surengė Naisių bendruomenė. Ikimokyklinio amţiaus vaikų bendruomenės namuose 

susirinko apie 40. Dovanėlėmis pasirūpinti padėjo individualios įmonės savininkė, šventinį stalą 



paruošė moterų klubas, eglę šventėms dovanojo privatus asmuo, Naisių ţemės ūkio bendrovė 

nupjovė ir atveţė į kultūros namus eglutę, taip pat į šventę atveţė atokiau gyvenančius vaikučius. 

 Gruodţio 30 d. palydint senuosius metus, Naisių kaimo gyventojai rinkosi į 

šventinį koncertą. Koncertavo pagrindinės mokyklos šokėjai  ir dainininkai: 1-4 klasių mišrus 

choras, 4 klasės mišrus ansamblis, 6-7 klasių mergaičių ansamblis, solistai, kultūros centro 

šiuolaikinių šokių grupė, bendruomenės kaimo kapela ir moterų vokalinis ansamblis, gitaros 

studija, akordeonistai ir pianistė. 

2011 metai. 

Liepos 4-14 dienomis Naisiuose pirmą kartą organizuojamas medţio skulptūrų 

droţėjų pleneras. Jo metu 10 profesionalių medţio droţėjų kuria unikalias senųjų baltų dievų 

skulptūras. Organizuojamo plenero metu su menininkų darbu bus galima susipaţinti ne tik visai 

kaimo bendruomenei, bet ir jos svečiams. Šis pleneras planuojamas tęstinis – ir bent tris metus 

bus organizuojami panašaus pabūdţio plenerai, kaskart kviečiant naujus menininkus, plenerų 

metu planuojama kaime pastatyti apie 30 skulptūrų, kurios turės ilgalaikę išliekamąją vertę. 

Kadangi sukurtos skulptūros liks kaime, jomis ilgą laiką galės dţiaugtis visos kaime gyvenančios 

kartos, o vaikai ir jaunimas per istorijos pamokėles po atviru dangumi turės galimybę susipaţinti 

su mūsų praeities istorija gyvai. 

Liepos 9-10 dienomis vyko antrasis visai šeimai skirtas Naisių vasaros festivalis. 

Šįmet dar papildytas įspūdingesniais renginiais ir pramogomis. 

Tikriausiai „Naisių bendruomenė“ vienintelė bendruomenė turinti savo teatrą. 

Bendruomenės susirinkimo metu 2011m. vasario 22 d. buvo įsteigta  Viešoji įstaiga „Naisių 

vasaros teatras“.  Pagrindiniai jos tikslai - tenkinti kultūrinius poreikius, puoselėti, kurti ir plėtoti 

profesionalaus dramos teatro tradicijas; ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį 

profesionaliajam dramos teatro menui; organizuoti įvairius meno ir kultūros renginius 

(koncertus, festivalius, konkursus, kitų menų programas, projektus ir pan.) ir kt. Pagrindinis 

teatro išskirtinumas yra tai, kad jis rengia viešus vaidinimus visiškai neimdamas uţ tai jokio 

atlygio. „Naisių vasaros teatro“ kūrybinė grupė pati vyksta pas ţiūrovą ir suteikia galimybę kuo 

didesniam ţmonių ratui pamatyti profesionalių jaunų kūrėjų darbus, atgaivinti ir skatinti teatro 

meno sklaidą visuose Lietuvos regionuose. 

       Bendruomenės nariai daug  dirba, mokosi, bet laisvalaikiu stengiasi paţinti kitas 

kultūras ir  miestus, šalis. Drauge su Meškuičių bendruomene keliauta į Druskininkus, Burbiškį. 

Spalio 9 d. Naisių bendruomenė organizavo kelionę i Estiją, į Saremų salą, kur apsilankė 15 

naisiškių.   

 



Savanorystės principų taikymas  kaimo bendruomenės veiklo je, savitarpio 

pagalbos teikimas.  

