
2 PRIEDAS. SAVIVALDYBIŲ, BENDRUOMENIŲ, SAVANORIŲ IR PRIVATAUS SEKTORIAUS BENDRADARBIAVIMAS KARANTINO METU 

 
SAVIVALDYBĖ  KOKIĄ PAGALBĄ SUTEIKĖ MIESTO (KAIMO) 

BENDRUOMENĖS? 

 

NAUJAI ATSIRADUSIOS PILIETINĖS 

INICATYVOS SAVIVALDYBĖSE 

 

PRIVATAUS SEKTORIAUS ĮMONIŲ 

PAGALBA SAVIVALDYBĖSE 

Akmenės 

 rajono 

Akmenės seniūnijos iniciatyva pasiūta 150 apsauginių veido kaukių, 

kurios buvo išdalintos asmenims  atliekantiems visuomenei 

naudingą veiklą,  vienišiems seneliams, neįgaliems asmenims ir kt.,  

taip pat vežė asmenį į karščiavimo kliniką Mažeikiuose.  

Dabikinės kaimo bendruomenės nariai (pirmininkė Inga 

Aleksandravičienė) pirko ir vežė maistą senyvo amžiaus žmonėms 

teikė kitas reikalingas paslaugas. Bendradarbiavo su MOPT.  

Gulbinų kaimo gyventoja Sandra Kryžienė pasiūlė savo pagalbą 

MOPT išvežiojant maisto produktus nuosavu automobiliu.  

Alkiškių ir Menčių kaimo bendruomenės siuvo daugkartines veido 

kaukes, kurias dalino bendruomenių nariams, senyvo amžiaus 

asmenims ir neįgaliesiems, kitų bendruomenių nariams (Naujosios 

Akmenės kaimiškosios seniūnijos).  

Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinės darbuotojos 

karantino metu labiausiai pažeidžiamai asmenų grupei davinius 

vežė į namus.  

Seniūnijos socialinės darbuotojos socialinės rizikos asmenims bei 

kitiems, nespėjusiems ar neišgalėjusiems įsigyti dalino medicinines 

kaukes. 

Suaktyvėjo savanorystė. Savanorės siuvo kaukes, 

kurios buvo išdalintos asmenims, kurie patiria 

socialinę atskirtį. Viena šeima pasiuvo 50 

daugkartinio naudojimo veido kaukių 

 

 

Buvo atidarytas fondas kovai su Covid-19. 

Gauta finansinė parama, verslas parėmė 

apsaugos priemonėmis: 

UAB "Akmenės baldai" skyrė apsauginių 

priemonių (dezinfekcinio skysčio, pirštinių, 

apsaugos skydelių). 

Padidėjus poreikiui papildomai teikiamos 

autoparduotuvių paslaugos (pvz. atokiuose 

kaimeliuose). 

R. Gedžienės prekybos įmonė – tiekė maisto 

produktus  į namus. 

Janinos Rimkevičienės parduotuvė - tiekė 

maisto produktus į namus. 

Rimos Damskienės autoparduotuvė – tiekė 

maisto produktus gyventojams, gyvenantiems 

Kruopių seniūnijos  kaimuose.  

Senyvo amžiaus, turinčių judėjimo sunkumų 

asmenims karštą maistą (1 ir 2 patiekalus) 

neatlygintinai teikė „Viešbutis Naujoji 

Akmenė“, idėjos iniciatorė – direktorė Jolanta 

Ada Januitienė. Maistą išvežiojo ir pristatė į 

namus – seniūnijos socialiniai darbuotojai. 

UAB “Kontė” ir MB “Mangera” už maisto 

pristatymą į namus netaiko pristatymo 

paslaugos mokesčio. 

 

Alytaus  

miesto 

- 

 

Buvo pavieniai pasiūlymai pasiūti daugkartinio 

naudojimo kaukes.  

 

Gauta šiek tiek paramos asmens apsaugos 

priemonėmis, kurios buvo skirtos medicinos ir 

socialinės srities darbuotojams. 

