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1. BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI IR SUDĖTIS 

 

Šių metų birželio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba patvirtino Bendruomeninių 

organizacijų tarybos nuostatus. 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. Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti 

Bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant Bendruomeninių 

organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, 

įstaigų ir bendruomeninių organizacijų. 

Nuostatuose numatyta, kad Bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma iš 12 narių 

laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro Savivaldybės institucijų ir įstaigų 

atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių 

Savivaldybės teritorijoje, atstovai. Bendruomeninių organizacijų tarybos kadencijos trukmė yra 3 

metai. Kandidatai į bendruomeninių organizacijų tarybą atrenkami šia tvarka: 6 nariai – Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų atstovai: 3 narius deleguoja Savivaldybės meras, 3 narius deleguoja Savivaldybės 

administracijos direktorius; Savivaldybės administracija organizuoja 6 bendruomeninių organizacijų 

atstovų atranką į Bendruomeninių organizacijų tarybą. 

Rugpjūčio 23 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba patvirtino Bendruomeninių 

organizacijų tarybos sudėtį: Bernardas Marčiukonis, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas; Arvydas Šlivinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys, Kaimo reikalų ir 

aplinkos komiteto pirmininkas; Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės sveikatos biuro 

direktorė; Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėja; Lina Grygelaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja; Gintas 

Bakūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimenos seniūnijos seniūnas; Vytautas Brovka, 

Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų bendruomenės tarybos narys; Lina Kružinauskienė, 

Vilkaviškio rajono Kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė; Ramūnas Žemaitis, Vilkaviškio rajono 

Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas; Virginija Svirupskienė, Vilkaviškio rajono Gižų kaimo 

bendruomenės pirmininkė; Neringa Budrevičienė, Vilkaviškio rajono Ramoniškių kaimo 

bendruomenės pirmininkė; Ramutė Miliauskienė, Vilkaviškio miesto bendruomenės narė, Vilkaviškio 

miesto bendruomenės pirmininko pavaduotoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS LĖŠOS 

 

LR žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-342 buvo paskelbtas sąrašas 

projektų, kuriems skiriamas valstybės parama pagal 2019 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros 

skatinimo programos (01 01) priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“. Prie šių projektų 

Savivaldybė prisidėjo Savivaldybės biudžeto lėšomis. 

 

Paramos gavėjas Projekto pavadinimas Skiriamos paramos 

dydis, Eur 

(valstybės parama) 

Savivaldybės 

prisidėjimas, Eur 

Gražiškių seniūnijos 

kaimo bendruomenė 

„Gražiškių seniūnijos 

kaimo bendruomenės 

materialinės bazės 

stiprinimas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams“ 

2810,18 317,00 

Klampučių kaimo 

bendruomenė 

,,Klampučių kaimo 

bendruomenės 

materialinės bazės 

stiprinimas“ 

2999,61 341,00 

Gudelių bendruomenė ,,Gudelių bendruomenės 

materialinės bazės 

sukūrimas ir stiprinimas“ 

2995,51 340,00 

Keturkaimio kaimo 

bendruomenė 

,,Gera pradžia – pusė 

darbo“ 

2959,94 336,00 

Gižų kaimo bendruomenė ,,Jaukiuose namuose – 

sėkminga bendruomenės 

veikla“ 

3000,00 336,00 

Pajevonio kaimo 

bendruomenė ,,Jevonio 

versmė“ 

,,Vaikų žaidimų aikštelės 

ir poilsio zonos 

įrengimas“ 

5000,00 568,00 

Bartninkų bendruomenė 

„Aista“ 

,,Kurkime patrauklias 

erdves senjorams ir 

jaunajai kartai“ 

4993,00 559,00 

Mažųjų Būdežerių 

bendruomenė 

,,M. Būdežerių vaikų 

žaidimų aikštelės 

įrengimas“ 

4392,00 488,00 

Pūstapėdžių kaimo 

bendruomenė 

,,Viešosios infrastruktūros 

gerinimas Pūstapėdžių 

kaime“ 

5000,00 568,00 

Šiaudiniškių kaimo 

bendruomenė 

,,Gražios ir patogios 

gyventi aplinkos 

kūrimas“ 

4638,75 514,00 

Čyčkų kaimo 

bendruomenė 

,,Viešosios erdvės – 

bendruomenės 

susibūrimams“ 

5000,00 568,00 

Alvito kaimo 

bendruomenė 

,,Tradicijos – iš kartos į 

kartą“ 

1500,00 nesikreipė 

 

 

 



 

 

3. PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ VILKAVIŠKIO RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE“ PROJEKTAI 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius liepos 1 – 12 d. įsakymais 

paskirstė lėšas projektams įgyvendinti. 

