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TELŠIŲ MIESTO BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ IR NVO PATEIKTAS PARAIŠKAS, SKIRTĄ FINANSAVIMĄ IR LĖŠŲ 

PANAUDOJIMĄ 

Eil. 

Nr. 

Paraiškas pateikusios 

bendruomeninės 

organizacijos, NVO 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas Skirta suma, 

Eur 

Panaudota 

suma, Eur 

TELŠIŲ MIESTO SENIŪNIJA 

1. Asociacija „Telšių 

bičiulių ratas“ 

302486917 

„Visi skirtingi, visi lygūs“ Projekto tikslas - stiprinti 

bendruomeniškumą, NVO sutelktumą ir 

tarpusavio pasitikėjimą, mažinant skurdą 

ir socialinę atskirtį miestelėnų tarpe, 

dalyvauti priimant sprendimus dėl 

socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, 

kuriant partnerystės ryšius tarp NVO ir 

vietos valdžios institucijų, skatinant 

savanorystę, efektyvų NVO 

bendradarbiavimą ir jų žinomumą. Į 

projekto įgyvendinimą buvo įtraukta 8 

jaunimo bei 15 socialinėje atskirtyje 

esančių asmenų, kurie dalyvavo 

kūrybinėse-socialinėse dirbtuvėse, LR 

bendruomenių forume „Nida 2021“, kur 

atstovavo Žemaitijos regioną. Buvo 

suorganizuotas forumas „Visi skirtingi, 

visi lygūs“, kuriame dalyvavo per 50 NVO 

atstovų, asociacijos partnerių. 

2 000,00 2 000,00 

2. Telšių Parkinsono ligos 

draugija             

  304999893 

„Pažinkime savo kraštą“ Projekto tikslas - stiprinti bendrijos narių 

sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, 

bendruomenės narių kultūrinę ir 

švietėjišką veiklą, skatinančią 

kūrybiškumą, saviraišką bei išprusimą. 

Projekto metu buvo suorganizuota išvyka 

1 800,00 1 800,00 



į Pakruojo dvarą, surengta rankdarbių 

paroda, įsigytas inventorius, reikalingas 

draugijos veikloms vykdyti (muzikos 

instrumentas, biuro baldai), pagaminti 

lankstinukai draugijos veiklai viešinti bei 

suorganizuotas renginys projekto 

pristatymui. Veiklose dalyvavo per 40 

draugijos narių. 

3. Žemaitijos psichikos 

negalią turinčių žmonių 

klubas „Telšių atjauta“ 

303588355 

„Bendraminčių taku“ Projekto tikslas - suorganizuoti išvyką-

susitikimą socialinę atskirtį patiriantiems 

ir negalią turintiems asmenims pas 

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės 

skyriaus narių bendruomenę. Kelionės 

metu buvo aplankytas skyriaus vaikų 

dienos centras „Samarietukas“ 

Tytuvėnuose, Palendrių Šv. Benedikto 

vienuolynas, susipažinta su vienuolių 

bendruomenės gyvenimu. Išvykoje 

dalyvavo 20 socialinę atskirtį patiriančių 

bei negalią turinčių asmenų. Buvo 

suorganizuota projekto aptarimo popietė 

kavinėje. 

1 312,00 1 312,00 

4. Telšių rajono neįgaliųjų 

draugija 

193205477 

„Atiduok pasauliui, ką turi 

geriausią“ 

Projekto tikslas - skatinti rajono neįgaliųjų 

draugijos narių susitelkimą ir 

savarankiškumą, tenkinant socialinius jų 

poreikius, stiprinant tarpusavio 

pasitikėjimą, bendruomeniškumą, 

visuomeniškumą, taip pat organizuoti 

gamtos, savęs ir kitų organizacijų narių 

pažinimą. Projekto metu iš organizacijos 

narių-neįgaliųjų asmenų buvo sudarytos 4 

grupės, kurios dalyvavo veiklų vykdyme:  

muzikantai vyko į Rietavo savivaldybę 

susitikti su Rietavo savivaldybės 

1 200,00 1 200,00 



neįgaliųjų bendruomenės nariais. Po to 

Rietavo savivaldybės neįgalieji atvyko į 

Telšius ir vaizdingose Telšių rajono 

vietose buvo suorganizuoti sporto ir 

gamtos pažinimo užsiėmimai. Iš viso 

projekte dalyvavo 32 neįgalūs rajono 

gyventojai. 

