
Všį BEEpart  kūrybinės dirbtuvės 2011  darbų ir finansų ataskaita  

RENGINIAI 

2011  02 10   BEEpilaitė ! kūrybinių dirbtuvių idėjos  ir pastato projektų sukurtų per 
„BEEprojektas“ dirbtuves  pristatymas Pilaitės bendruomenei. Vieta: Pilaitės senojo kelio 
akligatvis. Tikslas  plačiau pristatyti visuomenei BEEpart projektą ir įtraukti žmones į bendras 
būsimas veiklas.  

 

 

2011  02 26   BEEpart koncepcija buvo pristatyta  baigiamojoje A. Zuoko judėjimo  TAIP 
programos rengimo konferencijoje. 

  

 

2011 03 01  Iš Vilniaus miesto savivaldybės gauta kvota miškui valyti. Per Darom 2011 akciją 
buvo valomas miškas nuo krūmų ir šiukšlių kad ilgainiui šalia dirbtuvių atsirastų parkas.   

 

2011 03 20  Prasideda „BEEpart“ kūrybinių dirbtuvių  statybos paruošiamieji darbai, iš 
Klaipėdos atvyksta konteineriai, kurie bus ruošiami pastato statybai. 

 

  



2011 04 16 „Darom“ miško valymas  su savanoriais nuo šiukšlių ir krūmų. 

 

 

2011 08 06 BEEpart pristatė projektą  Almedalen (Švedija) Baltijos regiono kūrybinių kultūrinių 
industrijų seminare. 

   

 

2011 09 06 „BEEpart“ dirbtuvių atidarymas. 

 

 

2011 09 06 „BEEparodos“ : atidaryta  Urtės Balčaitės, Justino Dudėno ir Giedrės Mikulskaitės 
jungtinė  paroda. 

  

 



2011 09 19 Pradeda vykti pirmieji užsiėmimai bendruomenei, atidaryta biblioteka .   

 

 

2011 10 15 „BEEpositive“ pirmasis tarptautinis šviesos instaliacijų festivalis. 

 

 

2011 10 29 „BEEpjaustyk“ Pilaitės moliūgų pjaustymo čempionatas. 

 

 

2011 10 27 prasideda „BEEblusa“ keitimosi daiktais projektas.  

 

  



2011 11 11 „BEEparodos“ : atidaryta retrospektyvinė A. Ciplijausko  plakatų paroda.  

  

 

2011 11 19 „BEEkinas“ pradedami kino ir animacijos vakarai. 

 

2011 11 26 „BEEParkas“  parko tvarkymo darbai su savanoriais. 

2011 12 13 „BEEpadainuokim“  folklorinių dainų ir apeigų vakarai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANSAI   Všį „BEEpart  kūrybinės dirbtuvės“ 2011 metų įplaukos: 

KRF „BEEpositive“ tarptautinio šviesos instaliacijų festivalio  projektui remti skyrė 20000 litų.  
UAB EIKA dirbtuves parėmė 1000 litų bei Darom akcijai skyrė transportą,  įrankius bei užkandžius. 
UAB BITE Lietuva  skyre 3 mobilaus interneto įrenginius. 
Privačios lėšos dirbtuvių statyboms 160 000 lt. 
Projektavimo, skaičiavimo, biurokratiniai darbai atlikti savanoriškais pagrindais.  
Keletas privačių asmenų skyrė 2% GPM   viso : 728lt. 
Vilniaus miesto savivaldybe statybos užbaigimui ir įrangai pirkti:  7000lt.  
AB „Lietuvos geležinkeliai“ - dovanotas vienas jūrinis konteineris.  
 
Įstaigoje dirba vienas asmuo:  Andrius Ciplijauskas  kuris gauna  364 lt atlyginimą.  
Kiti asmenys dirba savanoriškais pagrindais.  
 
Dėkojame įmonėms ir asmenims  prisdėjusiems  prie kūrybinių dirbtuvių pastato statybos: 
Simonas Liūga  
Mantas Pašilis  
Andrej Grudin                 
Pilaitės seniūnija   
všį Šiaudinukas  
ab Lietuvos geležinkeliai 
Britų taryba 
uab Ekspobalta 
uab Eika 
Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas 
ab Bosch 
uab Medžio stilius 
uab Bitė Lietuva 
Vilniaus miesto savivaldybė  
Daina Urbanavičienė 
uab Ardena 
uab Vilpra 
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