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Dovanos puošia kiekvieną gimtadienį, o jas malonu
ne tik gauti, bet ir dovanoti, tad projekto idėja
pasitinkant valstybės šimtmetį – padovanoti
gimtadienio dovaną savo šaliai ir taip drauge kurti
šaunesnę Lietuvą.



Dovanas organizuoja ir koordinuoja visuomeninės 
organizacijos, savivaldybės ir bendruomenės. 
Veiksmas vyksta visoje Lietuvoje. Pasiūlymus, ką 
dovanoti galima rasti interneto svetainėje 
www.dovanalietuvai.lt

Dovanas – gerus darbus kviečiame dovanoti iki
valstybės atkūrimo šimtmečio pabaigos.



2015 metų Pilietinės galios
indekso tyrimo duomenimis, 68 
proc. visuomenės nedalyvauja
jokioje pilietinėje veikloje. Lietuvos
valstybės šimtmečio minėjimas –
puiki proga tai pakeisti.  

Ruošdamiesi artėjančiam Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui, 
projektu „Dovana Lietuvai“ 
siekiame sudaryti sąlygas mūsų
šalies piliečiams patiems realiais
darbais prisidėti Lietuvos
pilietiškumo ir bendruomeniškumo
stiprinimo. 

Kurk Lietuvą



Dovanos – geri darbai

Geri darbai, kuriuos dovanosite
Lietuvai, gali būti patys įvairiausi. 

§ Gražinkite savo miesto,
regiono ir šalies aplinką;

§ Padėkite savo visuomenės
nariams;

§ Pažinkite istorinius savo
krašto objektus;

§ Švęskite Kaimynų dieną kartu
su savo bendruomene. 

Gerus darbus dovanokite su savo
šeimos nariais, bendradarbiais, 
kolegomis, kaimynais. Jie laukia
Jūsų kvietimo!



Pažink

Leiskitės į kelionę, žygį, eskursiją. 
Aplankykite gamtinius, kultūros
paveldo, istorinius ar kitus
objektus. Pateikiame tris
tinklalapius, kurie padės susirasti
lankytiną vietą Jūsų apylinkėje:

§ 100 lankytinų kultūros paveldo 
objektų mokykloms

§ Žemėlapis, padedantis atrasti 
Lietuvą - www.lietuvon.lt

§ Kelionių po Lietuvą maršrutai



Gražink

Pasirūpinkite savo
bendruomenės, miesto ir regiono
aplinka:

§ Papuoškite kiemą;
§ Perdažykite artimiausio parko

suoliukus; 
§ Sutvarkykite netoli esančią

žaidimų aikštelę ar sporto 
aikštyną;

§ Pasirūpinkite netoli esančio
vandens telkinio pakrante; 

§ Apželdinkite bendruomenės
teritoriją. 

Daugiau veiklos pavyzdžių: 
www.dovanalietuvai.lt



Padėk

Lietuvos šimtmečio proga
ištieskite pagalbos ranką: 

§ Apsilankykite senjorų namuose
ir su jais praleiskite popietę –
organizuokite protmūšį, stalo
žaidimų maratoną. 

§ Pradžiuginkite beglobius
gyvūnėlius, aplankykite
prieglaudas ir padėkite jų
darbuotojams atlikti
kasdieninius darbus;

§ Inicijuokite labdaros akciją –
surinkite nenaudojamus
rūbelius ar mokymosi
priemones ir perduokite juos
socialinių centrų darbuotojams.



Švęsk

Pasitikite Kaimynų dieną pakilia
nuotaika: 

§ Organizuokite dainų ir šokių
šventę;

§ Inicijuokite Kaimynų dienos
protmūšį;

§ Surenkite blusturgį;
§ Pakvieskite kaimynus į

Kaimynų dienos iškylą.  

Daugiau veiklos pavyzdžių: 
www.dovanalietuvai.lt



Skatiname dovanas dovanoti
nuolat, tačiau pradedant ruoštis
Lietuvos valstybės jubiliejui
kviečiame prie „Dovana Lietuvai”
prisijungusias partneres kartu
padovanoti po vieną konkretų
gerą darbą jau 2017 metų
gegužės 22-27-ąją – minint
kaimynų dieną.

Nuo birželio 1 dienos skatiname
registruoti ir kitus savo renginius
ar projektus, kuriais siekiate
įtraukti visuomenę.

Dovana Lietuvai
2017-2018 



Artėjantis Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetis yra ne tik
proga pažymėti praeitį, bet ir
galimybė drauge kurti mūsų šalies
dabartį ir ateitį. Lietuvos likimą
lėmė aktyvūs ir neabejingi
žmonės, asmeniškai apsisprendę
veikti, dirbti, ką gali geriausiai, ir
prisiimti atsakomybę už savo
aplinką.

Šimtmečio proga norime
paskatinti visuomenę dovanoti
sau, savo bendruomenei, miestui
ir šaliai dovanas ir taip parodyti,
kad esame aktyvių piliečių tauta,
besirūpinanti savo nariais ir savo
valstybe.

Švęsk



Kaip užregistruoti savo 
organizaciją 

www.dovanalietuvai.lt?



