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NVO APDOVANOJIMAI „GINTARINĖS BITĖS 2019“ 

 

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius birželio 6 d. paskelbė konkursą ir iki liepos 1 d. 

buvo galima teikti paraiškas. Projektų pagal finansuojamą veiklą lėšų suma – ne daugiau kaip 2 000,00 

eurų. Projektas turėjo būti metinis Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo 

renginys. Pagrindinis reikalavimas buvo, kad projektai, skirti renginio organizavimui, privalo būti 

nukreipti į Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybines organizacijas, renginio tikslas – pagerbti, 

paskatinti NVO. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkurso 

projektų vertinimo komisija iš dviejų atrinko Klausučių kaimo bendruomenės projektą.  

Klausučių kaimo bendruomenė, laimėjusi projektą, priėmė apdovanojimų nuostatus. „Gintarinė 

Bitė 2019“ galėjo būti skiriama už visuomeninę veiklą, bendruomeniškumo puoselėjimą ir sklaidą; už 

savanorišką veiklą, pilietiškumo ugdymą; už krašto gražinimo, puoselėjimo, populiarinimo idėjas, 

iniciatyvas ir jų įgyvendinimą; už krašto garsinimą rajone, šalyje, užsienyje; už kultūrinę, švietėjišką 

sklaidą. 

Kandidatus į kiekvieną kategoriją galėjo teikti Vilkaviškio rajono Nevyriausybinių organizacijų 

taryba, Vilkaviškio rajono įstaigos, organizacijos ir pavieniai asmenys. „Gintarinės Bitės 2019“ 

organizatoriaus sudaryta dešimties narių komisija sprendė, kurioms NVO bus skirti apdovanojimai. 

 

Lapkričio 29 d. pirmą kartą Vilkaviškio rajono savivaldybėje įvyko Vilkaviškio rajono 

nevyriausybinių organizacijų apdovanojimai „Gintarinė Bitė 2019“. 

 

Labai jaukus ir šventinis vakaras, vykęs Klausučių kultūros namuose, sukvietė gausų būrį mūsų 

rajono visuomenininkų pasidžiaugti vieni kitų gerais darbais, padėkoti už atsidavimą, savanorišką 

veiklą, nuoširdų darbą. 

Idėjos sumanytoja ir apdovanojimų organizatorė – Klausučių kaimo bendruomenė ir jos 

pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas. Jis ir atidarė šį iškilmingą renginį, įteikdamas pirmąją nominaciją. 

„Mes – nevyriausybininkai, dirbame labai daug ir dirbame savanorystės pagrindais, tad įvertinti 

mūsų darbus tikrai reikia ir būtina“, – kalbėjo renginio sumanytojas R. Puodžiūnas. 

Iš viso per apdovanojimų ceremoniją įteikta 10 nominacijų. Apdovanojimai buvo teikiami 

šešiose NVO veiklos kategorijose: vietos bendruomeninės 

organizacijos; švietimo ir jaunimo srityje veikiančios 

organizacijos; socialinės globos ir sveikatos apsaugos srityje 

veikiančios organizacijos; užimtumo, laisvalaikio, turizmo 

srityje veikiančios organizacijos; kultūros ir sporto srityje 

veikiančios organizacijos; kitos bendrų pomėgių ar interesų 

organizacijos. 

Dar po vieną nominaciją įsteigė Vilkaviškio rajono 

savivaldybė, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė ir 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė. 

„Gintarinės Bitės 2019“ laimėtojai: 
Nominacija „Už Vilkaviškio krašto garsinimą, 

naujas idėjas, iniciatyvas ir jų įgyvendinimą“ įteikta Virbalio 

bendruomenei „Virbalio vartai“ (pirmininkas Stanislovas 

Lopeta). 



 

 

Nominacija „Už Vilkaviškio vardo garsinimą 

Lietuvoje ir pasaulyje“ įteikta Vilkaviškio 

miesto dviračių sporto klubui „Aira“ (vadovas 

Artūras Žemaitaitis).  

 

 

 

Nominacija „Už visuomeninę veiklą ir 

žmonių telkimą, naujų idėjų populiarinimą 

ir jų įgyvendinimą“ įteikta Vilkaviškio 

šiaurietiškojo ėjimo klubui (vadovė Irma 

Maurienė). 

 

 

 

 

 

Nominacija „Už savanorišką 

veiklą ir pilietiškumo 

ugdymą“ įteikta Lietuvos 

skautijos „Gražinos“ 

draugovei (vadovė Eglė 

Budrytė-Vilbikė).  

