
ŠIAULIŲ MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

EIL. 

NR. 

ORGANIZACIJOS 

PAVADINIMAS 

KONTAKTINIAI DUOMENYS / 

TINKLALAPIS 

1. APLINKOSAUGA 

1.  
Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo 

apsaugos klubas „Aukuras“ 
http://www.aukuras.lt 

2.  ŠU botanikos sodo draugų klubas https://www.sa.vu.lt/bs/draugu-klubas 

3.  VšĮ „Verslo avilys“ https://www.facebook.com/VersloAvilys 

2. KULTŪRA 

4.  Viešoji įstaiga „Šiaulių volta“ 
https://www.facebook.com/SiauliuSportiniuSokiuKlubasSiauliuVo

lta/ 

5.  VšĮ „Amfiteatro filmai“ 
http://www.atlantiscinemas.lt/ 

https://www.facebook.com/atlantiscinemas 

6.  Asociacija „Ars Vivo“  

7.  Muzikinė grupė „Kitava“ 
http://www.kitava.lt/ 

https://www.facebook.com/kitava?fref=ts 

8.  
Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Šiaulių skyrius 
http://lietuvostautodaile.lt/lts-siauliu-bendrija 

9.  
Žemaičių kultūros draugija 

„Saulaukis“ 
https://www.facebook.com/saulaukis/  

10.  
Humanitarinė studija 

„Plėviasparniai“ 
 

11.  Muzikos klubas „Taktas“  

12.  Šiaulių kino meno klubas http://www.siauliufilmai.lt/ 

13.  
Poezijos ir kitų menų mėgėjų 

asociacija ,,Menų šaltinis" 
https://www.facebook.com/people/Asociacija-Men%C5%B3-

%C5%A1altinis/100042580991611/  

14.  
Šiaulių kamerinis choras 

„Bičiuliai“ 
 

15.  
LPS „Bočiai“ Šiaulių miesto 

bendrija 
https://www.facebook.com/SiauliuBociai/ 

16.  Klubas „Dainoriai“  

17.  
Kaimiškosios muzikos klubas 

„Juonė pastogė“ 
https://www.jonis.lt/ 

18.  
Kantri ir linijinių šokių klubas 

„Brandi kava“ 
 

19.  Tautinių šokių klubas „Vajaunas“  

20.  TSMA klubas „Žemyna“  

21.  
VšĮ  

„Remigijaus akcija“ 
 

22.  
VšĮ  

„Neatšaukti atidarymai“ 
 

23.  VšĮ „Naktys“  

24.  VšĮ „Rimti veidai“  
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25.  

Asociacija Lietuvos dailininkų 

sąjunga „Šiaulių dailininkų 

organizacija“ 

 

26.  VšĮ „Meno druska“  

27.  
Literatūros almanacho „Varpai“ 

redakcija 
 

28.  VšĮ „Sielai“  

29.  
VšĮ Meninės tekstilės dirbtuvės 

„Arasai“ 
https://www.facebook.com/mtdarasai  

3. POMĖGIŲ / PROFESINĖS VEIKLOS ORGANIZACIJOS 

30.  
Šiaulių esperantininkų klubas 

„Rūta“ 
https://kluboruto.wordpress.com/ 

31.  Asociacija „Foto-Šiauliai“ https://m.facebook.com/fotosiauliai/?__tn__=%2Cg 

32.  
Žvejų klubas „Tironas“ 

 
http://www.tironas.lt/ 

33.  
Šiaulių šunų mylėtojų klubas 

 
https://www.facebook.com/ssmk.lt/ 

34.  Žvejų klubas „Jūros vilkas“  

35.  
VšĮ „Kart fanai“ 

 
 

36.  
Šiaulių krepšinio gerbėjų klubas 

 
https://geltonajuoda.lt 

https://www.facebook.com/bcSiauliaiNation/ 

37.  
Asociacija „Šiaulių buhalterių 

klubas“ 
 

38.  