Taip pat buvo gauta dezinfekcinio skysčio, 

kuris buvo išdalintas NVO ir pavaldžioms 

įstaigoms, kurios teikia socialines paslaugas. 

Alytaus  

rajono 

Bendruomenės dalino veido kaukes, pirštines, dezinfekavimo skystį 

gyventojams. 

- 

 

- 

 

Anykščių  

rajono 

Traupio seniūnijos Levaniškių bendruomenės „Abipus Nevėžio“ 

jaunimo atstovai pasiskelbė bendruomenės FB grupėje siūlydami 

pagalbą senyvo amžiaus gyventojams. Bendruomenės narė siuvo 

Kavarsko seniūnijoje susidarė savanorių būrelis, 

kuris padėjo dalinti davinius žmonėms gaunantiems 

pagalbą maisto produktais, atsirado ūkininkų, kurie 

Anykščių rajone veikiančios privataus 

sektoriaus įmonės suteikė pagalbą 

savivaldybei: 



daugkartinio naudojimo kaukes ir dalino gyventojams. Prieš 

Velykas, minėtos bendruomenės iniciatyva, vaikai namuose kūrė 

velykinius margučius, kuriais papuošė bendruomenės aplinką. 

Kavarsko centrinės bendruomenės nariai siuvo daugkartines kaukes 

ir jas dalino Kavarsko miesto gyventojams. 

 

savanoriškai padėtų savivaldybei, esant būtinybei, 

užtverti kelius. 

Andrioniškio sen. keturi ūkininkai sutiko paremti 

gyventojus daržovėmis. 

Traupio seniūnijos darbuotojų iniciatyva buvo 

siuvamos ir dalinamos daugkartinio naudojimo 

kaukės, seniūnė ir socialinė darbuotoja vežė 

gyventojams maisto produktus, vaistus. Seniūnijos 

darbuotojai išskirstė ir išvežiojo po namus maisto 

paketus, skirtus labiausiai skurstantiems asmenims 

(parama iš ES). 

Švenčių metu ir savaitgaliais Anykščių Dariaus ir 

Girėno 901 šaulių kuopos nariai patruliavo 

Anykščių miesto poilsinėse ir rekreacinėse 

teritorijose, prižiūrint viešąją tvarką karantino metu. 

Gynybos paramos fondo (suburta aktyvių 

anykštėnų kraštiečių grupė) budintys savanoriai 

Anykščiuose susisiekia, nuperka reikalingus ir 

būtinus maisto produktus ir pristato juos 

nemokamai pagalbos prašantiems, ypač vienišiems, 

senyvo amžiaus, rizikos grupėje esantiems 

žmonėmis Anykščių rajone. 

 

Įmonė „MV GROUP PRODUCTION“ 

padovanojo 1400 l dezinfekcinio skysčio; 

Anykščių valstybinei maisto ir veterinarijos 

tarnyba padovanojo 300 vnt. vienkartinių 

kostiumų ir antbačių; 

UAB „Jungtiniai projektai“ padovanojo 

respiratorių; 

„Laisvės TV" kartu su „Maltos ordino pagalbos 

tarnyba" ir „Aukok.lt" iniciatyva – „Laikykitės, 

medikai", suteikė paramą Anykščių ligoninei ir 

padovanojusiems būtiniausių apsaugos 

priemonių; 

Alantos technologijos ir verslo mokyklai, 

padovanojo 100 vnt. medžiaginių kaukių; 

Į Savivaldybės kvietimą, Anykščių rajono 

gyventojams teikti maisto produktų bei kitų 

būtiniausių prekių pristatymo į namus paslaugą 

atsiliepė smulkaus verslo atstovai – Anykščių 

rajono vartotojų kooperatyvas, parduotuvės 

„Jara Jums“  ir „Žiburys“, O. Grumbinienės 

prekybos įmonė „Vojūra“, krautuvėlė „Taip 

sveikiau, Anykščiai“. Iki šiol ši paslauga rajone 

nebuvo praktikuojama. 

Pavieniai Anykščių rajono gyventojams, 

padovanojusiems vienkartinių apsauginių 

priemonių ir dezinfekcinio skysčio. 

