
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ  

TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA  

I. BENDRA INFORMACIJA APIE VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACJŲ TARYBĄ 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – NVO taryba) 

savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis 

sutartimis, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu (toliau – Įstatymas), 

kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – 

Savivaldybės taryba) sprendimais, kitais teisės aktais, taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais, patvirtintais Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1090 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ (Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. balandžio  24  d. sprendimo Nr. B-TS-371 redakcija).  

NVO taryba sudaryta iš Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų, 

įstaigų, organizacijų ir Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų 

atstovų vadovaujantis pariteto principu. NVO taryba perrinkta ir patvirtinta Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1261 „Dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“. NVO tarybą sudaro 12 

narių: 

1. Marius Jasaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos 

ir verslo komiteto narys; 

2. Saulius Vabalas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo 

komiteto narys; 

3. Jūratė Drunienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir 

socialinių reikalų komiteto narė; 

4. Vilija Gilienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė; 

5. Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; 

6. Danguolė Gudeliauskienė, Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė 

(vyriausioji specialistė); 

7. Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė; 

8. Dalius Nešukaitis, Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas; 

9. Žilvinas Gelgota, Visuomeninio judėjimo ,,Už vieningą Vilkaviškio kraštą“ narys; 

10. Neringa Bartelienė, Asociacijos ,,Aušriečiai“ vadovė; 

11. Dana Akucevičienė, Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo ,,Rudenėlis“ pirmininkė; 

12. Rimvydas Palubinskas, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos narys. 

Per pirmąjį NVO tarybos posėdį NVO tarybos pirmininku išrinktas Savivaldybės institucijų, 

įstaigų, organizacijų atstovas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva 

Riklienė, NVO tarybos pirmininko pavaduotoju – Vilkaviškio rajone veikiančių nevyriausybinių 

organizacijų atstovas – Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė Vita 

Zmitrevičienė.  

NVO tarybos nariai vienbalsiai protokoliniu sprendimu nusprendė suskirstyti Vilkaviškio 

rajone veikiančias organizacijas pagal veiklos sritis ir paskirti NVO tarybos narius atstovauti joms. 

Detalesnė informacija apie NVO tarybos narių pasiskirstymą pagal atstovaujamas sritis pateikiama 1 

lentelėje. 

 

 

 

 

 



1 lentelė. NVO tarybos narių atstovavimas pagal sritis 

 

NVO tarybos narys Atstovaujamas sektorius Kuruojama sritis 

Danguolė Gudeliauskienė Vietos valdžios sektorius Švietimo ir jaunimo 

Neringa Bartelienė Nevyriausybinių 

organizacijų sektorius 

Žilvinas Gelgota Nevyriausybinių 

organizacijų sektorius 

Vietos bendruomenių 

Rimvydas Palubinskas Nevyriausybinių 

organizacijų sektorius 

Saulius Vabalas Vietos valdžios sektorius Kultūros ir sporto 

 
Jūratė Drunienė Vietos valdžios sektorius 

Daiva Riklienė Vietos valdžios sektorius Užimtumo, laisvalaikio, 

turizmo 

 Dalius Nešukaitis Nevyriausybinių 

organizacijų sektorius 

Marius Jasaitis Vietos valdžios sektorius Kitų bendrų pomėgių ar 

interesų organizacijų 

 
 

Dana Akucevičienė Nevyriausybinių 

organizacijų sektorius 

Vilija Gilienė Vietos valdžios sektorius Socialinės globos ir 

sveikatos apsaugos 

 Vita Zmitrevičienė Nevyriausybinių 

organizacijų sektorius 
 

II. BENDRI DUOMENYS APIE VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NVO 

Remiantis valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis1 2020 m. Vilkaviškio rajone buvo 

registruotos 209 nevyriausybinės organizacijos, kurių teisinė forma – asociacija ir 14 nevyriausybinių 

organizacijų, kurių teisinė forma – viešoji įstaiga. Per 2020 m. iš Juridinių asmenų registro 

išregistruotos 5 nevyriausybinės, kurių teisinė forma – asociacija.  

NVO tarybos sukurtoje duomenų bazėje kontaktus pateikė 142 nevyriausybinės 

organizacijos, kurios veiklą vykdo įvairiose srityse. Remiantis šia duomenų baze nevyriausybinės 

organizacijos vienija apie 8 911 narių. 