Lietuvos dailininkų sąjungos 

skyrius „Šiaulių dailininkų 

organizacija“ 

http://www.ldsajunga.lt/Siauliu_skyrius 

https://www.facebook.com/siauliudailininkai/ 

39.  
Kristijono Donelaičio draugijos 

Šiaulių skyrius 
http://www.donelaitis.info 

40.  
Šiaulių miesto mokytojų 

pensininkų klubas „Šviesa“ 

https://www.facebook.com/%C5%A0viesa-

769016536471917/ 

41.  Šiaulių sporto veteranų klubas https://www.facebook.com/sportoveteranai/ 

42.  
Šiaulių pagyvenusių žmonių 

asociacija 
https://siauliupza.wordpress.com/apie/ 

43.  
Šiaulių krašto socialinių pedagogų 

asociacija 
https://www.facebook.com/skspasociacija/ 

44.  
Šiaulių daugiabučių namų 

savininkų bendrijų asociacija 
http://dnsba.lt/ 

45.  Bendrijų pirmininkų asociacija  

46.  Rėkyvos senjorų klubas  

47.  Radistų asociacija http://radistuasociacija.lt/   

4. PILIETINĖ VEIKLA / POLITIKA / TEISĖ  

48.  

Šiaulių miesto savivaldybės 

gyventojų asociacija 

„Visuomeninės iniciatyvos“ 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/ 

https://www.facebook.com/mtdarasai
https://kluboruto.wordpress.com/
https://m.facebook.com/fotosiauliai/?__tn__=%2Cg
http://www.tironas.lt/
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https://www.facebook.com/%C5%A0viesa-769016536471917/
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49.  VšĮ „Valetudo grupė“ 
http://www.valetudogrupe.lt/modules/news/ 

http://www.teisesgidas.lt/ 

50.  Pilietinių iniciatyvų sambūris  

51.  Savanoriški saugos būriai 
https://www.facebook.com/Savanori%C5%A1ki-Saugos-

B%C5%ABriai-316959882197224/ 

52.  
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos Šiaulių skyrius 
https://www.lpkts.lt/ 

53.  Asociacija „Civis activus“ www.civisactivus.lt 

54.  
Lietuvos generolo P. Plechavičiaus 

karių sąjungos Šiaulių rinktinė 

https://www.sauliusajunga.lt/gen-p-plechaviciaus-sauliu-6-

oji-rinktine/ 

55.  
Asociacija Bendrija „Malūno 

parkas“ 
https://www.facebook.com/malunoparkas.lt/  

5. SPORTAS 

56.  Asociacija „Sportuok miške“ 
http://www.miskotrasa.lt/ 

https://www.facebook.com/Miskotrasa/info?tab=page_info 

57.  Sporto klubas „Baltasis tigras“ 
http://www.btigras.lt/ 

https://www.facebook.com/pages/Karate-klubas-Baltasis-tigras-

Gegu%C5%BEi%C5%B3-mokykla/572140252803981?fref=ts 

58.  Sporto klubas „Ginstrektė“ http://www.hcgintra.lt 

59.  Sporto klubas „Rally 4 Fun“ https://www.facebook.com/rallyforfun 

60.  Sporto klubas „Saulininkas“ https://www.facebook.com/tobulaskunas 

61.  Sporto klubas „S-Sportas“ 
https://www.facebook.com/pages/S-Sporto-

Taur%C4%97/373905545956622?fref=ts  

https://www.s-sportas.lt/ 

62.  
Šiaulių apskrities sporto ir 

sveikatingumo klubas „Gylys“ 
https://www.facebook.com/klubasGylys?fref=ts 

63.  Šiaulių miesto BMX sporto klubas  

64.  Šiaulių sporto klubas „Igtisa“ http://igtisa.lt/lt/igtisa_siauliai/orientavimosi_sporto_klubas/ 