Biržų  

rajono  

- Nauja iniciatyva galima įvardinti susibūrusius 

savvanorius. 

Biržų rajono savivaldybės administracijoje 

veikiančios įstaigos parėmė apsauginėmis 

priemonėmis 

Druskininkų 

 

Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“ karantino metu siuvo ir 

dalijo apsaugines veido kaukes senyvo amžiaus asmenims ir 

žmonėms gaunantiems socialines paslaugas.  

Leipalingio kaimo bendruomenė apsaugines kaukes siuvo ir dalijo 

ne tiks savo seniūnijos vienišiems gyventojams, bet ir miestelyje 

esančių savarankiškų gyvenimo namų gyventojams. 

Daugumoje kaimo bendruomenių karantino laikotarpiu žmonės 

raginami laikytis rimties, likti namuose, tačiau, esant reikalui, kaimo 

bendruomenės aktyvūs nariai visuomet pasiruošę padėti savo 

gyventojams. Kai kurios kaimo bendruomenės padeda savo nariams 

spręsti įvairias problemas, pvz. viena bendruomenė padėjo 

organizuoti laidotuves kita paveža asmenis neturinčius automobilio 

iki parduotuvės ar bankomato. 

Karantino metas druskininkiečius paskatino 

savanorystei.  Druskininkų savivaldybės iniciatyva 

buvo įkurta jaunimo savanoriška tarnyba „Kartu už 

Druskininkus (savanoriai)“, kurių veiklai vadovauja  

Druskininkų savivaldybės Jaunimo reikalų 

koordinatorius Juozas Kazlauskas, kuris sukūrė 

duomenų bazę, kurioje registruojami savanoriai ir 

asmenys, kuriems reikalinga pagalba. 

 Šiuo metu savanorių duomenų bazėje yra 

užsiregistravę 45 savanoriai, kurie registracijos 

metu nurodo kokias savanoriškas veiklas jie gali 

atlikti. Siūlomų paslaugų spektras yra gana platus - 

tai maisto produktų ir vaistų pirkimas, transporto 

Karantino laikotarpiu Druskininkuose 

veikiančios maitinimo įmonės - kavinė 

„Caffeine“ ir restoranai „Toli Toli“, „Velvetti“, 

„Sicilija“, „Vitaminas B12“ bei „Regina“ 

maisto produktus aukojo Maltos ordino 

pagalbos tarnybos Druskininkų grupei.  Todėl 

maltiečių globojami asmenys gaudavo ne tik  

karštą sriubą, bet ir  maisto lauknešėlius, 

kompleksinius pietus, duoną, bandeles ir 

pyragus, taip pat prieš Velykas visiems buvo 

išdalintos ir saldžios dovanėlės.  

Maltiečiai šiuo laikotarpiu dirbo ypač 

intensyviai, jiems talkino Nacionalinio 



 paslaugos, pašnekesiai telefonu, šunų išvedžiojimas 

ir kitos savanoriškai atliekamos veiklos.  

Savivaldybėje paskelbtas Druskininkų savivaldybės 

Socialinių paslaugų centro telefono numeris, kuriuo 

paskambinęs asmuo nurodo kokios pagalbos jam 

reikia.  Socialinių paslaugų centro darbuotojai 

įvertinę prašančiojo pagalbos vietą ir pobūdį,  

perduoda informaciją savanoriams. Atlikus užduotį, 

duomenų bazėje pažyma: kam, kokia pagalba 

suteikta ir kas ją suteikė. Socialinių paslaugų 

centras ne tik koordinuoja savanorišką veiklą, bet ir 

konsultuoja savanorius darbų saugos klausimais, 

aprūpina juos visomis reikalingomis apsaugos 

priemonėmis.   

Gražią pilietinę iniciatyvą pademonstravo Šaulių 

sąjungai priklausantys druskininkiečiai, kurie 

patruliuodami Druskininkų mieste, prižiūrėjo 

bendrą tvarką, kontroliavo, kad žmonės laikytųsi 

karantino sąlygų bei taisyklių, viešose vietose 

dėvėtų kaukes ir nesibūriuotų. Šauliai budėjo 

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje skubios 

pagalbos ir priėmimo skyriuje, kur buvo 

užtikrinama ateinančių pacientų srautų tvarka ir 

sklandus darbas, nukreipiant pacientus ten, kur 

jiems reikia. 

