KONFERENCIJOS – SĄSKRYDŽIO
PROGRAMA
Lapkričio 29 d. (šeštadienis)

Gerb.
.........................................................
..........................................................
Kviečiame Jus į konferenciją –
sąskarydį „BLAIVI TAUTA –
LAISVA TAUTA―
(projektas „Blaivi tauta – laisva
tauta“ VP1-1.3-SADM-01-K-02-012,
veikla 1.2.1),
Kuri vyks šių metų lapkričio 29 d.
Kauno miesto savivaldybės salėje,
Laisvės al. 96, Kaunas
Dalyvių registracijos pradžia 9 val. 30 min.
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA:
El. Paštu: ajankauskas@blaiva.org
Tel. 860709339
www.blaiva.org

9.30 – 10. 00 – dalyvių registracija
10.00 – 10.15 – Konferencijos atidarymas,
sveikinimai
10.15 – 10.35 - trumpas projekto „BLAIVI
TAUTA – LAISVA TAUTA― pristatymas—
projekto vadovas Algirdas Jankauskas, BS
Kazlų Rūdos skyriaus pirmininkas,
Respublikinės BS Centro valdybos narys
10.35 – 10.40 – Lietuvos moksleivių ir
suaugusiųjų rašinių ir piešinių konkurso „Blaivi
tauta – laisva tauta― vertinimo komisijų
pristatymas
10.40- 10.50 – Rašinių vertinimo komisijos
darbai – Vitalija Filipova (Kazlų Rūdos literatų
klubo ―Girių versmė‖ vadovė, rašinių konkurso
komisijos pirmininkė)
10.50 – 11.00 – Piešinių vertinimo komisijos
darbai – Vytas Aputis, menininkas, piešinių
konkurso vertinimo komisijos pirmininkas
11.00 – 12.00 – Rašinių ir piešinių konkurso
„Blaivi tauta – laisva tauta― rezultatų
paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas
12.00 – 12.45 – pietų pertrauka

12.45 – 13.00 – sąskrydžio
atidarymas
13.00 – 13.05 – sąskrydžio pirmininko,
sekretoriato ir balsų skaičiavimo
komisijos rinkimai.
13.05 – 13.10 – nutarimas kurti
Lietuvos vaikų ir jaunimo organizaciją
13.10 – 13.30 – diskusijos dėl
bendrinio organizacijos pavadinimo
13.30 – 13.40 – balsavimas dėl
bendrinio organizacijos pavadinimo
13.40 – 14.00 – Organizacijos įstatų
pristatymas
14.00 – 14.15 – kavos pertrauka
14.00 – 14.45 – Įstatų priėmimas
14.45 – 15.00 – kandidatų į vaikų ir
jaunimo organizacijos pirmininko
pareigas siūlymas ir trumpi jų
pasisakymai
15.00 – 15.10 - Organizacijos
Pirmininko rinkimai
15.10 -15.20 – Organizacijos valdybos
rinkimai
15.20 – 15.30 – Organizacijos revizijos
komisijos rinkimai
15.30 – 15.50 – kitų Organizacijos
organų rinkimai
15.50 – 16.00 – Sąskrydžio nutarimai,
Sąskrydžio uždarymas, bendra foto

KONFERENCIJOS- SĄSKRYDŽIO
ORGANIZATORIAI:

www.blaiva.org
www.blaivus.lt

KONFERENCIJOS- SĄSKRYDŽIO
RĖMĖJAI:

EUROPOS SOCIALINIS FONDAS
PAGAL PROJEKTĄ
„BLAIVI TAUTA – LAISVA TAUTA―
VP1-1.3-SADM-01-K-02-012 (veikla 1.2.1)
Projekto autorius ir vadovas:
Algirdas Jankauskas, tel. 860709339
El. paštas: ajankauskas@blaiva.org
Projekto administratorė: Laimutė Rimeikienė
Veklos koordinatorė: Rūta Zabielienė
VYSKUPO M. VALANČIAUS BLAIVYSTĖS
SĄJŪDIS
REMIA LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO
ORGANIZACIJOS (PATOBULINTO
„VALANČIUKŲ SĄJŪDŽIO―) ĮKŪRIMO
REGISTRACIJOS DARBUS

Konferencijos metu bus paskelbti Lietuvos

Renginio pirmojoje dalyje skelbsime
Lietuvos moksleivių ir suaugusiųjų rašinių ir
piešinių konkurso „Blaivi tauta – laisva
tauta“ rezultatus ir apdovanosime
nugalėtojus. Dėmesio! Visi konkurso
dalyviai gaus padėkos raštus!
Antrojoje renginio dalyje – sąskrydyje
kursime Lietuvos vaikų ir jaunimo
organizaciją (patobulintą „Valančiukų“
sąjūdį).
Rašinių ir piešinių konkurso dalyviai,
nepriklausantys „Valančiukų“ sąjūdžiui
antojoje renginio dalyje gali dalyvauti
stebėtojų teisėmis. Tie konkurso dalyviai,
kurie priklauso „Valančiukų“ sąjūdžiui ir turi
14 metų, antrojoje renginio dalyje
dalyvauja pilnateisio dalyvio teisėmis su
teise balsuoti ir būti renkami į kuriamos
organizacijos valdymo organus.
Tiems asmenims, kurie nenorės
dalyvauti rengino abiejose dalyse, o
pasirinks tik vieną iš jų, siūlome
aplankyti Kauno muziejus (apsimoka
patys):
Vytauto Didžiojo karo muziejų
(K.Donelaičio g.64, Kaunas) dirba iki 17
val. http://vdkm.limis.lt/pradinis
Nacionalinį Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio dailės muziejų (V. Putvinskio g.
55, Kaunas) dirba iki 17 val.
www.ciurlionis.lt
Kauno Tado Ivanausko zoologijos
muziejų (Laisvėl al. 106, Kaunas) dirba iki
19 val. www.zoomuziejus.lt

KVIETIMAS
BLAIVI TAUTA—
LAISVA TAUTA!
VP1-1.3-SADM-01-K-02-012
Veikla 1.2.1

KONFERENCIJA SĄSKRYDIS
Konkurso „Blaivi tauta – laisva tauta―
rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų
apdovanojimas.
Lietuvos vaikų ir jaunimo organizacijos
(patobulinto „valančiukų sąjūdžio―)
įkūrimas.
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