 

 

 

 

Nominacija „Už 

visapusišką pagalbą 

onkologiniams ligoniams ir jų 

šeimos nariams“ įteikta 

Onkologinių ligonių asociacijai 

„Viltis“ (vadovas Kazys 

Bagužis).  

 

 

 



 

 

Nominacija „Už visuomeninę veiklą, 

bendruomeniškumo puoselėjimą ir 

švietimo sklaidą“ įteikta Vilkaviškio 

trečiojo amžiaus universitetui (vadovė 

Dalytė Šileikienė).  

 

 

 

 

Nominaciją „Už aktyvią 

bendruomeninę veiklą“ įsteigė 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos 

grupė. Jos pirmininkė Lina 

Kružinauskienė nominaciją įteikė 

Dailučių kaimo bendruomenei 

„Dailučių švyturiai“(pirmininkė 

Irena Balanevičienė). 

 

 

 

 

 

Nominaciją „Už 

socialinės integracijos 

didinimą ir savanorystės 

skatinimą“ įsteigė Vilkaviškio 

miesto veiklos grupė. Jos 

pirmininkė, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja 

Daiva Riklienė, įteikė 

nominaciją Vilkaviškio Švč. 

Mergelės Marijos 

Apsilankymo katedros 

parapijos religinei 

bendruomenei (dekanas 

prelatas Vytautas Gustaitis).

 



 

 

Paskutinę nominaciją įsteigė 

Vilkaviškio rajono savivaldybė. 

Meras Algirdas Neiberka, 

besidžiaugdamas visų rajono 

nevyriausybinių organizacijų 

aktyvumu ir nuolatine pagalba, 

įteikė nominaciją „Už 

savivaldybės ir bendruomenės 

partnerystę, socialinių paslaugų 

teikimą ir viešųjų erdvių 

priežiūrą“ Gudkaimio kaimo 

bendruomenei (pirmininkas 

Ramūnas Žemaitis). 

 

 

 

Nuostabų 

renginį papuošė 

išskirtinio balso 

savininkė Evelina 

Sašenko, puikias dainas 

atlikusi kartu su 

Vilkaviškio moksleivių 

pučiamųjų instrumentų 

orkestru ir orkestro 

šokėjomis (vad. Saulius 

Mickevičius ir Sonata 

Jankienė). Renginį vedė 

Daiva Kasulaitienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KONFERENCIJA 

„2016-2020 M. STRATEGIJOS IŠŪKIAI IR PASIEKIMAI“ 

 

Gruodžio 14 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės sukvietė visus į konferenciją „2016-

2020 m. strategijos iššūkiai ir pasiekimai“. Konferencijos tikslas – sužinoti, kaip sekasi įgyvendinti 

vietos plėtros strategijas  Vilkaviškio ir kitoms Lietuvos vietos veiklos grupėms, ką daryti, kad 

bendruomenių veikla taptų reikšmingesnė. 

Sveikinimo žodį susirinkusiems konferencijos dalyviams tarė Vilkaviškio krašto vietos veiklos 

grupės pirmininkė Lina Kružinauskienė,  Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Su 

Vilkaviškio krašto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pasiekimais ir iššūkiais konferencijos 

dalyvius supažindino administratorė Simona Bražinskaitė. Kokia kitų Lietuvos vietos veiklos 

grupių  patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas pristatė Vietos veiklos grupių tinklo, Kauno rajono 

VVG pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė supažindino su nevyriausybinių organizacijų galimybėmis 

teikti viešąsias paslaugas, LR Seimo narė Guoda Burokienė savo pranešimu visus kvietė „Mąstyti 

globaliai – veikti lokaliai“.  Vilkaviškio krašto VVG viešųjų ryšių specialistė Asta Jurevičienė savo 

pranešime pristatė paslaugas, kurias šiandien Vilkaviškio rajono gyventojams ir svečiams siūlo 

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenės. Po pietų buvo lankomi Vilkaviškio krašto vietos veiklos 

grupės strategijos lėšomis įgyvendinti projektai. Aplankyta  UAB „Baltas burbulas“ įkurta skalbykla, 

Karalkrėslio bendruomenės „Karalkrėslio kepyklėlė“, Dailučių bendruomenės „Švyturiai“ vaikų dienos 

centras, Gudkaimio kaimo bendruomenės savarankiško gyvenimo namai. Konferencijos pabaigoje  savo 

bendruomenės namuose visus svetingai priėmė Gudkaimio kaimo bendruomenė. Konferencijos dalyviai 

skanavo Gudkaimio kaimo bendruomenės paruoštus tradicinius patiekalus, kitų bendruomenių 

šeimininkių spaustus sūrius, keptus pyragus, dalijosi patirtimi, aptarė ateities planus. 