Druskininkų Rotary klubo nariai, 

bendradarbiaudami su Lietuvos nekilnojamojo turto 

plėtros asociacija, Lietuvos pramonininkų 

konfederacija, Inovatyvios farmacijos pramonės 

asociacija ir kitomis verslo asociacijomis bei 

įmonėmis, gavo didelę siuntą apsaugos priemonių. 

Rotariečiai šias priemones (respiratorius, 

medicinines kaukes ir medicininius akinius) 

perdavė medicinos ir socialines paslaugas 

teikiančioms įstaigoms. Keli druskininkiečiai 

perdavė 50 vnt. daugkartinių apsauginių skydelių 

VšĮ Druskininkų ligoninei ir 30 vnt. VšĮ 

Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro 

greitosios medicinos pagalbos skyriui. 

Labai daug iniciatyvių druskininkiečių siuvo ir 

nemokamai dalino apsaugines veido kaukes. 

 

savanorių pagalbos koordinavimo centro  

„Stiprūs kartu“ 10 savanorių, kurie padėjo ne 

tik išvežioti sriubas, bet ir nuvežti senoliams 

nupirktus maisto produktus, pabendrauti su jais 

telefonu, nupirkti vaistų ir kt. 

Prekybos centras „IKI“ teikė paramą maistu. 

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų 

centras, bendradarbiaudamas su Labdaros ir 

paramos fondu „Maisto bankas“ ir parduotuve 

IKI, keliems asmenims ir šeimoms 

šeštadieniais perduoda paskutinės dienos 

maisto produktus. Iniciatyvių verslininkų 

šeima, vykdydama pristatymo maisto į namus 

paslaugą, senyvo amžiaus asmenims karštą 

pagamintą maistą atveždavo nemokamai. 

 



Elektrėnų 

 

Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių, Pilypiškių ir Alesninkų kaimo 

bendruomenės skyrė 18 000 Eur paramą dirbtinės plaučių 

ventiliacijos aparatui pirkti.  

 

Elektrėnų profesinio mokymo centras ir VšĮ 

Elektrėnų savivaldybės biblioteka 3D spausdintuvu 

pagamino ir padovanojo Elektrėnų savivaldybės 

medicinos įstaigoms apsauginius skydelius. 

 

UAB „Bauwerk Boen“ Elektrėnų savivaldybei  

padovanojo respiratorių, kurie buvo perduoti 

vaikų darželiui, kuriame prižiūrimi medikų ir 

kitų darbuotojų, kurie pagal savo pareigybę 

privalo būti darbo vietoje, vaikai, socialinių 

paslaugų įstaigoms ir Elektrėnų komunalinio 

ūkio vairuotojams. 

Ignalinos  

rajono 

Bendruomenės nariai dovanojo apsaugines kaukes, dezinfekavimo 

skystį akinius ir rankinius purkštuvėlius, biblioteka gamino rėmelius 

apsauginiams skydeliams, siuvėjos siuvo apsaugines kaukes ir dalijo 

gyventojams, seniūnijos darbuotojos padėjo dalijant kaukes, 

savanoriai teikė pagalbą pagyvenusiems asmenims, budėjo prie 

mokyklos 

 