Nr. Seniūnija 
Atrinktos organizacijos vykdyti 

projektą 

Įsakymo data, Nr. 

1. Bartninkų Bartninkų bendruomenė „Aista“  2019 m. liepos 9 d. Nr. B-ĮV-800 

2. Gižų Gižų kaimo bendruomenė 2019 m. liepos 11 d. Nr. B-ĮV-809 

3. Gražiškių 
Gražiškių seniūnijos kaimo 

bendruomenė 
2018 m. liepos 1 d. Nr. B-ĮV-766 

4. Keturvalakių Karklinių kaimo bendruomenė 2019 m. liepos 11 d. Nr. B-ĮV-807 

5. Kybartų Šūklių kaimo bendruomenė 2019 m. liepos 1 d. Nr. B-ĮV-768 

6. Klausučių Klausučių kaimo bendruomenė 2019 m. liepos 9 d. Nr. B-ĮV-799 

7. Pajevonio 
Pajevonio kaimo bendruomenė 

„Jevonio versmė“ 
2019 m. liepos 12 d. Nr. B-ĮV-823 

8. Pilviškių Ramoniškių kaimo bendruomenė 2019 m. liepos 3 d. Nr. B-ĮV-781 

9. Vilkaviškio miesto 

Vilkaviškio rajono kaimo 

bendruomenių sąjunga 2019 m. liepos 8 d. Nr. B-ĮV-794 

Vilkaviškio miesto bendruomenė 

10. Šeimenos Stirniškių kaimo bendruomenė 2019 m. liepos 8 d. Nr. B-ĮV-793 

11. Virbalio bendruomenė „Virbalio vartai“  2019 m. liepos 5 d. Nr. B-ĮV-788 

12. Vištyčio 
Vištyčio seniūnijos kaimo 

bendruomenė 
2019 m. liepos 11 d. Nr. B-ĮV-810 

Iš viso skirta lėšų: 25 666  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 

RĖMIMO PROGRAMOS PROJEKTAI 

Pareiškėjas 
Projekto 

pavadinimas 
Lėšos Veikla 

Gižų kaimo 

bendruomenė 

„Vietovardžių 

metus minint“ 
655,00 

Sutvarkys Gižų centre viešą erdvę, pastatys 

informacinį stendą. 

Vilkaviškio literatų 

klubas „Seklyčia“ 

Literatų renginių 

ciklas „Grįžtu pas 

tave“ 

400,00 

Supažindins visuomenę su vykstančiais Salomėjos 

Nėries atminimo įamžinimo procesais, 

suorganizuos literatūrinius konkursus, taip pat į 

literatūrinius skaitymus įtrauks jaunuosius kūrėjus. 

Klausučių kaimo 

bendruomenė 

„Klausučiai – 

sporto ir 

laisvalaikio 

užimtumui“ 

700,00 

Įsigis lauko treniruoklį. 

Rekreacinių 

paslaugų servisas 

„Jaunųjų šaulių 

stovyklavietės 

infrastruktūros 

plėtra“ 

500,00 

Didins Vilkaviškio rajone gyvenančių moksleivių 

ir jaunimo užimtumą vasaros metu. Įsigis sargybos 

bokštelį, įrengs tvorą, lauko apšvietimą, įsigis 

vėliavos stiebą. 

Gudkaimio kaimo 

bendruomenė 

„Savarankiško 

gyvenimo namai“ 
700,00 

Įrengs vertikalias žaliuzes savarankiško gyvenimo 

namuose, taip užtikrindami komfortišką aplinką bei 

estetinį vaizdą. 

Šiaudiniškių kaimo 

bendruomenė 

„Žaidimai mažiems 

– poilsis dideliems“ 
684,00 

Atnaujins vaikų žaidimų aikštelę, naujai pastatys 

kompleksą „Pelenė“, mediniai suolai, medinės 

smėlio dėžės, kuriais naudojasi bendruomenės 

nariai. 