           Gyvenamosios aplinkos tvarkymas, graţinimas - vienas pagrindinių bendruomenės 

darbų.  Kad visiems gyventi Naisiuose  būtų jaukiau ir graţiau per metus bendruomenė pakviečia 

visus į 5-6 talkas. Pavasarį su šviesėjančiomis dienomis ateina laikas tvarkyti aplinką.  „Darom“ 

-  tai visos Lietuvos projektas, kviečiantis išeiti ir susitvarkyti. Jos  metu  buvo siekiama suderinti 

gamtos tvarkymą su edukacine programa, susijusiais su pilietiškumu ir ekologija. Todėl  

sugrėbtus lapus veţėme  į sliekyną, kad juos perdirbtų, atskyrėme plastiką, kitas šiukšles.   

Tvarkėme parką prie kultūros namų, buvo  grėbiami lapai prie muziejaus, aikštės prie 

parduotuvių, rinkome šiukšles. Labai aktyviai prisijungė Naisių pagrindinės mokyklos mokiniai 

ir mokytojai, mūsų bendruomenės nariai. Tuo labiau, kad, kartu veikiant įgyjama daugiau 

patirties. O dirbant  įvairius darbus pati geriausia bendravimo forma -  sulaukiama  pasiūlymų ir 

pageidavimų. Po švarinimosi talkos,  rinkomės į medelių sodinimo talką. Iš Šiaulių universiteto 

Botanikos sodo medelius reikėjo išrauti, aprišti šaknis, kad galėtume tinkamai transportuoti.  

Buvo parveţtas pilnas sunkveţimis dekoratyvinių augalų. Sodinimo ir prieţiūros klausimais 

konsultuoja Botanikos sodo specialistės.  Jau vakare daug aktyvių bendruomenės narių   rinkosi  

į medelių sodinimo talką. 

             Pačiame kaimo  centre, kaip ir patarė ŠU Botanikos sodo specialistės, per dvejus metus 

įrengti ir prisodinti gėlių 4 dideli gėlynai.  Išradingiausios ir kūrybiškiausios bendruomenės 

moterys pačios planuoja gėlynus, kad jie būtų spalvingi ir graţūs. Naisių bendrovė pagamino ir 

kaimui padovanojo per 20 šiukšliadėţių.  Pradėjome gyventi švariau ir graţiau. 

       Jokie renginiai ir veikla bendruomenėje negalėtų būti vykdomi be jos narių 

tarpusavio supratimo, pagalbos vienas kitam, bendrų jėgų sutelkimo. Visi kaime vykstantys 

renginiai yra planuojami, organizuojami ir vykdomi benduomenės narių. Tvarkai, organizuojamų 

renginių metu, daţniausiai pasitelkiamas kaimo jaunimas. Su idėjomis padeda vyresnieji 

gyventojai, o organizuojamose talkose dalyvauja visi bendruomenės nariai.  

Visi kultūriniai iki šiol vykę renginiai organizuoti ir įvykdyti pačių Asociacijos 

„Naisių bendruomenė“ aktyvių narių. Sėkmingų šių projektų įgyvendinimas buvo tik todėl, kad 

ţmonės negailėjo savo darbo, pastangų ir pasiaukojimo. Kiekvienas renginys nuolat pritraukia 

daug įvairaus amţiaus ţmonių, nevyriausybinių organizacijų atstovų, privačių ar juridinių 

asmenų. Piniginėmis lėšomis prisideda bendruomenė, savo turimomis lėšomis, kaimo gyventojai, 

taip pat daug prisideda ūkininkai, ţemės ūkio bendrovės specialistai, verslininkai, kiti remėjai. 

Bendruomenei rūpi ir patys maţieji jos nariai. Kaip jau minėta, prieš Kalėdas yra 

kviečiami  į  kultūros namus prie šventinės eglutės susitikti su Kalėdų seneliu, lydimi mamyčių, 

tėvelių ar senelių. Maţųjų susirenka per 40, Naisių pagrindinės mokyklos mokiniai  vaikučiams 



vaidina spektaklius, akompanuojant meno  vadovei visi kartu  dainuoja, šoka. Dovanėlėmis 

pasirūpina pati bendruomenė, šventinį stalą paruošia moterų klubas „Austėja“, eglę šventėms 

visada dovanoja kas nors iš bendruomenės narių. 