Suaktyvėjo savanorystė. Teisininkas ir verslo konsultantas Mantas 

Danielius bei Vilniaus prekybos ir amatų rūmų 

atstovas Vytautas Gaidamavičius teikė 

konsultacinę pagalbą, teisininkas Vaidotas 

Židanavičius parėmė už apsauginėmis 

kaukėmis, kurias perdavė kelioms rajono 

įstaigoms, dalijo gyventojams. Mažoji bendrija  

„Dysnai" (vad. Lina Staliauskienė) dovanojo 

daugkartines kaukes (50 vnt.) ir vienkartines 

pirštines (400 vnt.). UAB „Idavang" skyrė 

paramai 1500 eur. UAB „Namų fabrikas" skyrė 

finansinę paramą 200 eurų,  senelių namams 

bei rajono ligoninei dovanojo ozonatorius, 

naudojamus patalpų orui valyti ir dezinfekuoti, 

verslininkas Domas Šteimantas padovanojo 

respiratorius (350 eur), Liutauras Žemaitis ir 

Algirdas Puišys  gnalinos rajono poliklinikai 

padovanojo  įvairias apsaugos priemones, kurių 

vertė 5000 eurų.UAB "Resta ES" (vadovas 

Donatas Jovaišis) skyrė finansinę paramą 

(1000 eurų).  UAB „Legra“ (vad. Valdas 

Pipikas) skyrė finansinę paramą (2000 eurų).  

Jurbarko 

rajono 

Kaimo bendruomenės siuvo daugkartines veido kaukes, dalino 

senjorams ir neįgaliesiems. Prireikus teikė maisto pristatymo į 

namus paslaugas. 

 

Savivaldybėje dirba savanoriai, kurie telefonais 

teikia konsultacijas įvairiais klausimais, teikia 

psichologinę pagalba, aprūpina maisto produktais ir  

šiltu maistu asmenis, kurie negali patys pasirūpinti 

ar neturi artimųjų, kurie pasirūpintų jais. 

Siuvo ir dovanojo (pirktas bei pačių pasiūtas) 

kaukes gyventojams, medikams, dovanojo 

apsauginius veido skydelius medikams, taip pat 

tiekė šiltą maistą medicinos darbuotojams. 

 

Kalvarijos Savanoriai dirbo dėl COVID19 tyrimo tepinėlių paėmimo punkte, 

užtikrindami bendrą tvarką. 

 
 

- UAB ,,Kalvarijos baldai“, pagamino ir 

padovanojo veido apsaugų. Atskiri piliečiai 

aukojo veido apsaugų, apsauginių kostiumų, 

dezinfekcinio skysčio. 

Kauno miesto Karantino metu Regbio sporto klubo bendruomenės lyderis 

Irmantas Kukulskis inicijavo akciją „Darom", kurios metu NVO 

bendruomenė, miesto ir šalies gyventojai buvo skatinami rinkti 

šiukšles išeinant pasivaikščioti, pasigrožėti gamta, taip siekiant ne 

- SBA koncernas – parama respiratoriais 



tik švaresnės aplinkos, bet ir puoselėjant jaunimo ir bendruomenės 

pilietiškas, aplinkosaugines vertybes. 

 

Kauno 

rajono 

Akademijos, Ežerėlio, Panevėžiuko, Ringaudų, Neveronių, 

Raudondvario kaimo, Lapių miestelio, Domeikavos, Čekiškės 

krašto bendruomenės centrai, Juragių, Sąnašos bendruomenės teikė  

informavimo, fizinio aktyvumo skatinimo paslaugas virtualioje 

erdvėje, dalyvavo „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto 

organizaciniuose darbuose: rinko medžiagą, fotografijas, 

atsiminimus, padėjo organizuoti koncertus kiemuose. 

Ramučių bendruomenės centras „Mūsų teisė“ 

inicijavo Kauno klinikų ir Kauno klinikinės 

ligoninės Infekcijų skyriaus aprūpinimą 

dezinfekciniu skysčiu. Taip pat padėjo Kauno 

klinikinei ligoninei pastatyti 26 apsaugines 

palapines. Akademijos bendruomenės centras 

iniciavo pagalbą daugiabučių laiptinių kaimynams 

Garliavos naminių paukščių augintojas prieš 

šv. Velykas padovanojo kiaušinių;  

Ramučių šeimos restoranas DU nemokamai 

tiekė maistą medikams; 

L. ir S. Sadauskų sodyba suteikė puikias 

sąlygas gyventojų saviizoliacijai; 

UAB Prezo kepyklėlė padovanojo šviežių 

kepinių, kurie išdalinti VDC vaikams; 

UAB “Robinga” įteikė saldainių ir sausainių 

Krizių centro gyventojoms; 