5. Asociacija „Telšių 

uodegėlė“         

304171069 

„Uodegiukai gaudo bangą“ Projekto tikslas - asociacijos narių ir 

savanorių sutelktumo ir tarpusavio 

pasitikėjimo stiprinimas, jaunimo 

laisvalaikio užimtumo ir sveikatinimo 

veiklos organizavimas, skatinantis jų 

asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą. 

Projekto metu buvo suorganizuota 2 dienų 

iškyla gamtoje su plaukimo baidarėmis 

pramoga 30 asociacijos narių bei 

savanorių, kurių tarpe buvo jaunimo, 

socialinę atskirtį patiriančių bei lengvą 

negalią turinčių dalyvių. 

1 820,00 1 820,00 

6. Telšių jaunimo etno 

klubas „Čiučiuruks“ 

180381735 

„Žemaičių tradicinio etno 

muzikavimo meistriškumo 

stovykla“ 

Projekto tikslas - skatinti ir užtikrinti 

kultūros prieinamumą, tradicinės muzikos 

ištakų pažinimo tęstinumą, suvokiant 

lokalius jos atlikimo ypatumus, 

supažindinant su tradicinės kultūros 

įvairove, interpretacijos galimybėmis, 

leidžiant vaikams ir jaunimui bendrauti, 

augti etnokultūrinėje terpėje, lavinant jų 

įgūdžius, meistriškumą ir kompetencijas 

muzikinio folkloro ir tradicinių amatų 

mokymuose. Projekto metu buvo 

suorganizuota žemaičių tradicinio etno 

muzikavimo stovykla 32 vaikų ir jaunimo 

atstovams, kurie mokėsi tradicinio 

muzikavimo, amatų meistrystės, savo 

2 000,00 2 000,00 



fizinį parengimą išbandė etno pramogose, 

žygiuose, diskusijose apie klimato kaitos 

pokyčių tvarumą.    

7. Telšių neįgaliųjų ir 

neįgaliųjų pensininkų 

draugija 

303145203 

„Gera nuotaika-smagu 

širdžiai“ 

Projekto tikslas - suteikti edukacinę 

pagalbą bendruomenės nariams. Projekto 

metu 20 bendruomenės narių dalyvavo 

edukacinėje programoje „Muzikuokime 

kartu“. Buvo suorganizuota išvyka į 

Raseinių rajono neįgaliųjų draugiją, kur 

edukacinių užsiėmimų metu buvo 

pristatytos žemaitiškos liaudies dainos, 

bendrauta tarpusavyje, aptarta projekto 

nauda.   

1 420,00 1 420,00 

8. Lietuvos neįgaliųjų ir 

pensininkų draugija 

302877613 

„Geresnis rytojus“ Projekto tikslas - stiprinti draugijos narių 

sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, 

bendruomenės narių kultūrinę ir 

švietėjišką veiklą, skatinti kūrybiškumą, 

saviraišką bei išprusimą. Projekto metu 

socialinę atskirtį patiriantiems ir negalią 

turintiems bendrijos nariams buvo 

suorganizuotos 2 išvykos į Šiaulius, 

aplankant Kryžių kalną, Palendrių Šv. 

Benedikto vienuolyną, saldainių fabriką 

„Rūta“, muziejų „Baltų kelias“ bei 

„Katinų muziejų“. Buvo suorganizuota 

bendrijos narių rankdarbių parodėlė bei 

renginys „Rudenėjant“. Taip pat buvo 

atnaujintas bendrijos inventorius, įsigyjant 

biuro baldus bei šildytuvus. Veiklose 

dalyvavo apie 50 bendrijos narių.   

1 900,00 1 900,00 

9. Viešoji įstaiga „Žemaičių 

bendruomenės fondas“ 

180879390 

„NVO lyderių akademija 

2021“ 

Projekto tikslas - NVO mechanizmų 

stiprinimas, tobulinant NVO atstovų 

kompetencijas, kuriant partnerystės ryšius 

tarp NVO ir vietos valdžios institucijų, 

2 000,00 2 000,00 



skatinant efektyvų NVO 

bendradarbiavimą ir žinomumą. Projekto 

metu buvo suorganizuoti mokomieji 

seminarai NVO atstovams (3 vnt.), 

išleistas 2022 m. NVO kalendorius bei 

suorganizuotas NVO forumas „NVO 

dūzgės“. Iš viso projekto veiklose 

dalyvavo per 100 dalyvių (tame tarpe 

jaunimas bei socialinę atskirtį patiriantys), 

apmokyta 50 NVO lyderių. 