 

 



 

 

VILKAVIŠKYJE – SOCIALINĖ AKCIJA „AŠ IR TU – TAI MES“ 

 

Gruodžio 3-ąją, 

Tarptautinę neįgaliųjų 

žmonių dieną,  automobilių 

stovėjimo aikštelėje, 

esančioje šalia Savivaldybės 

administracijos pastato, 

susirinkę neįgalieji ir 

neabejingi socialinės 

atskirties mažinimui sveikieji 

kartu sukūrė „gyvą“ 

neįgaliojo ženklą, 

simbolizuojantį 

bendruomeniškumą. 

„Aš ir Tu – tai Mes“ akcijos 

tikslas – atkreipti dėmesį į 

žmonių, turinčių negalią, 

problemas, ginti jų teises bei 

kovoti už draugišką, saugią, integralią jiems aplinką. 

Organizatoriai – Vilkaviškio nevyriausybinių 

organizacijų taryba. 

 

Gruodžio 4 d. Vilkaviškio kultūros centre rinkosi negalią 

turintys žmonės, jų artimieji, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 

organizacijų nariai bei visi tie, kurie savo gyvenime yra susidūrę 

su negalia. Čia vyko renginys, skirtas paminėti Tarptautinei 

neįgaliųjų žmonių dienai. 

Dar prieš prasidedant renginiui visi buvo kviečiami nemokamai 

atlikti gliukozės kiekio kraujyje matavimus. Vėliau didžiojoje kultūros centro salėje susirinkusiųjų laukė 

šventinis koncertas, kuriame skambėjo daug sveikinimo žodžių, įvairūs neįgaliųjų organizacijų meno 

kolektyvai dovanojo nuoširdžią ir nuotaikingą programą. 

Šventinį renginį vedė Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė. Ji trumpai pristatė 

visas rajone veikiančias nevyriausybines organizacijas, kurios teikia įvairias paslaugas neįgaliesiems. Jų 

mūsų rajone yra net 7: Vilkaviškio rajono 

neįgaliųjų draugija, Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių sąjungos pietvakarių centro 

Vilkaviškio rajono filialas, Vilkaviškio 

sutrikusios psichikos žmonių globos 

bendrija, Vilkaviškio rajono nefrologinių 

ligonių draugija, Vilkaviškio rajono 

diabetikų bendrija „Insula“, Vilkaviškio 

krašto neįgaliųjų draugija, Vilkaviškio 

rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija 

„Suartėkim“. Šios organizacijos vienija 

apie 2 tūkst. asmenų su negalia. 

Organizatoriai – Vilkaviškio raj. saivaldybė 

ir visos rajono neįgaliųjų organizacijos. 



 

 

VIŠTYTYJE ĮŽIEBTA EGLĖ PO VANDENIU 

 

Gruodžio 20-osios vakarą Vištytyje įvyko Kalėdų eglutės po vandeniu įžiebimo šventė. Prie 

kaimo turizmo sodybos „Poilsis Vištytyje“ gausiai susirinkę žmonės stebėjo, kaip į Vištyčio ežero 

gelmes narai panardino girliandomis išpuoštą eglutę. Tokią šventę žmonėms suorganizavo klubas 

„Sūduvos narai“. 

Šventėje netrūko ir 

daugiau staigmenų. Susirinkusieji 

galėjo stebėti ir kitą, ne visai 

įprastą vaizdą – iš vandens lėtai 

išnyrantį raudonai apsirengusį 

žmogų. Jam priplaukus arčiau 

paaiškėjo, jog tai – tikrų 

tikriausias Kalėdų senelis. 