65.  Viešoji įstaiga „HC Gaivineta“ http://hcgaivineta.lt/ 

66.  
Viešoji įstaiga „Napoleono“ futbolo 

klubas 
 

67.  
Sporto klubas „Tavo iššūkis“ 

 
www.ciamanokiemas.lt 

68.  
Sporto klubas „Tunelis“ 

 
https://www.facebook.com/groups/135193783540406 

69.  
Šiaulių miesto bėgimo klubas  

„Stadija“ 
 

70.  
Šiaulių miesto kultūrizmo sporto 

klubas „Elada“ 
http://www.elada.lt/ 

71.  Šiaulių miesto šachmatų federacija  

72.  Šiaulių sporto klubas „Miražas“ https://www.facebook.com/MirazasSportClub/ 

73.  
Šiaulių tinklinio sporto klubas  

„Šarūnas“ 
 

74.  Asociacija „Aikido Šiauliai“ https://www.facebook.com/AikidoSiauliai/ 

http://www.valetudogrupe.lt/modules/news/
http://www.teisesgidas.lt/
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https://www.facebook.com/pages/S-Sporto-Taur%C4%97/373905545956622?fref=ts
https://www.s-sportas.lt/
https://www.facebook.com/klubasGylys?fref=ts
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75.  
Asociacija „Baidarių ir kanojų 

irklavimo klubas „Banga“ 
 

76.  Asociacija „Vėjūnai“  

77.  JKA Lietuvos karatė asociacija http://www.jkalithuania.lt/ 

78.  Klubas „Mangustas“ https://www.facebook.com/klubasmangustas/ 

79.  Klubas „Morphinum“ https://www.facebook.com/klubasmorphinum.lietuva 

80.  Krepšinio klubas „Šiauliai“ 
www.bcsiauliai.lt 

https://www.facebook.com/BC.Siauliai?fref=ts 

81.  Krepšinio klubas „Tuatara“  

82.  Kroketo klubas „Saulės kamuolys“ 
https://www.facebook.com/sauleskamuolys 

 

83.  Moterų krepšinio klubas „Rūta“  

84.  
Orientavimosi sporto klubas 

„Sakas“ 
http://www.sakas.lt/ 

85.  Rytų kovos menų klubas „Empi do“ http://www.kregzdute.org/ 

86.  
Šiaulių apskrities kovos menų 

centras 
 

87.  
Šiaulių baidarių ir kanojų irklavimo 

sporto klubas „Talša“ 
 

88.  Šiaulių irklavimo federacija http://www.srowing.lt/LT/menu/apie-mus 

89.  
Šiaulių karatė sporto klubas 

„Saulė“ 

http://karatesaule.lt/ 

 

90.  Šiaulių krepšinio teisėjų asociacija https://www.facebook.com/siauliu.krepsinio.teiseju.asociacija 

91.  
Šiaulių kurčiųjų sporto klubas 

„Aidas“ 
 

92.  
Šiaulių m. kultūrizmo sporto klubas 

„Viesulas“ 
 

93.  Šiaulių miesto BMX sporto klubas  

94.  Šiaulių apskrities futbolo federacija 
http://www.saff.lt/ 

 

95.  
Asociacija „Saulės miesto atletikos 

klubas“ 
 

96.  Futbolo mėgėjų Klubas „Kupstas“ 
https://www.facebook.com/pages/FC-

Kupsc/114066688653938?fref=ts 

97.  
Karatė klubas „Tori“ 

 
http://tori.lt/ 

https://www.facebook.com/groups/55196033687/?fref=ts 

98.  
Lengvosios atletikos asociacija 

„Dinamitas“ 
http://www.dinamitas.org/ 

99.  Moterų sporto klubas „Gradatim“ 
http://www.gradatim.lt/ 

https://www.facebook.com/gradatim.lt?fref=ts 

100.  
Regbio klubas „Baltrex“ 

 

http://www.baltrex-siauliai.lt/ 

https://www.facebook.com/pages/BALTREX-

%C5%A0IAULIAI/718581018165076?fref=ts 

101.  
Regbio sporto klubas „Vairas“ 

 