Bendruomenės nariai  noriai padeda ištikus nelaimei. Per gaisrą nukentėjusiai 

šeimai buvo surinkta pinigų, gelbėjo ţmonės dovadodami buitinę  techniką, maisto produktus  ir 

kt. Moterų klubas neuţmiršta vienišų ţmonių, nors prieš šventes stengiasi juos pradţiuginti, 

pakviesdamos į renginį. Naisių pagrindinės mokyklos mokiniai prieš mirusiųjų pagerbimo dieną 

sutvarko nepriţiūrimus, apleistus kapus, uţdega ţvakelę.   

Infrastruktūros (inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, komunalinių, 

visuomeninių, prekybos, atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitų gyventojų 

paslaugoms teikti  ar aplinkos kokybei gerint i  reikalingų objektų) pritaikymas  

gyventojų socialiniams ir verslo poreikiams, aplinkos sutvarkymas.  

Naisių kaime veikia literatūros  muziejus, biblioteka, pagrindinė mokykla, 

medicinos punktas, dvi parduotuvės, paštas, sporto rūmai,  vietos kelių būklė yra gana gera, 

naujai nutiestas dviračių takas, prie tvenkinio įrengta didelė paplūdimio tinklinio aikštelė.   

Naisių kaimo bendruomenė tikriausiai viena pirmųjų, o gal net ir vienintelė 

bendruomenė Lietuvoje turinti savo daţasvydţio centrą. Čia ir vėl, be iniciatyvių ir jaunų ţmonių 

idėjų bei verslininkų pagalbos neapsieita,- senas, buvęs vaikų darţelio pastatas šiuo metu – 

vienas moderniausių daţasvydţio centrų Europoje. 2010 m.  vasario m.  buvo pradedama 

tvarkyti daţasvydţio teritorija, įrengineti  pastatą.    Po 3 mėnesių darbai  baigti , viskas irengta. 

Ypatingą susitelkimą, darbštumą ir norą padėti  parodė Naisių jaunimas, kuris labai vieningai, 

atkakliai, su išmone, pasitelkę savo fantaziją, pasistengė, kad jis būtų patrauklus, įspūdingas, 

spalvotas.  Atidarymas įvyko kartu su daţasvydţio turnyru, kuriame dalyvavo 16 komandu.  

Atidarytas 2010 m. geguţės mėnesį. Centras yra pagrindinis „Naisių bendruomenės“ pajamų 

šaltinis.  

Bendruomenei panaudos sutartimi priklauso ir buvęs Naisių kaimo kultūros namų 

pastatas. Jis jau gana senas, neapšildytas, dalis patalpų yra gana prastos būklės, tačiau jau yra 

rengiamas pastato techninis projektas ir bus ieškoma paramos pastato atnaujinimui ir pritaikymui 

gyventojų socialiniams ir kultūriniams poreikiams.  

Gamtos ir  kultūros paveldo puoselėjimas.  

              Naisiuose 1894 m. yra   gimęs poetas Zigmas Gėlė. Jo vardui įamţinti  1976 metais 

įsteigta respublikinė  literatūrinė Zigmo Gėlės premija. Premijos steigėjas – tuometinis Šiaulių 

rajono „Uţ taiką“ kolūkis (pirmininkas Česlovas Karbauskis). Premija teikiama kasmet nuo 1977 

metų uţ geriausią pirmąją poezijos knygą. Nuo 1992 metų premiją skiria ir teikia Šiaulių rajono 

savivaldybė. Kiekvienas laureatas Poetų parkelyje Sereikiuose, šalia kapinaičių, kur palaidotas 



poetas Zigmas Gėlė,  sodina medelius -  liepą ar ąţuoliuką.   2011 metais jau išrinktas ir 

paskelbtas 35-asis laureatas bei  įteikta premija. Zigmo Gėlės gimtuosiuose namuose 1987 m. 

Naisiuose  atidarytas ir iki šiol veikia  Šiaulių rajono literatūros muziejus.  

                Iš senųjų šio  dvaro pastatų Naisiuose yra išlikęs svirnas. Bendruomenė šiame pastate 

rengiasi surinkti iš apylinkės kaimų  ir įkurti senovinių buities rakandų muziejų. Yra daug 

palaikančių šią idėją ir norinčių padovanoti savo šeimos jau nenaudojamų daiktų.  Bendruomenė 

tikisi   išsaugoti, restauruoti bei pritaikyti muziejaus patalpoms buvusį medinį Naisių dvaro 

svirną. 