Piniginę paramą skyrė UAB „Freda“, UAB 

„Vilkijos ūkis“, „ŽŪB „Minkuva“, UAB 

Kauno LEZ infrastruktūra; 

UAB “Helvina” padovanojo 100 apsauginių 

kombinezonų ir 100 kaukių; 

UAB „VetMarket“ padėjo įsigyti 300 

apsauginių kombinezonų, pirštinių, kitų 

priemonių; 

UAB „Baltic Refrigeration group“ dovanojo 

500 KN95 respiratorių; 

UAB "Akvatera" dovanojo imunitetą 

stiprinančių ir nuo virusų saugančių eterinių 

aliejų, purškiklių; 

„KG Group" padėjo apsirūpinti dideliu kiekiu 

dezinfekcinio skysčio; 

„GB Projektai" padovanojo 170 FFP2 tipo 

kaukių; 

UAB „Vilkijos prekyba“ padovanojo 100 

veido kaukių; 

UAB „Vedela“ dovanojo 16 dėžių vienkartinių 

pirštinių ir du kombinezonus; 

UAB „Cosmoway“ padėjo įsigyti dezinfekcijos 

priemonių; 

Įmonė „011" padovanojo 1700 porų guminių 

pirštinių. 

 

Kelmės 

rajono 

Seniūnai, socialiniai darbuotojai susisiekė su  bendruomenių 

pirmininkais, dalinosi informacija apie asmenis, stokojančius 

Daugelis Kelmės rajono gyventojų ėmėsi 

iniciatyvos, skelbdami Facebook paskyroje apie 

galimybę seniems, vienišiems asmenims nupirkti 

Kelmės verslo ir turizmo informacijos centro 

duomenimis, Kelmės rajone veikiantys 

privatūs juridiniai asmenys neteikė paramos, o 



pagalbos karantino metu, jiems kylančias problemas, esant poreikiui 

vykdavo pas vienišus, neįgalius asmenis. 

maisto, vaistų, aprūpinant būtiniausiomis prekėmis, 

kiti pasisiūlė atvežti maisto kaimynams, siuvo 

apsaugines kaukes ir dalino gyventojams. 

dalis įmonių naudojosi valstybės parama 

verslui nukentėjusiam nuo COVID-19. 

Vienas privataus sektoriaus įmonės atstovas 

skyrė 150 Eur paramą 3 sunkiai gyvenančioms 

šeimoms. 

Kėdainių rajono Vienos iš pagrindinių rajono savivaldybės administracijos ir vietos 

seniūnijų pagalbininkių karantino metu buvo ir yra rajono 

bendruomeninės organizacijos. Ypatingai rajono bendruomeninės 

organizacijos prisidėjo ir prisideda prie informacijos sklaidos ir 

viešinimo vietos gyventojams. Visą savivaldybės perduodamą 

informaciją, susijusią su COVID-19 pandemija, bendruomeninės 

organizacijos visais galimais būdais platina vietos bendruomenės 

nariams (gyventojams), sprendžia vietoje kylančias problemas, o 

nepavykus jų išspręsti, informuoja vietos seniūniją ar savivaldybės 

administraciją. Esant karantinui abipusis informacijos pasidalijimas 

yra labai svarbus bendradarbiavimo elementas.  

Bendruomeninės organizacijos rūpinosi senyvo amžiaus ir įvairią 

negalią turinčiais vietos gyventojais,  padėjo ir padeda jiems 

apsirūpinti maisto produktais ir medikamentais, siuvo ir dalino 

apsaugines veido kaukes, teikė kitą būtiną pagalbą.  

Kaip svarbią pagalbą vietos gyventojams reikėtų išskirti ir kaimo 

parduotuvių savininkų indėlį. Vietos parduotuvių savininkai, padėjo 

senyvo amžiaus, neįgaliems, rizikos grupei priklausiantiems (virš 60 

m.) ar atokiau gyvenantiems asmenims apsirūpinti maisto 

produktais. Užsakius prekes telefonu, jas parduotuvių savininkai 

pristato gyventojams nemokamai.   