https://regbioklubasvairas.lt/ 

https://www.facebook.com/pages/Regbio-Klubas-

Vairas/167794823344526?fref=ts 
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http://karatesaule.lt/
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http://www.saff.lt/
https://www.facebook.com/pages/FC-Kupsc/114066688653938?fref=ts
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http://www.gradatim.lt/
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https://regbioklubasvairas.lt/
https://www.facebook.com/pages/Regbio-Klubas-Vairas/167794823344526?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Regbio-Klubas-Vairas/167794823344526?fref=ts
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102.  
Sporto klubas „Vilniaus legionas“ 

 
http://www.vilniauslegionas.lt/ 

103.  
Šiaulių aeroklubas 

 
http://www.siauliuaeroklubas.lt/ 

104.  
Šiaulių apskrities futbolo federacija 

 
http://www.saff.lt/ 

105.  
Šiaulių futbolo klubas „Juventa 99“ 

 
https://www.facebook.com/pages/%C5%A0iauli%C5%B3-

futbolo-klubas-Juventa-99/177718715650331 

106.  Šiaulių krepšinio lyga http://skl.lt/ 

107.  
Šiaulių kultūrizmo klubas 

„Ąžuolas“ 
 

108.  
Šiaulių sportinio pokerio asociacija 

„Full House“ 
http://pokeristai.lt/ 

109.  
Romualdo Montvido kovos menų 

centras 
 

110.  
Neįgaliųjų jojimo asociacija 

 
http://www.nja.lt/ 

111.  
Šiaulių miesto  neįgaliųjų sporto 

klubas „Šiaulietis“ 
 

6. SVEIKATA 

112.  
Šiaulių miesto žmonių su negalia 

klubas „Židinys“ 
 

113.  
VšĮ Šiaulių trečiojo amžiaus 

universitetas 
 

114.  
Sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija „Šiaulių Viltis“ 
http://www.siauliuviltis.lt/ 

115.  
Šiaulių miesto aklųjų ir silpnaregių 

sporto klubas „Perkūnas“ 

https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-miesto-

akl%C5%B3j%C5%B3-sporto-klubas-Perk%C5%ABnas-

574237693080321 

116.  
Žmonių su fizine negalia sporto 

klubas „Entuziastas“ 
https://www.facebook.com/groups/374124046063612/ 

117.  
Šiaulių krašto žmonių, sergančių 

cukriniu diabetu, klubas „Lemtis“ 
http://saulesmiestolemtis.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/diabetoklubaslemtis/ 

118.  
Šiaulių Parkinsono draugija 

 
https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-parkinsono-

draugija-159702974367264/ 

119.  Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija https://www.facebook.com/neigaliujudraugijasiauliai/ 

120.  
Šiaulių miesto neįgalųjų klubas 

“Dvasinė šiluma” 
 

121.  Lietuvos meno terapijos asociacija 
http://www.meno-terapija.org/ 

https://www.facebook.com/pages/Lietuvos-Meno-terapijos-

asociacija/143519875717812 

122.  
Vaikystės neįgaliųjų draugija 

„Spindulėlis“ 
 

123.  Šiaulių artrito draugija „Artis“ 

https://siauliuartis.lt/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-

Organization--NGO-/%C5%A0iauli%C5%B3-artrito-draugija-

ARTIS-129484687681799/ 

124.  
Šiaulių miesto moterų krūties 

patologijos asociacija „Salvia“ 

https://www.facebook.com/Asociacija-Salvia-

1601736303208017/?ref=page_internal 

125.  Asociacija "Maži žingsneliai“ http://www.mazizingsneliai.lt/lt.html 
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http://www.siauliuaeroklubas.lt/
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https://www.facebook.com/Asociacija-Maži-žingsneliai-1553181261561084/?ref=page_internal
http://www.mazizingsneliai.lt/lt.html


ŠIAULIŲ MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

126.  Asociacija "Šiaulių lietaus vaikai" https://www.facebook.com/siauliulietausvaikai 

127.  
Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų 

Draugija “Atgaja” 
 