2020 m. Vilkaviškio rajone įsisteigė 7 nevyriausybinės organizacijos, iš jų 6 (šešios), kurių 

teisinė forma – asociacija (Asociacija „Tautiniai drabužiai“, Asociacija „Pagalba ir partnerystė“, 

Sūduvos žydų kultūros fondas, Asociacija „Judėkim kartu“, Asociacija „Vartava“, verslo pažinčių 

asociacija „Verslo vakarai“) ir 1 (viena), kurios teisinį forma – viešoji įstaiga (VšĮ „Lyderystės 

kalvė“). 

 

                                                 III.  NVO TARYBOS VEIKLA 

2020 m. buvo suorganizuoti 7 (septyni) Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO tarybos 

posėdžiai (per visą kadencijos laikotarpį 18 (aštuoniolika) posėdžių). NVO tarybos sudėtis keitėsi 2 

kartus. Pakeitimai vyko atsižvelgiant į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių kaitą. NVO taryba yra patariamoji institucija, 

užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant 

nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką ir sudaroma 2 metų kadencijai.  

 
1 https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-moketoju-registravimo-statistika-2020-m 



NVO taryba dirbo pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 

tarybos 2019–2020 m. veiksmų planą, kuriame buvo nustatyti 5 uždaviniai: 

- identifikuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO sektoriaus problemas; 

- skatinti ir remti Vilkaviškio rajono savivaldybės ir NVO bendradarbiavimą; 

- organizuoti NVO veiklos viešinimą Savivaldybėje; 

-  skatinti ir remti NVO dalyvavimą Lietuvos Respublikos, tarptautiniuose, regioniniuose 

NVO rėmimo konkursuose, fonduose ir programose; 

- skatinti NVO koalicijų ar skėtinių organizacijų kūrimąsi.  

Atsižvelgiant į nustatytus uždavinius, 2020 metų laikotarpiu buvo vykdomos įvairios 

priemonės. Vilkaviškio rajono savivaldybėje teikiant informaciją veikiančioms nevyriausybinėms 

organizacijoms  buvo naudojami įvairūs informacijos perdavimo šaltiniai: 

- Informacija teikiama internete. Informacija apie kvietimus teikti paraiškas ir kita su 

Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO veikla susijusi informacija skelbiama Vilkaviškio rajono 

savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.vilkaviskis.lt, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

Facebook paskyroje. 

  - Informacija teikiama el. paštu. NVO aktuali informacija perduodama el. paštu pagal 

duomenų bazėje turimus kontaktus. 

 - Informacija skelbiama vietinėje spaudoje. Informacija skelbiama vietinėje spaudoje, 

Vilkaviškio krašto laikraštyje „Santaka“. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinės organizacijos 2019-2020 metais turėjo 

galimybę teikti paraiškas ir gauti finansavimą projektų įgyvendinimui pagal Vilkaviškio rajono 

savivaldybės  rėmimo programas (žr. 2 lentelė). 

 

2 lentelė. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 

finansavimas  

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės  

NVO rėmimo programa 

2019 m. numatytas 

finansavimas, tūkst. Eur 

2020 m. numatytas 

finansavimas, tūkst. Eur 

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos 

programa (atsakingas skyrius – Žemės 

ūkio skyrius) 

11,3 24,50 

 

Vaikų socializacijos rėmimo programa 

(atsakingas skyrius – Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius) 

26,00 40,00 

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo 

programos projektų sporto srityje 

finansavimas (atsakingas skyrius – 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius) 

33,00 70,00 

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo 

programa (atsakingas skyrius – 

Investicijų ir strateginio planavimo 

skyrius) 

22,00 24,00 

Šeimos stiprinimo programa 

(atsakingas skyrius – Socialinės 

paramos skyrius) 

0,00 5,00 

Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimo (atsakingas skyrius – 

Socialinės paramos skyrius) 

12,835 13,00 

Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialioji programa 

(atsakingas asmuo – 

12,933 14,355 

http://www.vilkaviskis.lt/


Savivaldybės gydytojas 

(vyriausiasis specialistas) 

Inga Gudynaitė 

Religinių bendrijų programa 

(atsakingas skyrius – Investicijų ir 

strateginio planavimo skyrius) 

30,00 30,00 

Prisidėjimas prie kaimo bendruomenių 

ir NVO įgyvendinamų projektų 

(atsakingas skyrius – Investicijų ir 

strateginio planavimo skyrius) 

103,80 90,00 

Iš viso: 251,868 310,855 

 

 2020 m. rugpjūčio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-488 

„Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų finansavimo ne konkurso būdu tvarkos aprašas, kuriame numatoma, kad projektai, kurių 

dalinis finansavimas viršija 3 000,00 Eur su PVM ir gavę teigiamą įvertinimą po Komisijos 

svarstymo, teikiami svarstyti Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybai.  

