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2019 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO INFORMACIJA NVO RĖMIMUI 

 

 

Š. m. vasario 22 d. buvo patvirtintas 2019 m. Savivaldybės biudžetas, kuriame 

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai įgyvendinti numatyta 22 000 tūkst. eurų, 

pagal šią programą bus rengiamas projektų konkursas. Prisidėjimo prie  bendruomenių 

įgyvendinamų projektų ir Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo 

numatyta lėšų suma yra 100 000 tūkst. eurų. Šios lėšos yra naudojamos bendruomeninių 

organizacijų daliniam finansavimui ne konkurso būdu, kai bendruomeninės organizacijos 

įgyvendina projektus, finansuojamus iš nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos programų.  

Taip pat biudžete numatytas prisidėjimas prie Vilkaviškio miesto vietos veiklos 

grupės strategijos ir kitų Vilkaviškio miesto VVG įgyvendinamų projektų, lėšų suma yra 

25 300 tūkst. eurų.  

Religinių bendruomenių rėmimo programai biudžete numatyta 30 000 tūkst. eurų. 

Šios priemonės įgyvendinimo tikslas – skirti Savivaldybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos 

Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotoms tradicinėms 

religinėms bendruomenėms, veikiančioms Vilkaviškio rajone, prisidėti prie krašto kultūrinio 

paveldo dalies, priklausančios religinėms bendruomenėms, išsaugojimo, remti religinių 

bendruomenių veiklą vietos bendruomenėje. 

Sporto srities nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimui lėšų 

suma yra 32 000 tūkst. eurų bei 10 000 tūkst. eurų skirta Nevyriausybinių organizacijų sporto 

projektų daliniam finansavimui. Sporto srities nevyriausybinių organizacijų rėmimo 

programos konkurso tikslas – priimtinais bei patraukliais metodais ir būdais įtraukti į 

profesionalaus ir neprofesionalaus sporto veiklą kuo daugiau žmonių, skatinti jų domėjimąsi 

kūno kultūra, sportu bei sveika gyvensena. 

Savivaldybės biudžete skirta 80 280 tūkst. eurų Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkursui, pagal kurį 

finansuojamos neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos. Konkurso 

tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius 

projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei 

skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas 

teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar 

palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei 

galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai. 

Sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programai Savivaldybės biudžete numatyta lėšų 

suma yra 12 933 tūkst. eurų. Pagal šią programą projektams vykdyti skirtos lėšos gali būti 

naudojamos reklamos, leidybos išlaidoms, trumpalaikiam turtui įsigyti, patalpų ir techninės 

įrangos nuomai, seminarams ir konferencijoms rengti, profilaktinėms priemonėms įsigyti, 

transporto išlaidoms, kanceliarinėms prekėms, maitinimo išlaidoms, kitoms paslaugoms. 

Paraiškas Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programai projektų 

finansinei paramai gauti gali teikti viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, visuomeninės 

organizacijos ir kiti juridiniai asmenys. 

26 000 tūkst. eurų Savivaldybės biudžete skirti vaikų socializacijos programų 

rėmimo konkursui. Konkurso tikslas – finansuoti programas, kuriomis siekiama plėtoti vaikų 

socializacijos galimybes per mokslo metus ir per mokinių vasaros atostogas, kurti saugią, 

sveiką poilsio ir ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas plėtoti socialinę kompetenciją ir tenkinti 

pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius. 

 Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir VVG rėmimui skirta 

10 500 tūkst. eurų, šios lėšos galimos naudoti – kaimo bendruomenių įregistravimo ir įstatų 



keitimo išlaidų, bendruomenių patalpų draudimo išlaidoms iš dalies kompensuoti, kaimo 

bendruomenių žemės ir žemės nuomos mokesčio už nuosavybės ar nuomos teise valdomą 

žemę, esančią po pastatais, išlaidoms kompensuoti, bendruomenių sąjungai ir VVG, lėšos 

skiriamos patalpų išlaikymo, ryšio paslaugų, prekių įsigijimo, turto draudimo, renginių 

organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidoms kompensuoti. 

 

ĮSTATYMINĖS BAZĖS KAITA 

LR Seimas gruodžio 13 dieną priėmė LR bendruomeninių organizacijų plėtros 

įstatymą. Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra 

gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai 

(jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su 

gyvenimu kaimynystėje. Pirmiausiai, įstatymas apibrėžia, kas yra bendruomeninė 

organizacija. Tai asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės 

bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios 

paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu 

kaimynystėje. Nuostata pakankamai aiški ir tikrai atspindinti bendruomeninės organizacijos 

tikslus ir veiklos kryptį. Būtina atkreipti dėmesį, kad įstatyme atsirado aiški nuostata dėl 

bendruomeninės organizacijos teisinės formos. Tik asociacija galės būti laikoma 

bendruomenine organizacija (ne viešoji įstaiga ar labdaros fondas).  