IŠ VISO SENIŪNIJAI: 12 753,00 12 753,00 

DEGAIČIŲ SENIŪNIJA 

10. Eigirdžių kaimo 

bendruomenė 

180385751 

„Eigirdžių 

bendruomeninio vaikų 

dienos centro „Eigirdukas“ 

materialinės bazės 

stiprinimas“ 

Projekto tikslas - skatinti Eigirdžių vaikų 

dienos centro lankytojų sutelktumą. 

Projekto metu vaikų dienos centro 

virtuvėlei buvo nupirktas šaldytuvas, 

elektrinė kaitlentė, orkaitė, gartraukis bei 

dulkių siurblys. Įsigijus reikalingą įrangą, 

vaikai kartu su suaugusiais galės gaminti 

maistą, mokytis maisto ruošimo subtilybių 

bei vykdyti edukacines programėles. 

Planuojama, kad dienos centrą lankys 15 

vaikų.  

1 261,00 1 261,00 

IŠ VISO SENIŪNIJAI: 1 261,00 1 261,00 

GADŪNAVO SENIŪNIJA 

11. Buožėnų kaimo 

bendruomenė 

18038120 

„Gerosios patirties 

keitimasis Buožėnų, 

Gedrimų ir Gadūnavo 

bendruomenių 

gyventojams“ 

Projekto tikslas - Buožėnų, Gedrimų ir 

Gadūnavo bendruomenių narių 

bendruomeniškumo dvasios puoselėjimas 

bei dalijimasis gerąja patirtimi. Projekto 

metu 48 Buožėnų, Gedrimų ir Gadūnavo 

bendruomenių įvairių socialinių sluoksnių 

nariams buvo suorganizuota išvyka 

autobusu aplankyti Panevėžio rajono 

bendruomenių.  

1 087,00 

 

1 087,00 



IŠ VISO SENIŪNIJAI: 1 087,00 1 087,00 

LUOKĖS SENIŪNIJA 

12. Viekšnalių bendruomenė 

„Šatrijos vingis“ 

300096391 

„Mes galim“ Projekto tikslas - sudaryti sąlygas kaimo 

gyventojams dalyvauti kultūrinėje 

veikloje. Projekto metu buvo 

suorganizuotas renginys bendruomenei, 

kurio metu koncertavo Upynos 

saviveiklos kolektyvas ir atlikėja Asta 

Pilypaitė. Renginyje dalyvavo apie 150 

visų amžiaus grupių ir socialinių 

sluoksnių gyventojų. 

600,00 600,00 

13. Asociacija Luokės kaimo 

bendruomenė 

180384083 

„Luokės miestelio šventė 

„Mykuolioka juomarks. 

2021“ 

Projekto tikslas - suorganizuoti tradicinę 

Luokės miestelio šventę „Mykolioka 

juomarks 2021“. Projekto metu buvo 

suorganizuota šventė, kurioje buvo 

puoselėjami tradiciniai amatai, tradicinė 

kultūra, pristatomas kulinarinis paveldas. 

Šventėje koncertavo liaudiškos muzikos 

grupė, suorganizuotos edukacinės 

amatininkų programos. Šventėje dalyvavo 

virš 250 įvairių socialinių grupių dalyvių, 

Buvo pakviestos ir aplinkinių kaimų 

bendruomenės.  

407,00 407,00 

IŠ VISO SENIŪNIJAI: 1 007,00 1 007,00 

NEVARĖNŲ SENIŪNIJA 

14. Mitkaičių kaimo 

bendruomenė 

280384650 

„Žolynų virsmas Mitkaičių 

bendruomenėje“ 

Projekto tikslas - skatinant atgaivinti 

senąsias tradicijas, surengti bendruomenės 

šventę-tradicinį renginį „Žolynų virsmas 

Mitkaičių bendruomenėje“, siekiant 

išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą, 

pristatant krašto kultūrą bei įtraukiant į 

veiklas visas vietos gyventojų kategorijas. 

Projekto metu buvo suorganizuota vietinių 

ir kviestinių bendruomenių šventė, 

889,00 889,00 



floristinių gėlių kilimų paroda-konkursas 

bei ūkininkų išaugintų gėrybių paroda. 

Renginyje dalyvavo per 297 įvairių 

socialinių grupių dalyvių. 

IŠ VISO SENIŪNIJAI: 889,00 889,00 

RYŠKĖNŲ SENIŪNIJA 

15. Ryškėnų kaimo 

bendruomenė 

280382980 

„Ryškėnų kaimo 

bendruomenės 

materialinės bazės 

stiprinimas“ 

Projekto tikslas - kokybiškos, 

motyvuojančios, skatinančios daugiau 

laiko praleisti gamtoje, aplinkos 

sukūrimas. Projekto metu įsigytos ir 

Ryškėnų parke pastatytos 2 medinės 

supynės, kurios praturtino bendruomenės 

materialinę bazę bei vaikams ir jaunimui 

sukūrė aktyviam laisvalaikiui patrauklią 

aplinką, kur galima žaisti įvairius lauko 

žaidimus, kas ypač aktualu COVID-19 

pandemijos metu. Parką kasdien aplanko 

apie 30 vaikų. 

