
Veiklos ataskaita  

už 2015 m. 



1. Finansavimo paieška, siekiant sutvarkyti Skriaudžių kaime 

esančias viešąsias erdves ir pritaikyti jas visuomenės poreikiams 

Planuota Įgyvendinta 

- įrengti vaikų žaidimų aikštelę prie Skriaudžių 

pagrindinės mokyklos pradinių klasių korpuso 

esančiame parkelyje; 

ir/ar 

- atnaujinti Skriaudžių pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus teritorijoje esančią 

vaikų žaidimų aikštelę; 

- ieškoti galimybių jaunimo sportinės veiklos plėtrai 

Skriaudžių kaime; 

Parengtos ir pateiktos 2 projektų paraiškos, laukiama vertinimo 

Suburta norinčių sportuoti moterų grupė (aerobika, pilatesas); 

Sudarytos galimybės  žaisti tenisą; 

- pasidomėti dėl Skriaudžių kaimo nuotekų sistemos 

atnaujinimo galimybių. 

Nuolat ieškoma galimybių siekiant atnaujinti nuotekų šalinimo 

sistemas. Šiuo metu tam galimybių nėra. 



Ieškoti galimybių sportinei veiklai... 



Pateiktos projektų paraiškos 

Bendra 

projekto 

vertė, Eur 

Projektą 

skelbusios 

institucijos 

lėšos, Eur 

Rėmėjų lėšos, 

Eur 

Bendruomenės lėšos, 

Eur 

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto 

populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, 

asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų 

rėmimas 2016 metais 

3 230,00 1330,00 1900,00  nenumatyta 

LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos 2016 m. 

bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų 

finansavimo atrankos konkursas 13 497,36 11 999,14 

1 298,22 
(savivaldybės) 

krepšinio 

stovai 
(mokykla) 

200,00 



2. Skriaudžių kaimo bendruomenės dokumentacijos sutvarkymas 

Planuota Įgyvendinta 

Įregistruoti VĮ Registrų centras naują įstatų redakciją; Įregistruota nauja įstatų redakcija; 

Pakeista bendruomenės registracijos vieta. 

Parengti Skriaudžių kaimo plėtros strategiją; Atlikta vietos gyventojų poreikių apklausa, suvesti rezultatai; 

Parengti Viešųjų pirkimų dokumentaciją; 2016 m. įsigalios kai kurie pakeitimai (įstatymo projektas laukia seimo 

sprendimo), todėl VP dokumentacija bus rengiama po įstatymo 

pakeitimo.  

Parengti ir pateikti VMĮ finansinę ataskaitą VMĮ patektos visos reikiamos ataskaitos 

Sutvarkyti nario mokesčio surinkimo ir apskaitos 

sistemą. 

Nario mokestis už 2012–2015 m. laikotarpį surinktas iš dalies.  



2. Skriaudžių kaimo bendruomenės dokumentacijos sutvarkymas 

Kita, neplanuota, tačiau reikalinga, dokumentacija 

Parengta ir patvirtinta Reikia parengti 

Valdybos darbo reglamentas Bendruomenės dokumentų išdavimo tvarka.  

Savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašas Inventorizacijos tvarka 

Bendruomenės apskaitos politika 

Bendruomenės dokumentacijos planas 



3. Skriaudžių kaimo įvaizdžio kūrimas viešojoje erdvėje 

Kita, neplanuota, tačiau reikalinga, dokumentacija 

Planuota Atlikta 

Sukurti Skriaudžių kaimo interneto svetainę 

(bendradarbiaujant su vietos įstaigomis ir 

organizacijomis); 

Svetainė sukurta, nuolat pildoma.  

Trūkumai: brangus tiesioginis adresas, todėl prijungta prie 

skriaudziai.lt internetinės svetainės.  

Nuolat pateikti reikšmingas Bendruomenės nariams 

naujienas Skriaudžių kaimo bendruomenės profilyje 

socialiniame tinkle Facebook; 

parengta ir patalpinta ~20 pranešimų. 

Reikėtų ateityje:  

Bendruomenės logotipo 

Bendruomenės “laikraštuko” ar skelbimų lentos.  