Įstatymas numato, kad nacionaliniame lygmenyje turės būti sukurta Nacionalinė 

bendruomeninių organizacijų taryba, o savivaldybių lygmenyje – Savivaldybės 

bendruomeninių organizacijų taryba. Tarybos bus sudarytos iš valdžios ir bendruomeninių 

organizacijų atstovų pariteto pagrindais. Pagrindinė Tarybų veikla – teikti pasiūlymus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAIKŲ DIENOS CENTRAI 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė vaikų dienos 

centrų finansavimo konkurso rezultatus, kuriuose yra ir Vilkaviškio rajone 

veikiantys arba naujai įsikuriantys vaikų dienos centrai. Paraiškas 

finansavimui gauti pateikė 5 Vilkaviškio rajono kaimų bendruomenės. Trijų 

kaimo bendruomenių – Pūstapėdžių, Šiaudiniškių ir Lakštučių –vaikų dienos 

centrams skirta po 16 000 Eur. Sąmatas turės patikslinti bendruomenė „Dailučių Švyturiai“ (skirta 

15 403 Eur) ir Matlaukio kaimo bendruomenė (skirta 14 400 Eur).  Bartninkų bendruomenės 

„Aista“ projektas rezerviniame sąraše, jo veiklai vykdyti bus ieškomas papildomas finansavimas. 

Taip pat prie šių projektų prisidėjo ir Savivaldybė, skirdama Matlaukio kaimo 

bendruomenei, „Dailučių švyturiai“, Bartninkų bendruomenei „Aista“ po 500 eurų, taip  

prisidėdama prie bendruomenės projekto įgyvendinimo 10 proc. ir po 2 200 eurų Bartninkų 

bendruomenei „Aista“, Matlaukio kaimo bendruomenei, Bendruomenei „Dailučių švyturiai“, 

Šiaudiniškių kaimo bendruomenei, Pūstapėdžių kaimo bendruomenei, šios lėšos bus naudojamos 

vaikų dienos centro darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms už 2019 m. 

vasario ir kovo mėnesių išlaidoms kompensuoti, vaikų maitinimui bei komunalinėms išlaidoms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NMA PROJEKTAI 

Vasario 8 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) vykusiame posėdyje buvo 

svarstomi  pareiškėjų, planuojančių įgyvendinti vietos plėtros strategiją, projektai ir priimti 

sprendimai dėl paramos skyrimo. Įvertinus projektus, nuspręsta skirti 6 pareiškėjams veikiantiems 

Vilkaviškio rajone.  

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namai planuoja pastatą pritaikyti vaikų dienos 

centrui. 

Karklinių kaimo bendruomenė planuoja įkurti atviras erdves jaunimo veiklai Karklinių 

kaime, todėl Karklinių k., Sporto g. 2 esančiame Kultūros pastate bus atliekamas kapitalinis 

remontas, įrengiama šildymo sistema.  

Patilčių kaimo bendruomenė planuoja Patilčių parką pritaikyti turistų poreikiams, sukurti 

inovatyvias erdves jaunimui ir vaikams. Taip pat įrengti krepšinio aikštelę su vienu krepšinio lanku, 

interaktyvų žaidimų kompleksą, įrengti karstykles.  

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“ už projekto lėšas planuoja rekonstruoti pastatą, 

kuriame įsikurs naujas vaikų dienos centras „Jaunučiai“. Patalpas planuoja padidinti, pakeisti stogą 

bei apšiltinti.  

Paežerių kaimo bendruomenės projekto tikslas – sutvarkyti Paežerių ežero pakrantę, 

kurioje galėtų saugiai poilsiauti vietiniai gyventojai ir atvykstantys turistai. Projekto metu bus 

išvalyta ežero pakrantė, įrengtas medinis takas, pontoninis lieptas, tinklinio aikštelė. 

Gudkaimio kaimo bendruomenė planuoja įsigyti transporto priemonę pavėžėjimo 

paslaugų teikimui, buitinę techniką, baldus. 

 

Pareiškėjo vardas, pavardė / 

pavadinimas 

Siūloma didžiausia paramos suma 

(Eur su PVM) 

Savivaldybės 

prisidėjimas 

 

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų 

globos namai 

 

37 421,00 7 484,20 

Karklinių kaimo bendruomenė 

 
47 966,00 12 000,00 

Patilčių kaimo bendruomenė 

 
35 852,00 9 600,00 

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“ 

 
48 000,00 12 000,00 

Paežerių kaimo bendruomenė 

 

 

23 095,00 
5 863,00 

Gudkaimio kaimo bendruomenė 

 

 

27 000,00 
6 750,00 

 

         NVO TARYBA 