629,00 629,00 

16. Lauko Sodos kaimo 

bendruomenė 

300114195 

„Viešo naudojimo patalpų 

pritaikymas bendruomenės 

poreikiams“ 

Projekto tikslas - pagerinti sąlygas 

bendruomenės narių veikloms, 

vykstančioms bendruomenės patalpose. 

Projekto metu buvo įsigyti 2 vnt. oro 

kondicionierių. Kondicionieriai turi 

efektyvius oro filtrus, kas yra ypač aktualu 

šiuo COVID-19 pandemijos laikotarpiu. 

650,00 650,00 

17. Lieplaukės bendruomenė 

300043008 

„Dalies Lieplaukės 

bendruomenės namų 

fasado dažymo darbai“ 

Projekto tikslas - atnaujinti Lieplaukės 

bendruomenės namų fasadą, langus, juos 

nudažant. Projekto metu buvo nudažyta 

300 kv.m. sienų paviršių, 50 kv.m. langų. 

Darbus atliko jaunimo ir socialinę atskirtį 

patiriantys bendruomenės atstovai. 

Sutvarkytas pastatas tapo estetiškai 

patrauklesne bendruomenės narių 

susibūrimų vieta. 

300,00 300,00 



IŠ VISO SENIŪNIJAI: 1 579,00 1 579,00 

TRYŠKIŲ SENIŪNIJA 

18. Tryškių miestelio 

bendruomenė 

301693806 

„Tryškiečių bendrystė“ Projekto tikslas - bendruomenės 

materialinės bazės stiprinimas. Iš projekto 

lėšų buvo įsigytas ketaus kazanas, trikojis 

laužui, kanceliarinių prekių bei maisto 

produktų. Buvo suorganizuoti 4 renginiai, 

kurių metu buvo vaišinamasi šiltu maistu, 

pagamintu, naudojant įsigytą įrangą. 

Dalyvavo per 100 miestelio gyventojų. 

774,50 774,50 

19. Ubiškės kaimo 

bendruomenė 

3000634541 

„Žemaitiškos virtuvės 

tradicijų puoselėjimas 

bendruomenėje“ 

Projekto tikslas - propaguoti tarp 

bendruomenės narių žemaitiškų patiekalų 

paveldą, skatinti jaunąją kartą nepamiršti 

senovinių papročių. Projektas buvo 

įgyvendinamas 2 etapais. Pirmo etapo 

metu bendruomenės nariai suorganizavo 

talką bendruomenės viešųjų erdvių 

tvarkymui bei patalkio šventę „Po rudens 

darbų“, kuomet buvo aptarti renginio 

organizavimo klausimai, pasiskirstyta 

darbais. Vėliau buvo suorganizuotas 

prieškalėdinis renginys „Angelų vakaras“ 

ir „Žemaitiškos virtuvės tradicijų 

puoselėjimas bendruomenėje“, kurio metu 

buvo vaišintasi bendruomenės narių 

pagamintais tradiciniai lietuviškais 

patiekalais. Įgyvendinant projektą 

dalyvavo 75 asmenys iš įvairių socialinių 

sluoksnių. 

774,50 774,50 

IŠ VISO SENIŪNIJAI: 1 549,00 1 549,00 

UPYNOS SENIŪNIJA 

20. Kaunatavos kaimo 

bendruomenė 

300089817 

„Kaunatavos bažnyčios 

patalpų pritaikymas 

Projekto tikslas - sutvarkyti bažnyčios 

stogą. Projekto metu sena asbestinė 

bažnyčios stogo danga buvo pakeista į 

1 052,00 1 052,00 



bendruomenės 

poreikiams“ 

skardinę. Į projekto veiklas buvo įtrauktas 

jaunimas ir senjorai, kurie sutvarkė 

bažnyčios aplinką. Nuveikti darbai buvo 

pristatyti bendruomenei sekmadieninių 

mišių metu. 

IŠ VISO SENIŪNIJAI: 1 052,00 1 052,00 

VARNIŲ SENIŪNIJA 

21. Sporto klubas „Spigins“ 

302311476 

„Sveikatingumo 

skatinimas Varnių 

seniūnijos gyventojams“ 

Projekto tikslai - skatinti jaunimą gyventi 

fiziškai aktyvų gyvenimą bei rūpintis 

asmenine kūno kultūra, pamėgti 

kultūrizmo sportą. Projekto metu buvo 

įsigytas daugiafunkcis treniruoklis bei 

suorganizuotos keturkovės varžybos. 