Per 2020 m. NVO taryboje buvo svarstomi 4 (keturi) NVO pateikti prašymai dėl dalinių projektų 

finansavimo: Sūdavos kaimo bendruomenės prašymas „Dėl dalinio projekto „Socialinės paslaugos 

kaimo gyventojams“ finansavimo“, kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ prašymas „Dėl dalinio 

projekto „Kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ verslo pradžia“ finansavimo“, Šūklių kaimo 

bendruomenės prašymas „Dėl dalinio projekto finansavimo“, Kybartų miesto sporto klubo 

„Sveikata“ prašymas „Dėl dalinio projekto finansavimo“ (NVO taryba pritarė 3 (trijų) projektų 

įgyvendinimui).  

 

IV. BENDRADARBIAVIMAS IR INICIATYVOS 

NVO atstovų dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose (NVO dalis Savivaldybės darbo 

grupėse ir komisijose). Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje yra sudarytos 48 darbo 

grupės, komisijos ir tarybos. Išanalizavus tokių darbo grupių, komisijų ir tarybų sudėtis, galima daryti 

išvadą, kad 13 – oje iš jų dalyvauja ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Komisijos, darbo grupės 

ir tarybos į kurių sudėtį įeina NVO atstovai pateikiami 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimas Vilkaviškio rajono savivaldybės 

komisijų, darbo grupių ir tarybų veikloje 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMAS 

SAVIVALDYBĖS KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ IR TARYBŲ VEIKLOJE 
Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, 

projektų idėjų atrankos darbo grupė 

Vilkaviškio rajono savivaldybės apdovanojimų komisija 

Vilkaviškio rajono savivaldybės Bendruomeninių organizacijų taryba 

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba 

Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisija 

Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija 

Eismo saugumo komisija 

Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija 

Vilkaviškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija 

Vilkaviškio rajono savivaldybės paminklų statymo ir kitų atminimo ženklų įrengimo komisija 



Viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba 

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija 

Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisija 

 

Įgyvendinant priemonę – organizuoti renginius, skleisti gerąją patirtį, NVO tarybos iniciatyva 

buvo organizuoti renginiai ir dalyvauta įvairiose akcijose ir renginiuose:  

 

2020 m. sausio mėn. Vilkaviškio rajono savivaldybė ragino prisidėti prie Vilkaviškio 

kultūros centro bendruomenės inicijuojamos prasmingos akcijos „Vilkaviškis: Laisvės vėjo 

greitis 30 m/s“ ir tapti Laisvės vėjo ambasadoriais Vilkaviškio krašte. Prie šios akcijos aktyviai 

prisidėjo NVO tarybos nariai, skleisdami informaciją apie akciją Vilkaviškio rajono savivaldybėje 

nevyriausybinėms organizacijoms ir patys dalyvaudami šioje akcijoje.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVO tarybos iniciatyva Vilkaviškyje jau tradiciniu tampa Tarptautinei neįgaliųjų 

žmonių dienai paminėti skirtas renginys, socialinė akcija „Aš ir Tu – tai Mes“. 2019 m. akcija 

vyko prie Vilkaviškio kultūros centro, 2020 m. prie Vilkaviškio rajono savivaldybės.  



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. Akcijoje, suvienijusioje 

Vilkaviškyje gyvenančius neįgaliuosius ir visus, norinčius jiems išreikšti palaikymą ir solidarumą, 

gausiai dalyvavo neįgaliųjų organizacijos, mokiniai, savivaldybės darbuotojai, aktyvūs 

visuomenininkai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. gegužės 21 d. konferencijos „Visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą“ 

pristatymas ir išvados.  