Sveiko gyvenimo būdo, ekologinių idėjų realizavimas ir propogavimas.  

2010 m. birţelio 20 d. Naisiuose bendruomenės narių kvietimu ir iniciatyva 

svečiavosi gydytoja Filomena Taunytė. „Nekask šaukštu sau duobės“ Gyventojai ne tik klausė 

paskaitos, bet ir patys aktyviai dalyvavo diskusijose jiems rūpimais sveikatos klausimais. Taip 

pat,    po renginio visi norintys galėjo su gydytoja pasikonsultuoti individualiai. Šiais metais 

vykdomas projektas – „Ţolelės – vaistas ir maistas“, kurio metu visi norintys kaimo gyventojai 

galėjo susipaţinti su vaistinių augalų savybėmis ir jų teikiama nauda ţmogaus sveikatai. 

Kiekvienas bandruomenės narys galėjo pasijusti tikru ţolininku, nes patys jas sėjo, augino, 

dalinosi patirtimi, klausė patarimų, o rugpjūčio menesį vyks į susitikimą su ţolininke Balvočiūte.  

Naisių kaime jau daugiau nei dešimtmetį veikia du sporto klubai – „Forsas“ (jame 

propaguojamos tokios sporto šakos: jėgos trikovė, kultūrizmas, fitnesas, virvės traukimas, rankų 

lenkimas, svarsčių kilnojimas) ir  „Naisiai“ (sporto šakos: krepšinis, futbolas, tinklinis, tenisas, 

stalo tenisas, smiginis). Kaime benduomenės narių patogumui panaudos sutartimi sporto klubui 

yra perleista sporto salė. Joje treniruojasi Naisių jaunimo krepšinio ir tinklinio komandos, veikia 

treniruoklių salė. Ypač mėgstama kaimo jaunimo, kur propaguojamas sportas, sveikas gyvenimo 

būdas, ir uţtikrinamas jaunimo sportinio laisvalaikio uţimtumas. Reikia paţymėti, kad sale, ir 

prie jo esančiu stadionu, taip pat neatlygintinai naudojasi ir mokyklos bendruomenė. Salėje 

vyksta kūno kultūros pamokos. 

Verslininkų iniciatyvos ir jų įsitraukimas į  gyvenimo kokybės kaime gerinimą.  

Reikia paţymėti, kad be verslininkų ir ūkininkų paramos, kaimo bendruomenei 

būtų sunku įgyvendinti visus savo sumanymus, uţtikrinti vykdomų renginių kokybę. Antrus 

metus rengiamas festivalis visai šeimai „Naisių vasara“ yra vieno bendruomenės nario – 

ūkininko Ramūno Karbauskio iniciatyvos pavyzdys. Pagrindinių sumanymų ir paramos yra 

sulaukiama būtent iš šio nario. Verslininko iniciatyva organizuojamas ir medţio droţėjų 

pleneras. Prie renginių organizavimo taip pat prisideda ir vietos verslininkai – įmonių sąvininkai 

– prekėmis, suvenyrais, pinigine parama. Naisiuose taip pat veikia ţemės ūkio bendrovė, kuri 



visuomet pirmoji ištiesia pagalbos ranką ruošiantis, organizuojant ir vykdant įvairius renginius ir 

projektus. 

           Įgyvendinant projektus, organizuojant renginius, sporto varţybas ar kitas šventes  aktyviai 

bendradarbiauja mokykla ir kt visuomeninės organizacijos: moterų klubai “Austėja“, „Seklyčia“, 

sporto klubai.   Tai yra vienas iš geriausių  pavyzdţių, stiprinančių bendruomenę 

 

 

3. Kaimo vietovę konkursui teikianti kaimo bendruomenė  

Pavadinimas  

Asociacija „Naisių bendruomenė“, juridinio asmens kodas 302467105 

Adresas  

Gėlės g. 9, Naisių k. LT-81474  Šiaulių raj.  

El. paštas  

ritazuka@gmail.com 

 