Varžybose dalyvavo 16 dalyvių. 

Planuojama, kad įsigijus papildomo 

inventoriaus, klubą lankys 8-12 žmonių 

per dieną. 

300,00 300,00 

22. Pavandenės bendruomenė 

300570964 

„Jau 15 metų – mes visi 

kartu“ 

Projekto tikslas - visų amžiaus grupių 

bendruomenės narių bendruomeniškumo 

ugdymas, bendradarbiavimo su 

aplinkinėmis bendruomenėmis 

skatinimas, jaunimo savanoriškumo 

ugdymas. Projekto metu buvo 

suorganizuota jubiliejinė bendruomenės 

15 metų gyvavimo šventė, kurioje 

dalyvavo apie 80 Pavandenės ir aplinkinių 

kaimų bendruomenių įvairių socialinių ir 

amžiaus grupių narių. 

900,00 900,00 

23. Varnių vyskupo M. 

Valančiaus bendruomenė 

3000664577 

„Leidinio „Laiko pėdos 

Varnių vieškeliuose“ 

maketavimas“ 

Projekto tikslas - tęsti Varnių vyskupo M. 

Valančiaus bendruomenės sudaryto 

leidinio „Laiko pėdos Varnių 

vieškeliuose“ rengimo spaudai darbus. 

Projekto metu buvo baigti knygos 

redagavimo ir maketavimo darbai. 2022 

300,00 300,00 



m. planuojama išleisti sudarytą knygą 

kelių šimtų egzempliorių tiražu.  

24. Asociacija „Ožtakių 

kaimo bendruomenė“ 

302516171 

„Bendruomenės vaikų 

žaidimo aikštelės 

atnaujinimas“ 

Projekto tikslas - įsigyti ir Ožtakių kaimo 

poilsio aikštelėje įrengti naują karstynę-

lipynę vaikams iki 10 m. amžiaus. Taip pat 

suplanuotas medelių sodinimas 2022 metų 

pavasarinės talkos metu. Projekto metu 

buvo įrengta nauja karstynė-lipynė 

vaikams. Projekto rezultatais galės 

naudotis apie 20 bendruomenės vaikučių.  

545,00 545,00 

IŠ VISO SENIŪNIJAI: 2 045,00 2 045,00 

VIEŠVĖNŲ SENIŪNIJA 

25. Viešvėnų kaip 

bendruomenė 

180382260 

„Vembūtų kultūros namų 

žaliuzių įsigijimas“ 

Projekto tikslas - atnaujinti ir pritaikyti 

viešo naudojimo patalpas bendruomenės 

poreikiams. Projekto metu buvo įsigytos 

žaliuzės Vembūtų kultūros namams. 

Atnaujinus viešas patalpas bus galima 

telkti kaimo bendruomenės narius 

dažnesniems susitikimams ir 

pasibuvimams kartu, organizuojant 

bendrus renginius su kitomis 

bendruomenėmis, bus suaktyvintas 

bendradarbiavimas tarp bendruomenių.   

1 534,00 1534,00 

IŠ VISO SENIŪNIJAI: 1534,00 1 534,00 

ŽARĖNŲ SENIŪNIJA 

26. Žarėnų bendruomenė 

180383896 

„Tvenkinio valymas“ Projekto tikslas - išvalytas ir pagilintas 

apleistas vandens telkinys. Projekto metu, 

pasitelkus kasimo darbus atliekantį 

paslaugų tiekėją, buvo išvalytas ir 

pagilintas vandens telkinys, iškasant ir 

išvežant dumblą bei nereikalingą gruntą, 

išlyginti šlaitai, pasėta žolė. Atliekant 

darbus labai prisidėjo jaunimas bei Dienos 

centrą lankantys vaikai. Sutvarkytas 

750,00 750,00 



tvenkinys ir jo pakrantė tapo gražia ir 

patogia rekreacine zona, pritraukiančia ne 

tik vietinės, bet ir kaimyninių 

bendruomenių gyventojus. Projekto 

rezultatais naudosis apie 1500 vietinių ir 

atvykstančių gyventojų. 

      

IŠ VISO SENIŪNIJAI: 750,00 750,00 

IŠ VISO TELŠIŲ RAJONO BENDRUOMENINĖM ORGANIZACIJOM: 28 205,00 28 205,00 

 


