Spalio paskutinę savaitę organizuojama tradicinė Garliavos kaimynų šventė. Vakaronė vyks
SPALIO 28 D. (PENKTADIENĮ), 19 VAL.!!!
Šventės idėja - telkti, vienyti bendruomenę bei artimiau susipažinti su savo kaimynais. Vakaronės
koncepcija - neformalus, neoficialus, smagus pasibūvimas, kurio metu vyks nuotaikingos varžytuvės.
Šventės dalyviai - seniūnaičių ir kitų neformalių bendruomenių (mėgėjų meno kolektyvai, draugijos ir pan.)
vadovų suburtos komandos.
Šventės tema: "Gatvių vardų istorijos"
Seniūnaičius ir kitų komandų vadovus prašome pasiruošti šventei pagal šiuos punktus:
1. Subuti apie 20 žmonių komandas/ grupes (kuo daugiau, tuo geriau :) ). Apytikslį dalyvių skaičių
registruoti iki spalio 27 d. (ketvirtadienio) el. paštu: zivilegir@yahoo.com (seniūnaitija ir dalyvių skaičius);
2. Sugalvoti komandos pavadinimą ir šūkį;
3. Namų darbų užduotis :) Šmaikščiai/ teatralizuotai/ dalykiškai/ deklaratyviai (ar kaip jau tik Jums
šaus į galvą) pasiruošti ir šventės metu pristatyti savo nuožiūra pasirinktų 1/ 2/ 3 savo seniūnaitijos
gatvių vardų istorijas (iš anksto praneškite, ar Jums bus reikalinga multimedijos įranga);
4. Stalo apipavidalinimas turėtų atitikti seniūnaitijos (komandos) pavadinimą ar atstovaujamą
teritoriją/ pasirinktą gatvės pavadinimą;
5. Firminis stalo patiekalas, taip pat atspindintis Jūsų pasirinktą gatvės vardo istoriją. Pvz., tarkim
būtų pasirinkta Ąžuolų gatvė, tai patiekalas galėtų būti gilių kava :)
Labai tikimės gausaus ir aktyvaus Jūsų dalyvavimo, o susibūrimai su kaimynais pasitarimams taps smagiai
praleistu laiku.
Žemiau: šiek tiek informacijos apie Gatvės vardų istorijas (projektas).
Trumpas projekto aprašymas
Seniūnaitija – mažiausias administracinis teritorinis vienetas. Garliava suskirstyta į 7
seniūnaitijas, kuriose gyvena virš 11500 žmonių; joms vadovauja aktyvūs seniūnaičiai, besistengiantys
geriau pažinti ir suburti savo teritorijoje esančius gyventojus. Garliavoje yra 83 daugiaaukščiai (nuo
keturbučių iki 60-bučių namų) ir daug privačių namų; yra virš 90 gatvių. Natūralu, kad gerai pažinti
vieniems kitus yra sudėtinga.
Tradiciškai rudenį, Garliavos seniūnaitijos pakviečiamos į „Kaimynų šventę“, kurios tema
kasmet pasirenkama kita. Pernai, minėdami Etnografinių regionų metus, seniūnaitijos su savo suburtomis
komandomis kūrybiškai ir sėkmingai pristatė skirtingus Lietuvos regionus (projektas „Mes tarp ž.a.s.“).
2016-ieji Lietuvoje paskelbti vietos Bendruomenių metais. Todėl, norėdami, kad gyventojai geriau pažintų
savo aplinką ir dar labiau susitelktų vietos bendruomenė, norime pakviesime susipažinti su seniūnaitijos
teritorijoje esančių gatvių vardų istorijomis. Projekto "GATVIŲ VARDŲ ISTORIJOS" idėja: mes,
garliaviečiai, ne visi žinome kas buvo kai kurie žmonės, kurių asmenvardžiais (pvz.: K.Aglinskas – vietos
vaistininkas, knygnešys, artimai bendravęs su J.Basanavičiumi; J.Gabrys - teisinkas, žurnalistas, gimęs
Garliavoje) pavadintos gatvės arba iš kur kilo vietovardį nusakantis gatvės pavadinimas (pvz. Budrių,
Melioratorių, Milžinų (pastaroji pati trumpiausia). Projekto metu seniūnaičiai, su komandomis,
pasirinks savo teritorijoje esančių 2-4 gatvių vardus ir paruoš kūrybinį (pagal poreikį naudos
multimediją, teatralizaciją ir pan.) pristatymą baigiamajame renginyje – Kaimynų šventėje. Galima bus
rinktis pristatyti ir vienos gatvės vardo istoriją, bet atskleidžiant šios gatvės vardo išskirtinumą (pvz.:
viskas apie Beržų gatvę - dainos, gaminiai, sula, šios gatvės gyventojų pomėgiai ir pan.). Bus surengta
intelektualioji viktorina visiems „Sužinojau. Netylėsiu!“, kaip pristatytos informacijos refleksija. Projekte
dalyvaus ne tik suaugusieji, bet ir jų šeimų nariai, ugdymo įstaigų bendruomenės, seniūnija.
Kiekviena seniūnaitija ir aktyviausi projekto dalyviai bus apdovanoti dovanomis, primenančiomis projektą.
Surinktą informaciją apie Garliavos gatvių vardų istorijas, santraukoje išleistume projekto lankstinuke su
projekto rėmėjų logotipais. Lankstinukus gautų visi projekte dalyvavę garliaviečiai, partneriai ir rėmėjai.