Vilkaviškio „Lions“ 

klubas 

„Gerumas mus 

vienija“ 
490,00 

Įrengs „Gerumo suolelį“ kaip padėką Vilkaviškio 

rajono nevyriausybinėms organizacijoms, fiziniams 

asmenims už jų idėjas ir iniciatyvas, skatinančias 

savanorystę, pagalbą nepasiturintiems, likimo 

nuskriaustiems, neįgaliems Vilkaviškio krašto 

gyventojams. 

Gražiškių seniūnijos 

kaimo bendruomenė 

„Tradicijų 

išsaugojimas 

atnaujinant „Šyvio“ 

šokdintojų rūbus“ 

700,00 

Įsigis naują „Šyvio“ šokdintojų – 4 kareivių, vado 

ir „Šyvio“ šokdintojų aprangą. Suorganizuos 

adventinę vakaronę – parodą pristatant „Šyvio“ 

šokdintojų aprangą. 

Klampučių kaimo 

bendruomenė 
„Neužklimpę 19“ 628,00 

Vaikai mokinosi dirbti komandomis, susipažino ir 

dirbo su dailės  technikomis. 

Alvito kaimo 

bendruomenė  

„Belaukiant 

švenčių: viešųjų 

erdvių puošyba“ 

496,00 

Suorganizuos bendruomeniškumą ir kūrybiškumą 

skatinančius edukacinius renginius įvairaus 

amžiaus grupėms. Įsigis medžiagų edukaciniams 

užsiėmimas. 

Vilkaviškio miesto 

bendruomenė 

„Dviračių žygių 

„Dviračiu į plukių 

žydėjimą – 2019“ ir 

„Dviračiu į 

auksaspalvį rudenį 

– 2019“ 

organizavimas“ 

665,00 

Suorganizuos dviražių žygius. Įsigis atributikos, 

prizų, maisto produktų. 

Vilkaviškio miesto 

etninės veiklos 

klubas 

„Vyriško tautinio 

kostiumo 

įsigijimas“ 

299,00 

Įsigis vyriško tautinio kostiumo dalis – sermėgą ir 

liemenę. 

Patunkiškių kaimo 

bendruomenė 

„Kurkime jaukią 

aplinką visiems“ 
664,00 

Sukurs aktyvaus laisvalaikio praleidimo 

infrastruktūrą, sutvarkys viešą erdvę ir pritaikys 



 

 

gyventojų poreikiams. 

Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ 

Vilkaviškio bendrija 

„Ne jauni, bet 

jaunatviški“ 
594,00 

Išvyka: Vilkaviškis–Jurbarkas–Tauragė–Varniai–

Telšiai–Plungė–Vilkaviškis. 

Lietuvos raudono 

kryžiaus draugija 

Vilkaviškio skyrius 

„Šilti 

apsilankymai“ 
664,00 

Savanorių mokymai, savanorių apsilankymai pas 

vienišus senelius gerina emocinę jų savijautą. 

Vilkaviškio miesto 

bendruomenė kartu 

su neformalia 

jaunimo grupe „Mes 

patys“ 

„Veikli asmenybė - 

stipri vertybė“ 
560,00 

„Veikli asmenybė – stipri vertybė“ – buvo 

vykdoma jaunimo savanorystė, kartų 

bendradarbiavimo stiprinimas, krašto etnokultūros 

puoselėjimas. 

Matlaukio kaimo 

bendruomenė kartu 

su neformalia 

jaunimo grupe 

„Aktyvus Matlaukio 

kaimo jaunimas“ 

Sporto šventė 

„Vasaros žaidynės 

2019“ 

560,00 

Surengta jau tradicine tapusi vasaros sporto šventė. 

Šventės tikslas – skatinti kartų bendradarbiavimą, 

jaunimo saviraišką ir kūrybiškumą, šeimų 

susibūrimą turiningam ir aktyviam laisvalaikio 

praleidimui. 

Bartninkų 

bendruomenė 

„Aista“ kartu su 

Bartninkų jaunimo 

sambūriu  

„Tradicinė Petrinių 

šventė“ 
560,00 

Surengta Petrinių šventė ir įsigyti sulankstomų 

lauko baldų komplektai. 