128.  Šiaulių širdininkų klubas  

129.  
Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos 

centras 

https://www.facebook.com/pages/category/Community-

Organization/V%C5%A1%C4%AE-

%C5%A0iauli%C5%B3-kur%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3-

reabilitacijos-centras-971164942978139/ 

130.  Viešoji įstaiga „Sielos harmonija“ https://www.sielosharmonija.com/index.php 

131.  
Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų 

centras 
 

132.  
Šiaulių apskrities sergančių išsėtine 

skleroze draugija   (ŠASISD) 
 

7. SOCIALINĖS PASLAUGOS / PARAMA / SOCIALINIO DARBO VEIKLA 

133.  Šiaulių vyskupijos Šeimos centras https://svseimoscentras.lt/  

134.  VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija 
www.slk.lt 

https://www.facebook.com/Siaures.Lietuvos.kolegija 

135.  

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijos 

Šiaulių miesto bendruomeniniai 

šeimos namai 

www.slk.lt  
https://www.facebook.com/bendruomeniniainamai/ 

136.  VšĮ "Motinos Teresės šeimų namai" https://seimunamai.lt/ 

137.  
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

draugija Šiaulių skyrius 
https://www.facebook.com/raudonasiskryziussiauliai 

138.  Moterų veiklos inovacijų centras https://mvic.lt/ 

139.  Socialinių inovacijų centras https://www.socin.lt/ 

140.  Minties bitės https://www.mbites.lt/kontaktai 

141.  VšĮ Mezgu mažajam kovotojui 
https://www.facebook.com/people/Mezgu-ma%C5%BEam-

kovotojui/100035642721833/ 

142.  VšĮ SoMento 
https://www.facebook.com/VsISomento/?hc_ref=ARSQ6nbPt2nlntvKyao3j6FoAnDVkWl

YiboDlDNOJy-UxHsjNolM5KqKp8YgYEwYO3g&fref=nf 

https://www.somento.lt/ 

143.  
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių vaikų 

dienos centras 
„Facebook“ - Šiaulių Vaikų Dienos Centras  

https://www.gelbekitvaikus.lt/  

144.  
Labdaros ir paramos fondas SOS 

vaikų kaimų Lietuvoje draugija 
http://sos-vaikukaimai.lt/  

145.  

Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir 

Pauliaus katedros parapijos vaikų 

dienos centras 

„Facebook“ – Vaikų Dienos Centras  

146.  
Regbio sporto klubo „Vairas“ vaikų 

dienos centras „Tik tu“ 
„Facebook“ – Vaikų dienos namai „Tik tu“  

147.  Socialinės integracijos centras 
http://integracija.info/ 

https://www.facebook.com/socialines.integracijos.centras 

148.  VŠĮ Valandėlė sau http://www.valandele-sau.lt/  

8. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS 

149.  Viešoji įstaiga „Garso servisas“ http://www.darzelismazylis.lt/ 
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ŠIAULIŲ MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

150.  
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos 

ir plėtros biuras 
www.zispb.lt 

151.  Muzikos klubas „Taktas“  

152.  VšĮ Edukaciniai projektai http://www.edupro.lt/ 

153.  Lieporių mokyklos bendruomenė www.lieporiai.lt/asociacija 

154.  
Viešoji įstaiga „Smalsieji 

pabiručiai“ 
www.smalsiejipabiruciai.lt 

https://www.facebook.com/SmalsiejiPabiruciai?fref=ts 

155.  

