
 ŠIAULIŲ MIESTO SOCIALINIŲ PARTNERIŲ TINKLAS 

 
UAB „Salda“ Valstybinis Šiaulių dramos teatras Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ 

UAB „Venta LT“ VšĮ Šiaulių centro poliklinika  Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ 

Sporto klubas „Venta Life“  UAB „Šiaulių kraštas“ Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“ 

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra UAB „Šiaulių naujienos“ Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“ 

Editos Kaušienės individuali įmonė (Oriflame 

kosmetika)  

VšĮ „Šiauliai plius“: savaitraštis „Šiauliai plius“, 

naujienų portalas „Etaplius“, Šiaulių regiono 

televizija „S plius“ 

Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ 

Luminor Bank AB  Šiaulių universiteto Botanikos sodas Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“  

UAB „Laurema“  Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo 

centras 

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“  

AB SEB bankas, Šiaulių finansinių paslaugų centras, 

Vakarų regiono filialas 

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų 

centras 

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Šiaulių Rotary klubas 

 

Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi 

kūdikių namai  

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiburėlis“ 

UAB „Šiaulių spaustuvė“ 

 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis 

UAB „Dailės prekės“ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 

Šiaulių skyrius (SODRA) 

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“ 

UAB „Baltik vairas“ Šiaulių „Aušros“ muziejus Šiaulių profesinio rengimo centras (ŠPRC) 

Šunų viešbutis, dresūros centras „Uodeginčius“ Šiaulių teritorinė ligonių kasa  Šiaulių centro pradinė mokykla 

Viešoji įstaiga „Šiaulių verslo inkubatorius“ Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 

centras  

Šiaulių valstybinė kolegija 

UAB „Putokšnis“ Šiaulių vyskupijos kurija Katechetikos Šiaurės Lietuvos kolegija 

AB „Naujoji Rūta“  Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras Šiaulių moksleivių namai  

UAB „Rūta“ Šiaulių kultūros centras Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla 

R. Rimgailos veterinarijos klinika  Šiaulių miesto savivaldybės globos namai  Šiaulių „Ringuvos“ specialioji mokykla 

TŪB „Printė“ Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė  Šiaulių logopedinė mokykla  

UAB „Jupojos technika“ Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos  

Šiaulių sanatorinė mokykla  

 

UAB vaistinė „Valerijonas“ Šiaulių apylinkės teismas  

UAB „AJ šokolado gamyba“ VŠĮ Šiaulių turizmo informacijos centras  

UAB „STATGA“ Lietuvos Širdies asociacijos Šiaulių Širdininkų 

klubas 

 

LPF „Maisto bankas“ Šiaulių regiono padalinys Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba  

Reklamos diktatoriai Valstybinė mokesčių inspekcija Šiaulių skyrius  

VŠĮ Binada (gyvūnų prieglauda ) Šiaulių apygardos prokuratūra  

„Ecoservice projektai“ (kapinių priežiūra) Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

 

Verslo moterų tinklas, veikiantis prie Šiaulių 

prekybos, pramonės ir amatų rūmų  

Asociacija Maltos ordino Pagalbos Tarnybos Šiaulių 

grupė 

 

 