Patiems mažiausiesiems šventės 

dalyviams tai padarė 

nepakartojamą įspūdį: imdami 

dovanas iš Senelio rankų jie vis 

klausė, kaipgi šis atsidūrė 

vandenyje. Šventėje taip pat 

dalyvavo Alvito Šv. Kazimiero 

vaikų globos namų auklėtiniai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VILKAVIŠKIO „ROTARY“ KLUBO INICIJUOTOS GERUMO AKCIJOS 

PADĖKOS VAKARAS 

 

Gruodžio 18 d. pavakary atvykęs į Paežerių dvaro rūmus Vilkaviškio „Rotary“ klubas 

paskelbtoje gerumo akcijoje kvietė aukoti dviem sunkiomis onkologinėmis ligomis sergantiems mūsų 

rajono jaunuoliams. Kaip pasakojo Vilkaviškio „Rotary“ klubo atstovės Daiva Riklienė ir Alma 

Finagėjevienė, likimas šiems jaunuoliams ir jų šeimoms nepagailėjo sunkių išbandymų, tad rotariečiai 

ir visi geros valios žmonės taip nusprendė prisidėti ir bent finansiškai palengvinti jų dalią. Akcijos metu 

suaukoti pinigėliai įteikti Padėkos vakare taip pat dalyvavusiems jaunuoliams. Geros valios žmonėms 

jiems suaukojo po 638 eurus. 

Jaukiame padėkos 

vakare dovanotas Laimos 

Lapkauskaitės vadovaujamo 

vaikų popchoro „O lia lia 

vaikai“, solisčių ir dainininkės 

Irūnos koncertas. Vaikučių 

nuoširdžiai atliekamos dainos, 

gražiausi pasirodymai ir 

gerumo kupini žodžiai neleido 

suabejoti – šv. Kalėdos jau čia 

pat.  

Organizatoriai – Vilkaviškio 

„Rotary“ klubas. 

 

 

 



 

 

„VIENOS KĖDĖS ISTORIJA“ 

 

Vilkaviškis susivienijo ir ištiesė pagalbos ranką vėžio paliestų vaikų šeimoms. Lapkričio 22 d. 

Vilkaviškio parapijos salėje įsikūrė Lietuvą dėl vėžiu sergančių vaikų solidarizavusi herojė kėdė, kuri 

praėjusią savaitę pradėjo projekto „Vienos kėdės istorija” keliones po Lietuvą. Ją Vilkaviškyje žvarbų 

vakarą pasitiko garsūs muzikantai, atlikėjai, šokėjai ir per 250 padėti vėžiu sergantiems vaikams norinčių 

padėti vilkaviškiečių. 

Renginio metu šeimos dalinosi savo išgyvenimais, patyrimais. Jų teigimu, tokiose situacijose, 

kai susiduri su vėžio diagnoze, gelbsti 

tikėjimas ir stiprina viltis. 

Renginį vedė Vilma Balandienė, 

kuri papasakojo, jog yra sirgusi 

onkologine liga, ir jos brolis Kybartų 

miestelio kunigas Vaidotas Labašauskas, 

kuris ją palaikė sunkiomis akimirkomis. 

Jis simboliškai atsisėdo ant kėdės ir 

susijaudinęs pradėjo renginį malda už 

sergančius, pasveikusius vaikus, jų 

šeimas bei geros valios žmones esančius salėje. 

„Esame dėkingi visiems, kurie 

dalyvavote viename gražiausių bendruomenių 

solidarumo projekte – „Vienos kėdės istorija“. 

Žmonių surinktos lėšos skiriamos pirmajam ir 

vieninteliam Lietuvoje vėžio paliestų vaikų 

šeimų centro – Šeimų namų įkūrimui. Mums 

trūksta labai nedaug, kad kitąmet čia galėtų 

įsikurti pirmosios šeimos iš visos Lietuvos. 

Džiaugiamės, jog Vilkaviškis, pirmasis miestas 

po Vilniaus, kuriame įsikūrė mūsų „Vienos kėdės istorija”, susivienijo dėl mūsų šeimų ”, – sakė paramos 

labdaros fondo „Mamų unija” prezidentė Eglė Mėlinauskienė. Vilkaviškiečiai „Šeimų namams” 

paaukojo 2360 eur. Renginį globojo ,,Startas Vilkaviškio kraštui” nariai. 



 

 

ĮSIKŪRĖ NAUJA LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS KAUNO 

TERITORINĖS VALDYBOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖ ORGANIZACIJA 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje įvyko Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos 

Vilkaviškio pirminės organizacijos rinkiminis susirinkimas. Jame dalyvavo Lietuvos kurčiųjų draugijos 

prezidentas Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos pirmininkė Jūratė 

Pugačiauskienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminės 

organizacijos pirmininkė Ala Grigoriana, finansininkas Audrius Stankevičius, organizacijos nariai. 

Susirinkimo metu buvo išrinkta Vilkaviškio pirminės organizacijos pirmininkė. Ja tapo  Ala Grigoriana. 

Taip pat išrinkti organizacijos valdybos nariai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVO TARYBA 

 

 


