
Naujininkų bendruomenių 2020 m. 

projekto „Naujininkų kaimynai“

ataskaita

Projektas remiamas iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų 

plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus 

miesto savivaldybėje“ 



PROJEKTO TIKSLAS: 

NAUJININKŲ GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŠKUMO STIPRINIMAS IR ĮTRAUKIMAS Į ĮVAIRIAS VEIKLAS

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

 Sumažinti pagyvenusių žmonių, vaikų iš nepasiturinčių šeimų, atvykstančių bei

grįžtančių į Lietuvą socialinę atskirtį;

 pagerinti Naujininkų aplinką bei viešąsias erdves, sustiprinti kaimynystę ir bendrumą;

 sustiprinti Naujininkuose veikiančių bendruomenių bei NVO bendradarbiavimą

ir gebėjimus, vykdant bendrą projektą, supažindinti su socialinio verslo ir viešųjų paslaugų

teikimo galimybėmis, pagerinti materialinę bazę.

Projekto veiklų finansavimas gautas tik rugpjūčio mėn. pabaigoje. 

Dėl COVID-19 antros bangos teko dalį renginių perkelti veiklas į virtualią erdvę, 

pakeistį jų pobudį, atsisakyti masinės Naujininkų bendruomenės šventės;

Projekto veiklos vyko Naujininkuose, Užusienyje ir Burbiškėse



1. Socialinė veikla senjorams, vaikams, 

atvykstantiems ir grįžtantiems į Lietuvą

2020-08-29 Burbiškių bendruomenės 

šventė    

Organizatorė – O.Minderienė

76 dalyviai



1. Socialinė veikla senjorams, vaikams, 

atvykstantiems ir grįžtantiems į Lietuvą

Naujininkų Senjorų klubo ir choro veiklos organizavimas

Organizatorius 

A.Čiukšys



1. Socialinė veikla senjorams, 

vaikams, atvykstantiems ir 

grįžtantiems į Lietuvą

Pagalbos gyvūnams socialinė 

akcija

Organizatoriai – Ana Valo



1. Socialinė veikla senjorams, vaikams ir 

atvykstanties/grįžtantiems į Lietuvą

Užusienio Senjorų 

futbolo turnyras ir 

konkursai

2020.09.25

Organizatorius: 

R.Kazlauskas



1. Socialinė veikla senjorams, 

vaikams, atvykstanties ir 

grįžtantiems į Lietuvą

Senjorų sveikatinimo šokių 

organizavimas

Organizatorius – Sveikatinimo 

akademija, A.Girčys



1. Socialinė veikla senjorams, vaikams ir 

atvykstanties/grįžtantiems į Lietuvą

Virtualios Naujininkų seniūnijos vaikų krepšinio

treniruotės ir kamuolio valdymo technikos 

konkursas

2020.12.05-23

22 dalyviai

Organizatorius:

Aivaras Girčys



1. Socialinė veikla senjorams, vaikams ir 

atvykstanties/grįžtantiems į Lietuvą

Užusienio

bendruomenės

Derliaus šventė, 

2020.09.25

Organizatorius: 

R.Kazlauskas



1. Socialinė veikla senjorams, vaikams ir 

atvykstanties/grįžtantiems į Lietuvą

Socialinė akcija – kalėdinės paramos įteikimas

nepasiturinčioms Naujininkų šeimoms

12.07-11

Organizatorius: O.Pampikienė, 

R.Juozapaitienė



2. Naujininkų aplinkos 
gerinimas: meniniai 
akcentai
ir istorinės atminties 
įamžinimas

Parodos organizavimas 
Naujininkų poliklinikoje

Organizatoriai-
A.Juozapaitis, V.Židonienė



2. Naujininkų aplinkos gerinimas, meniniai akcentai

ir istorinės atminties įamžinimas

Dalyvavimas Vilniaus stoties 

pertvarkymo ir Naujininkų 

architektūrinių sprendimų ir 

kitose susitikimuose

Organizatoriai: Artūras Melianas,

V.Petrikas, Ž.Budrys



2. Naujininkų aplinkos gerinimas,
meniniai akcentai ir istorinės 
atminties įamžinimas

Balkonų ir namų erdvių 
puošybos konkursas

Organizatorius-
A.Juozapaitis, A.Melianas,
J.Kavaliauskienė



2. Naujininkų aplinkos gerinimas,meniniai akcentai

ir istorinės atminties 

įamžinimas

Naujininkų gyventojos

knygos pristatymas

Organizatorius –

J.Jasponytė,

A.Melianas



2. Naujininkų aplinkos gerinimas, meniniai akcentai

ir istorinės atminties įamžinimas

Užusienio sporto 

aikštyno

Organizatoriai:

R.Kazlauskas



2. Naujininkų aplinkos 
gerinimas, meniniai 
akcentai ir istorinės 
atminties įamžinimas

Apleistų laiptų sutrvarkymas
(bendradarbiaujant su 
seniūnija)

Organizatoriai- A.Melianas, 
Naujininkų seniūnija



2. Naujininkų aplinkos gerinimas, meniniai akcentai

ir istorinės atminties įamžinimas

Burbiškio

parko tvarkymas

Organizatoriai:

O.Minderienė



2. Naujininkų aplinkos gerinimas, meniniai akcentai

ir istorinės atminties įamžinimas

Futbolo vartų 

sutvarkymas

stadione

Organizatoriai:

A.Girčys



2. Naujininkų aplinkos gerinimas: 
meniniai akcentai
ir istorinės atminties įamžinimas

Istorinių Naujininkų artefaktų 
paieška ir viešinimas

Organizatorius-I.Giedraitytė; 
V.Petrikas



2. Naujininkų aplinkos gerinimas: 
meniniai akcentai
ir istorinės atminties įamžinimas

Istorinių Naujininkų vietų 
įamžinimo organizavimas –
projektų derinimas

Organizatorius-
A.Melianas,
V.Petrikas



2. Naujininkų aplinkos gerinimas,

meniniai akcentai

ir istorinės atminties įamžinimas

Virtualaus protmūšio apie Naujininkus 

organizavimas

Organizatoriai: Artūras Melianas, 

V.Petrikas



2. Naujininkų aplinkos gerinimas, meniniai 

akcentai ir istorinės atminties įamžinimas

Informacinio stendo 

prie Užusienio stadiono 

įrengimas 2020.12.10

Organizatorius: 

R.Kazlauskas



2. Naujininkų aplinkos gerinimas, meniniai

akcentai ir istorinės atminties įamžinimas 

Kalėdinės eglutės įžiebimas ir 

akcija-konkursas

„Apšvieskime Naujininkus“ 

2020.12.05



3. Naujininkų bendruomenių gebėjimų ir
lyderystės stiprinimas per bendradarbiavimą

Gyventojų apklausos
Organizatorius-A.Melianas



Parašų rinkimas dėl tilto į 
stotį pritaikymo šeimoms, 
neįgaliems ir dviratininkams
bei tvarkos užtikrinimo.

Organizatoriai: 
Ieva Giedraitytė, 
Artūras Melianas

3. Naujininkų bendruomenių 

gebėjimų ir lyderystės 

stiprinimas per

bendradarbiavimą



3. Naujininkų bendruomenių gebėjimų ir
lyderystės stiprinimas per bendradarbiavimą

Naujininkų bendruomenės 
20 metų jubiliejaus 
renginiai. Savanorių ir 
rėmėjų pagerbimas. 

Organizatorius-A.Melianas
R.Juozapaitienė



Viešinimas:

-laikraštis „Naujas Vilnius“;

-www.naujininkai.org;

facebook grupės ir kt.

-kalendoriai;

-skelbimai;

Organizatorius: G.

http://www.naujininkai.org/


3. Naujininkų bendruomenių gebėjimų ir lyderystės 

stiprinimas per bendradarbiavimą

Bendruomenių materialinės bazės stiprinimas 

Nupirkta Naujininkų, Užusienio ir Burbiškių bendruomenėms:

 aplinkos tvarkymo ir kt. inventorius(pjūklas ir kt.); 

 cementas laiptų tvarkymui Naujininkuose;

 įrengtas informacinis stendas Užusienyje;

 prizai ir apdovanojimai konkursų dalyviams;

 kanceliarinės ir ūkio prekės; 

 apmokėtos kuro ir transporto nuomos išlaidos;

 apmokėtos viešinimo išlaidos.

 apmokėtos savanorių maitinimo išlaidos.



Finansai

 Administravimo išlaidos (projekto administravimas, mokesčiai, 

buhalterinė apskaita)  - 1650 Eur

 Socialinė veikla senjorams, vaikams, atvykstantiems ir 

grįžtantiems į Lietuvą - 2996

 Naujininkų aplinkos gerinimas: meniniai akcentai ir istorijos 

įamžinimas - 5050

 Naujininkų bendruomenių gebėjimų ir lyderystės stiprinimas per 

bendradarbiavimą – 5350

 Iš viso veikloms Naujininkų, Užusienio, Burbiškių ir Salininkų 

bendruomenėse: 15 046 Eur

 Dėl karantino neįvykdžius veiklas savivaldybei gražinta 1104 Eur.



PARTNERIAI:

Projektas remiamas iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti  

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto 

savivaldybėje“ 