Šiaulių miesto moksleivių namų 

vaikų muzikos klubas - studija 

„EN-DEN-DU“ 

https://www.facebook.com/endendustudija?fref=ts 

156.  
Šiaulių universiteto alumnų 

asociacija 
https://sualumnai.lt/ 

157.  Šiaulių UNESCO klubas https://www.facebook.com/unescoklubas/ 

158.  
Viešojo administravimo akademinis 

centras 
https://www.facebook.com/Viesasisadministravimas/ 

159.  Asociacija „Kartų mokykla“ https://karmok.lt/ 

160.  Karjeros kodas https://www.facebook.com/karjeros/ 

161.  Asociacija Finansiniai akcentai https://www.facebook.com/FinansiniaiAkcentai/ 

162.  Asociacija „Socialinis hubas“ https://www.siauliai-hubas.lt/naujienos  

163.  
Šiaulių trečiojo amžiaus 

universitetas 
https://tausiauliai.lt/  

164.  
Naujasis Šiaulių trečiojo amžiaus 

universitetas 
 

9. TAUTINIŲ BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJOS 

165.  
Šiaulių rusų kultūros centras 

 
https://www.facebook.com/SiauliuRusuKulturosCentras 

166.  Romų Integracijos Centras 
https://www.facebook.com/pages/V%C5%A0%C4%AE-

Rom%C5%B3-Integracijos-Centras/291471564363670?fref=ts 

167.  
Šiaulių apskrities armėnų 

bendruomenė 
 

168.  
Šiaulių apskrities žydų 

bendruomenė 
https://www.facebook.com/JewishSiauliai/ 

169.  
Šiaulių apskrities žydų religinė 

bendruomenė 
https://www.facebook.com/groups/724047477994816/permalink/1

320430668356491/ 

170.  Asociacija „Draugystės šviesa“  

171.  
Šiaulių baltarusių bendrija 

 
https://gudususivienijimas.jimdofree.com/ 

172.  VšĮ „Malva“ 
https://www.facebook.com/Pagalba.Ukrainieciams.Siauliuos

e?refid=52  

173.  VšĮ „Ukrainiečių diaspora“  

10. VAIKAI IR JAUNIMAS 

174.  
Šiaulių miesto sportinių šokių 

klubas „Svingas“ 
 

http://www.zispb.lt/
http://www.edupro.lt/
http://www.lieporiai.lt/asociacija
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175.  Viešoji įstaiga „Šokanti aušrelė“  

176.  
Šiuolaikinio šokio klubas 

„Flamingas“ 
https://www.facebook.com/FlamingasSokiai 

177.  Asociacija „Extreme LT“  

178.  
VšĮ Meninės raiškos mokykla 

„Incognito“ 
https://www.facebook.com/IncognitoMeninesRaiskosMokykla/ 

179.  
Viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio 

akademija "Saulė" 
www.kasaule.lt 

https://www.facebook.com/KrepsinioAkademijaSaule 

180.  
VŠĮ „A. Sireikos krepšinio 

akademija“ 
https://www.facebook.com/ASireikosKrepsinioAkademija/ 

181.  Asociacija „JCI Šiauliai“ 
http://jcisiauliai.lt/  

https://www.facebook.com/groups/259484860343/ 

182.  Klubas „Tarp savų“ https://www.facebook.com/groups/275459146720022/  

183.  
VšĮ Šiaulių teatras vaikams 

„Birbironas“ 
http://www.birbironas.lt/ 

184.  Klubas „Ritmas kitaip“ 
http://www.ritmaskitaip.lt/ 

https://www.facebook.com/ritmaskitaip 

185.  
Šiaulių vaikų vokalo studija „RO-

KO-KO“ 
http://siauliukulturoscentras.lt/kategorija/archyvas/naujienos/meno

-kolektyvai/ro-ko-ko-vaiku-vokalo-studija/ 

186.  