Bendruomenė 

„Dailučių švyturiai“ 

kartu su neformalia 

jaunimo grupe 

„Mokinių klubas X“ 

„Sužinok, kad gali 

II“ 
560,00 

Mokiniai vykdys savanorišką veiklą, rūpinsis 

kitais, mokysis priimti tinkamus sprendimus, 

užmegzti geranoriškus tarpasmeninius santykius, 

išmoks kreiptis pagalbos. 

Pajevonio kaimo 

bendruomenė 

„Jevonio versmė“ 

Šventė „Vasara 

Pajevony 2019“ 
560,00 

Šventė „Vasara Pajevony 2019“. 

Šventė sukviečia į Pajevony daugelį giminaičių, 

draugų, kaimynų. Skatina bendravimą tarp 

bendruomenių ir aktyvių žmonių. 

Čyčkų kaimo 

bendruomenė 

„Čyčkų kaimo 

bendruomenės 

veiklos stiprinimas“ 

560,00 

Suorganizuos tradicinę vasaros šventę, surengs 

popietę apie sveiką gyvenseną, viktoriną. 

Alvito kaimo 

bendruomenė kartu 

su neformalia 

jaunimo grupe 

„Alvito aktyvas“ 

„Vasaros žygis ir 

piknikas Alvite“ 
560,00 

Suorganizuos pėsčiųjų žygį, vasaros pikniką, talką. 

Pagamins ir sumontuos skersinį bei lygiagretes.  

Vištyčio seniūnijos 

kaimo bendruomenė 

„Užtraukime dainą 

iš širdies“ 
560,00 

Renginio metu bus puoselėjamos vietos tradicijos 

ir papročiai, skatinamas vietos gyventojų 

užimtumas, į visuomenės veiklą įtraukiamas 

jaunimas ir senjorai, vykdoma socialinė veikla 

įtraukiant socialiai pažeidžiamus bendruomenės 

narius. 

Vilkaviškio rajono 

pagyvenusių žmonių 

klubas „Rudenėlis“ 

„Europos kaimynų 

dienai dvidešimt 

metų“ 

485,00 

Surengta šventė kaimynų dienai „Geras kaimynas 

geriau už giminę“. 

Antupių 

bendruomenė kartu 

su neformalia 

Antupių jaunimo 

organizacija 

„Jaunimo 

iniciatyvų ir 

savanorystės 

skatinimas Antupių 

bendruomenėje“ 

490,00 

Surengtas susitikimas – seminaras su Varnių 

kultūros ir jaunimo centro jaunimu, su Naisių 

jaunimo klubo nariais Antupių bendruomenės 

namuose ir aplankytos istorinės Telšių ir Šiaulių 

rajono vietos. 



 

 

Antupių 

bendruomenė 

„Kraštiečių ir 

bendrystės šventė 

Bačkiškiuose“ 

490,00 

Suorganizuota kraštiečių ir bendrystės šventė, 

saugomos Antupių krašto tradicijos. 

Lakštučių kaimo 

bendruomenė 

„Lakštučių futbolas 

– 2019“ 
410,00 

Surengs kasmetinės futbolo varžybas ir įsigis naujo 

inventoriaus.  

Kybartų 

bendruomenė 

„Kybartų 

bendruomenės 

krepšinio turnyras – 

2019” 

297,00 

Išvyka į Kauno „Žalgirio areną“ į Eurolygos 

rungtynes. Organizuos krepšinio turnyrą, taip 

suburdami miestelio gyventojus bendrai veiklai, 

prasmingai leisti laisvalaikį, skatinti tarpusavio 

bendravimą, gerinant sporto ir sveikatingumo 

veiklą Kybartuose. 

Bebrininkų kaimo 

bendruomenė 

„Etnografinių 

valgių 

degustacijos” 

330,00 

Suorganizuota kelionė į Zyplių ir Gelgaudiškio 

dvarus, o vėliau suorganizuota etnografinių 

patiekalų degustacija vietiniams kaimo 

gyventojams. 