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacinių tarybos pirmininkė Daiva 

Riklienė inicijavo konferencijos „Visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą“ pristatymą 

Vilkaviškio rajono nevyriausybinėms organizacijoms. Pagrindinė pranešimo tema buvo kokia 

piliečių aktyvinimo, skatinimo pareikšti savo nuomonę aktualiais savivaldos klausimais įtaka kuriant 

gerovės valstybę, kas sukuria tiesioginį ryšį tarp vietinės valdžios ir visuomenės. Savivalda veikia 

efektyviau, skaidriau, atvirai reaguoja į piliečių nuomones ir problemas. Pranešėja supažindino su 19 

problemų, kurias pašalinus visuomenės pasitikėjimas Savivalda žymiai išaugtų. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. gruodžio 4 d. Savanorystės metus vainikavo baigiamasis renginys „Kartu mes – 

stiprūs!“ 

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2020 metus buvo paskelbusi Savanorystės metais. 

Nors šiemet Lietuvos neaplenkęs virusas pakoregavo daugelio renginių ir planuotų veiklų kalendorių, 

tačiau visus metus rajono įstaigos, organizacijos aktyviai būrėsi į įvairias savanoriškas veiklas. 

Gruodžio 4-ąją vyko baigiamasis savanorystės metų renginys „Kartu mes – stiprūs!“. Virtualaus 

renginio metu apžvelgtos 2020 metų savanorystės veiklos, pagerbti ir apdovanoti labiausiai 

savanorystės srityje per šiuos metus pasižymėję bei įkvėpimu tapę pavyzdžiai. 

„Norint būti savanoriu yra dvi sąlygos – pirmiausiai asmuo turi būti tvirtai apsisprendęs, o 

antroji – jis turi tai daryti be atlygio ir teikti tą paslaugą tiems, kuriems labiausiai reikia “, – renginį 

pradėjo jo moderatorė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja ir 

NVO tarybos pirmininkė Daiva Riklienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šalį užklupusi pandemija paskatino nevyriausybines organizacijas susivienyti. Siekiant 

efektyvesnio NVO sektoriaus bendradarbiavimo bei įvairiose veiklos srityse veikiančių organizacijų 

pajėgumų konsolidavimo sudaromos koalicijos. Paskelbus akciją senjorai likite namuose, 

nevyriausybinės organizacijos būrėsi į tinklą ir įvairiose rajono vietovėse senolius aprūpino maisto 

produktais, vaistais, kitiems tiesiog buvo pašnekovais. Viso karantino metu neįgaliųjų srityje 

veikiančios nevyriausybinės organizacijos rūpinasi savo nariais. Toks tinklas yra būtina pagalba. Be 

nevyriausybinių organizacijų pagalbos žmonės negautų būtinų priemonių ar paslaugų.  

Susivieniję valdžios atstovai ir nevyriausybinės organizacijos išplatino skelbimus: 

• primygtinai rekomenduojame likti namuose; 

• pavojinga lankytis viešose vietose (parduotuvėse, turgavietėse, bažnyčioje, 

poliklinikoje ir kitur); 

• jeigu baigiasi vaistai ir reikia, jog gydytojas išrašytų naujų vaistų, kreipkitės į savo 

šeimos gydytoją bet tik telefonu; 

• jums nerekomenduojama prižiūrėti mažų vaikų, nes užsikrėtęs vaikas perserga lengvai, 

o vyresnio amžiaus žmonėms tai didžiulė rizika;  

• mokesčiai palauks: sumokėti mokesčius už paslaugas galėsite vėliau, arba už jus tai gali 

padaryti kaimynai, giminės elektroniniu būdu; 

• leiskite jumis pasirūpinti: atvežti jums maisto ir saugiai palikti prie durų, kad 

neturėtumėte kontakto, jie taip pat gali išnešti šiukšles, sutvarkyti kitus būtinus reikalus;  

Į pagalbą sprendžiant visus šiuos klausimus gali atskubėti savanoriai – skambinkite: 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija – +370 673 97417. 

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga – +370 615 75907. 

Vilkaviškio rajono Raudonojo kryžiaus draugija – +370 675 68509. 

Kitas tinklas savanoriaujant Mobiliame punkte. Be nevyriausybinių organizacijų pagalbos, 

Mobilaus tinklo veikla būtų tiesiog neįmanoma.  

 

 

NVO tarybos pirmininkė Daiva Riklienė 

 

 

 

 

 

 

  