Lietuvos socialdemokratinio 

jaunimo sąjungos filialas „Šiaulių 

miesto skyrius“ 

https://jaunimieciai.lt/apielsdjs/ 

187.  
Šiaulių valstybinės kolegijos 

studentų atstovybė 
https://www.facebook.com/SVKSA 

188.  
Šiaulių universiteto studentų 

atstovybė 
https://sa.vusa.lt/lt 

189.  Šiaulių vyskupijos jaunimo centras 
siauliuvyskupija.lt 

https://www.facebook.com/Siauliuvyskupijosjaunimocentras/ 

190.  VšĮ „Gyvenimo sparnai“ https://www.facebook.com/gyvenimosparnai/ 

191.  Asociacija „Juspo“ https://www.facebook.com/juspo.lt/  

192.  
Žemaitijos skautų organizacijos 

Šiaulių skautai 
www.zemaitijosskautai.lt 

11. BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS 

193.  Zoknių bendruomenė  

194.  Šimšės bendruomenė https://www.facebook.com/groups/191394344915638/  

195.  Dainų mikrorajono bendruomenė  

196.  Lieporių bendruomenės centras https://lt-lt.facebook.com/lieporiu.bendruomene 

197.  Gytarių bendruomenė 
https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-

Gytari%C5%B3-bendruomen%C4%97-100915068568653/ 

198.  Aukštabalio bendruomenė  

199.  Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė 
https://rekyvosbendruomene.lt/  

https://www.facebook.com/rekyvosgyvenvietesbendruomene 

200.  
Rėkyvos seniūnijos bendruomenė 

„Vyturiai“ 
https://www.facebook.com/vyturiai/ 

https://www.facebook.com/FlamingasSokiai
https://www.facebook.com/IncognitoMeninesRaiskosMokykla/
http://www.kasaule.lt/
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https://www.facebook.com/groups/275459146720022/
http://www.birbironas.lt/
http://www.ritmaskitaip.lt/
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201.  
Medelyno gyvenamojo rajono 

bendruomenė 
 

202.  Bačiūnų bendruomenė  

203.  Medelyno bendruomenė „Vijolė“ 
https://www.facebook.com/people/Medelyno-

Bendruomen%C4%97-Vijol%C4%97/100011757492965/  

204. Š Šiaulių Senamiesčio bendruomenė  

205.  Šiaulių bendruomenė https://www.facebook.com/siauliu.bendruomene.5 

206.  Aido bendruomenė  

207.  Kalniuko bendruomenė  

208.  
Pabalių bendruomenė 

 
 

209.  
Šiaulių Pietinio bendruomenė 

 
 

210.  
Zoknių, Šimšės, Pabalių 

bendruomenė 
 

12. SKĖTINĖS ORGANIZACIJOS 

211.  
Šiaulių nevyriausybinių 

organizacijų konfederacija 
https://www.facebook.com/snvokonfederacija/  

212.  
Šiaulių apskrities bendruomenių 

konfederacija 
https://www.facebook.com/siauliuapskritiesbendruomeniu.konfed

eracija  

213.  
Šiaulių jaunimo organizacijų 

asociacija “Apskritasis stalas” 
http://siauliai.apskritasisstalas.lt/ 

13. LABDAROS IR PARAMOS FONDAI  

214.  
Antano Sireikos labdaros ir 

paramos fondas 
 

215.  
Labdaros ir paramos fondas „Baltų 

žygiai“ 

http://www.baltuzygiai.lt/ 

https://www.facebook.com/pages/Baltu-

zygiai/10150108416205594?fref=ts 

216.  
Labdaros ir paramos fondas „Gėrio 

lašas“ 
 

217.  
Labdaros ir paramos fondas „Našlių 

fondas“ 
http://nasliai.awardspace.info/index.php?slab=apie 

218.  
Labdaros ir paramos fondas 

„Vaikystės takai“ 
https://www.facebook.com/vaikystestakai.lpf 

219.  Ligonių tarnyba „Akapela“ https://www.facebook.com/LigoniutarnybaAkapela/ 

220.  Mykolo paramos fondas  

221.  
Šiaulių Vijolių vidurinės mokyklos 

labdaros ir paramos fondas 
 

222.  
Labdaros ir paramos fondas 

„Narkos“ 
 

223.  
Labdaros ir paramos fondas „Vaikų 

sveikata“ 
 

224.  
Labdaros ir paramos fondas „Vilties 

kalnas“ 
 

 

Duomenys atnaujinti 2022-11-17 
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Dėl įtraukimo į sąrašą, pašalinimo iš jo, duomenų apie organizaciją tikslinimo prašome kreiptis el. paštu 

jurgita.voreviciene@siauliai.lt  

mailto:jurgita.voreviciene@siauliai.lt