Ramoniškių kaimo 

bendruomenė 
„Dvasios penas“ 257,00 

Suorganizuoti užsiėmimai vaikams, jaunimui ir 

suaugusiems, kurių metu bus tapoma ant vandens, 

gaminami kremai, skatinamas kūrybiškumas, 

gerinama emocinė ir fizinė sveikata, įvairinamas 

laisvalaikio praleidimas, skatinamas 

bendradarbiavimas, draugiškumas. 

Stalo žaidimų klubas 

„Visažiniukas“ 

Stalo žaidimų 

turnyras „Ruduo 

2019“ 

385,00 

Bus  mokoma žaisti pasirinktus žaidimus, vėliau 

suorganizuotas žaidimų turnyras, turnyro pabaigoje 

išrinkti nugalėtojai. 

Vilkaviškio futbolo 

klubas „Šešupė“ 

„Linksma vasara, 

smagus futbolas, 

sveikas vaikas“ 

385,00 

Bus vykdomi fiziniai užsiėmimai. Įsigis sportinius 

futbolo komplektus. 

Didžiųjų Šelvių 

kaimo bendruomenė 

„Prikelkime 

senuosius daržovių 

rauginimo receptus 

Didžiųjų Šelvių 

kaime“ 

385,00 

Kaimynai dalinsis raugintų daržovių receptais, bus 

vykdomi edukaciniai užsiėmimai, praktinės 

veiklos. 

Sūdavos kaimo 

bendruomenė 

„Sūdavos kaimo 

bendruomenės 

fizinio aktyvumo 

skatinimas“ 

385,00 

Įsigis svarmenų rinkinį ir gimnastikos rinkinį. 

Bartninkų 

bendruomenė 

„Aista“ kartu su 

Bartninkų jaunimo 

sambūriu  

„Sportinės 

varžybos – 

Bartninkams 370“ 

384,00 

Suorganizuos vaikams ir jaunimui sportinės 

varžybas, skatins kartų bendradarbiavimą, 

įtraukiant į sportinę, kultūrinę, socialinę veiklą. 

Patilčių kaimo 

bendruomenė 

„Jauki erdvė 

jaunimui II“ 
384,00 

Įsigis sėdmaišių ir baldų pagerinti jaunimo 

susibūrimo patalpų sąlygas. Įsigytas inventorius 

sukurs erdvę žaisti stalo žaidimus, patogiam 

poilsiui ar pokalbiui. 

Senieji Antupiai 

kartu su neformalia 

jaunimo grupe 

„Sportuokime visi, 

sportas – sveikata“ 
367,00 

Įsigis lauko suoliuką, kamuolių. 

 

Keturvalakių 

bendruomenė 

„Kartų 

bendravimas – 

šviesi ateitis“  

303,00 

Suorganizuos renginį, kurio metu pristatys dramos 

būrelio vaidinimą. Paminės Keturvalakių 

bendruomenės įkūrimo penkioliktas metines. 

Karklinių kaimo 

bendruomenė 
„Laiko ratas“ 264,00 

 Išvyka į Molėtų kraštą, siekiant pakviesti kuo 

daugiau visų kartų Karklinių kaimo gyventojų 

atstovų. 



 

 

Vilkaviškio poezijos 

ir kitų menų mėgėjų 

asociacija „Volungė“ 

„S. Nėries kūryba – 

lakštingalos 

netylanti giesmė“ 

330,00 

Su savo kūryba dalyvaus Lietuvos kūrybinės 

raiškos asociacijos „Menų sodas“ meno festivalyje 

Lazdijų r. 

Taip pat Vilkaviškyje ves teminį vakarą, skirtą S. 

Nėries 115-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Vilkaviškio 

buriuotojų klubas 

„Škvalas“ 

„Tradicinės 35-

osios „Aukso rago“ 

buriavimo regatos, 

skirtos 50 metų nuo 

buriavimo pradžios 

Vilkaviškyje 

paminėti, 

organizavimas ir 

vedimas“ 

350,00 

Organizuos ir ves jubiliejinę regatą, kurioje 

varžysis jaunieji buriuotojai ir veteranai. 

Klausučių kaimo 

bendruomenė 

„Vilkaviškio rajono 

savivaldybės NVO 

pagerbimo 

renginys“ 

2000 

Suorganizuos metinį Vilkaviškio rajono NVO 

paskatinimo / pagerbimo renginį.  

 

 

 NVO TARTYBA 