Vartomų sąvokų žodynėlis:

Dovana – geras darbas, iniciatyva;
Dovanoti Dovaną – daryti gerą darbą, vykdyti iniciatyvą;
Platforma – projekto Dovana Lietuvai tinklalapis;
Organizacija - nevyriausybinės organizacijos, švietimo įstaigos,
aukštosios mokyklos, aktyvūs visuomenės veikėjai, verslo įmonės,
bendruomenės, asociacijos ir kitos organizacijos, kurios prisideda
prie Dovana Lietuvai projekto darydamos gerus darbus.
Dovanos koordinatorius – gerą darbą vykdančios organizacijos
žmogus, kuris yra atsakingas už konkrečią organizacijos vykdomą
iniciatyvą.
Organizacijos paskyra – organizacijos vidinis administravimo
puslapis, kuriame organizacija gali registruoti naujas Dovanas,
regatuoti informaciją apie Dovanas, matyti užsiregistravusių
dalyvių skaičių;
Dovanų sąrašas – bendras gerų darbų sąrašas projekto
tinklalapyje, iš kurio žmogus gali išsirinkti patinkančią Dovaną ir
užsiregistruoti dalyvauti.



1. El. paštu simtmetis@dovanalietuvai.lt atsiųsti
organizacijos pavadinimą, miestą ir el. pašto
adresą, kuriuo pageidaujate užsiregistruoti
www.dovanalietuvai.lt svetainėje.



2. Gausite el. laišką, kuriame rasite nuorodą, kuri Jus
nuves iki paskyros slaptažodžio susikūrimo.



3. Susikurkite savo paskyros slaptažodį.



4. Suvedus slaptažodį būsite nukreipti į Jūsų
organizacijos paskyrą.



5. Užpildykite savo organizacijos profilį.

Kilus klausimams kontaktinis tel. +370 687 02122



Rekomendacija organizacijoms, turinčioms platų
skyrių tinklą visoje Lietuvoje:

Pagal organizacijos poreikius, galite tinklalapyje
www.dovanalietuvai.lt registruoti tiek visą organizaciją iš
karto, tiek kiekvieną organizacijos skyrių atskirai.

Jeigu pasirinksite kiekvieną skyrių registruoti atskirai,
tada kiekvienas skyrius turės savarankiškai
užsiregistruoti ir patys registruoti Dovanas – gerus
darbus.

Jeigu registruosite visą organizaciją iš karto (vienas
prisijungimas), tada norint užregistruoti naują Dovaną:

a) Organizacijos skyrius atsiunčia organizacijos centrui
informaciją apie Dovaną ir ją užregistruoja organizacijos
centro paskirtas žmogus;
b) Organizacijos skyriams centras suteikia prisijungimo
duomenis (el. paštas ir slaptažodis) ir skyrius prisijungia
prie organizacijos paskyros bei registruoja Dovaną.



Kaip užregistruoti Dovaną?



1. Prisijungus prie organizacijos paskyros spaudžiame
„Sukurti naują veiklą”.



2. Užpildome visus laukelius.



3. Patarimas: įkelkite savo buvusių renginių ar
kvietimo nuotrauką – tai atkreips žmonių dėmesį.



4. Nurodykite Dovanos koordinatoriaus kontaktus,
pažymėkite, jog Dovana yra „Vieša” (kitaip jos
nematys visuomenė) ir spauskite „Sukurti”.



5. Sveikiname – Jūsų Dovana jau sukurta.



6. Jūsų Dovaną visuomenė ras Dovanų sąraše
www.dovanalietuvai.lt



Dovanų koordinatoriams:

Projekto pradžios proga Kaimynų dienai (gegužės 22-27 dienomis)
prašome Dovanas registruoti konkrečią dieną konkrečiu laiku. Po
Kaimynų dienos skatiname registruoti ir ilgesnio laikotarpio gerus darbus
(pvz.: kvietimas visą vasarą savanoriauti Sidabrinėje Linijoje).

Neužtenka Dovanos užregistruoti, stenkitės paskleisti žinią apie savo gerą
darbą ir pakviesti kuo daugiau dalyvių. Komunikacijos pasiūlymus rasite
kitoje skaidrėje.

Pasirūpinkite vaizdo medžiaga – įamžinkite Dovanos dovanojimą ir
nuotraukomis pasidalinkite su

Neužmirškite padėkoti savanoriavusiems ir Jūsų iniciatyvoje
dalyvavusiems žmonėms.

Po Dovanos dovanojimo atgalinis ryšys labai svarbus – užpildykite
atsiliepimų formą, kurią į el. paštus atsiųsime pasibaigus Jūsų iniciatyvai.
Svarbu pasidžiaugti kartu pasiektais rezultatais ir sulaukti įspūdžių iš visos
Lietuvos!



Dovanos komunikacijos pasiūlymai – patarimai, kaip žinią apie
Jūsų gerą darbą paskleisti kuo plačiau ir sulaukti daugiau dalyvių:

- Jūsų mokyklos tinklalapyje patalpinkite kvietimą ir komentarą
apie gerą darbą, interviu su koordinatoriumi ;

- Jūsų mokyklos socialiniuose tinkluose paskleiskite žinią apie
dovanojamą Dovaną ir paprašykite organizacijos narių dalintis
žinia;

- Susisiekite su vietos laikraščiais ir interneto portalais –
paprašykite jų pasidalinti informacija apie Jūsų Dovaną ir
kvietimu dalyvauti;

- Susiekite su vietos bendruomenėmis, organizacijomis, kitomis
mokyklomis – pakvieskite juos kartu dovanoti Dovaną;

- Prisidėkite prie kitų organizacijų Dovanų – stiprinkite tarpusavio
ryšius, bendruomeniškumą. Jūsų pagalba neliks nepastebėta,
kitos organizacijos labiau įsitrauks į Jūsų Dovanas.
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