Planuotos veiklos sritys 2015 m. 

4. Tradicinių renginių organizavimas: 
- organizuoti Joninių renginį; 

- organizuoti Užgavėnių renginį; 

- esant galimybei prisidėti prie kitų Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro bei Veiverių seniūnijos organizuojamų renginių; 

 



Joninės - 2015 



Pritrauktos lėšos 



Išleistos lėšos (I) 



Išleistos lėšos (II) 



Padėka prisidėjusiems prie organizavimo 

DNC Prekyba; 

Ūkininkai Maščinskai; 

Kleb. Arūnas Simonavičius; 

Virginija ir Tomas Vosyliai; 

Gediminas Senkus; 

 

 

 

 

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras; 

Veiverių seniūnija; 

Skriaudžių kaimo gyventojai; 

aktyvus Skriaudžių kaimo jaunimas. 

 

 

 

 



Užgavėnės - 2016 



Padėka prisidėjusiems prie organizavimo 

 
Veiverių seniūnija;  

Veiverių seniūnijos bendruomenės; 

Veiverių senūnijos seniūnaičiai; 

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras; 

M/K “Barauskinė”; 

 

Romas Neverauskas; 

Ūkininkas Vaidas Gustaitis; 

Greta Lapušinskaitė; 

Aktyvus Skriaudžių kaimo jaunimas. 

 



Tautiškos giesmės  

giedojimas  



Aplinkos tvarkymas po 

vėtros Skriaudžiuose 



Rudens šventė Prienuose 



Apdovanoti bendruomenės nariai: 

 
Aldona Grėbliauskienė - Laikraščio “Gyvenimas” apdovanojimai; 

Rūta Ulevičiūtė ir Dominykas Šimonis - Laikraščio “Gyvenimas” apdovanojimai 

Loreta Krušinskienė - Veiverių seniūnijos šviesuolių konkursas “Via Vera”; 

Raminta Grėbliauskienė - Veiverių seniūnijos šviesuolių konkursas “Via Vera”. 



4. Bendruomenės atstovavimas kitose įstaigose ir organizacijose 

Įpareigota atstovauti 
Susirinkim

ų skaičius 
Aktualūs sprendimai, darbai 

Prienų r. vietos veiklos grupėje 

3 

- Prienų r. VVG strategijoje numatytas 

projektinis finansavimas, kurio galės siekti 

(rengdamas projektą) bet kuris verslą turintis ar 

norintis pradėti asmuo (plačiau kitoje skaidrėje).  

Prienų r. savivaldybės bendruomenių asociacijoje 

1 

-Asociacijos dėka buvo susitarta su savivaldybės 

atstovais dėl sklandesnio bendradarbiavimo 

bendruomenių atžvilgiu. 

Veiverių seniūnijos bendruomenių susirinkimuose 

6 

-Periodiškuose susirinkimuose planuojami 

bendri darbai, renginiai, aptariami įvairūs 

techniniai klausimai 



4. Bendruomenės atstovavimas kitose įstaigose ir organizacijose 



4. Bendruomenės atstovavimas kitose įstaigose ir organizacijose 

Įpareigota atstovauti Aktualūs sprendimai, darbai 

Kitose organizacijose (pagal 

poreikį) 

Skriaudžių šv. Lauryno 

bažnyčioje 

-Susitarta dėl leidimo registruoti bendruomenės 

būstinę parapijai priklausančiame pastate.  

Prienų r. savivaldybėje 
- Susitarta dėl leidimo įgyvendinti projektą ir 10 

proc. projekto vertės kofinansavimo.  



Kviečiame dalyvauti! 

Kovo 10 d. Lietuvių kalbos viktorina “Kalbu, skaitau, rašau lietuviškai”; 

Kovo 16 d. Ataskaitinis Veiverių seniūnjos susirinkimas; 

Balandžio 2 d. Paukščių sugrįžimo šventė Veiveriuose; 

Balandžio mėn. akcija “Darom”; 

Balandžio - gegužės mėn. Skriaudžių buities muziejaus tvorų atnaujinimo talka. 



Muziejaus tvorų būklė 