Naujų, anksčiau nevykusių iniciatyvų, neatsirado, 

bet reikėtų pastebėti tai, kad vietos bendruomenė 

labiau susitelkė, sustiprėjo supratimo, atjautos ir 

noro padėti šalia esančiam, pagalbos stokojančiam 

žmogui, jausmas, padidėjo savanoriaujančių 

žmonių skaičius. Per karantino laikotarpį prie 

asociacijos „Kėdainių samariečiai“ prisijungė 7 

nauji savanoriai, o Čiuželio labdaros ir paramos 

fondo „Sidabrinės linijos“ savanorių skaičius per 

karantino laikotarpį išaugo net 30 proc.  

 

Kėdainių krašto ūkininkų sąjunga suteikė 

medžiagas (audinį ir kitas reikalingas 

priemones) Kėdainių rajono Moterų krizių 

centrui apsauginių kaukių siuvimui. Pasiūta 

400 vnt. apsauginių veido kaukių. 

UAB DELICIJA picerija (Piko Pica Kėdainiai) 

prieš Velykas labdaros ir paramos fondo „Tavo 

svajonė“ kiekvieno VDC lankytojo šeimai 

padovanojo po picą, kurią VDC darbuotojai, 

laikantis visų saugos reikalavimų, pristatė į 

kiekvienus namus.  

Vienkartinėmis kaukėmis, pirštinėmis, 

dezinfekciniu skysčiu, kitomis būtinomis 

apsaugos priemonėmis pagal galimybes 

organizacijas aprūpino Kėdainių rajono 

savivaldybė.  

 

 

Klaipėdos  

miesto 

Klaipėdos Berželio bendruomenės savanoriai, karantino metu teikė 

pagalbą nuperkant vaistus ir maistą rizikos grupei priklausantiems 

asmenims - senyvo amžiaus žmonėms. Viešino parengtą Klaipėdos 

miesto visuomenės sveikatos biuro ir Klaipėdos miesto 

savivaldybès informaciją apie COVID -19 Klaipėdos „Berželio" 

bendruomenės socialiniame tinkle Facebook 

https://www.facebook.com/akberzelisb/?modal=admin todo tour ir 

DNSB "Smiltelė"  

https 

://www.facebook.com/groups/1184095581724482/?ref=bookmarks 

paskyrose.  

Asociacija Paupių bendruomenė socialiniame tinkle facebook 

skelbė  visą svarbiausią informaciją susijusią su karantinu, 

pasikeitimus viešajame transporte, sveikatos srityje, savivaldybės 

darbo specifikoje, socialinės paramos skyriuose, Civilinės 

metrikacijos ir registracijos skyriuje. Viešino koronaviruso karštąją 

Iniciatyva “Stiprūs kartu”. Puikiai veikia 

Klaipėdoje Nacionalinis savanorių pagalbos 

koordinavimo centras – 271 savanoris. Padeda 

senoliams apsipirkti, dalina paramą maistu 

skurstantiems suaugusiems ir vaikams. 

 

 

- 



liniją, Klaipėdos miesto savivaldybės   pranešimus. Skelbė  VMI, 

Susisiekimo, Finansų, Ekonomikos  ir inovacijų ministerijų, 

valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  telefonus ir 

kontaktus. Buvo siūloma  Asociacijos Paupių bendruomenės 

valdybos pagalba (pvz. nuperkant maisto, vaistų ir t.t.), skelbė savo 

kontaktus, telefonus. Gyventojai buvo kviečiami  prisijungti prie 

gražios akcijos – išeiti į balkonus ir padėkoti tiems, kas dirba. 

Gyventojai buvo raginami, atsiradus būtinumui ar iškilus 

klausimams susijusiems su sveikata, kreiptis į gydytojus savanorius 

(projektas MEDO), viešinami kontaktai. Gyventojai buvo 

kviečiami  prisijungti ir padėti medikams siuvant kaukes ar aukojant 

medžiagas (marlės, lino ar medvilnės) joms siūti. Gyventojai buvo 

raginami tapti savanoriais „Stiprūs kartu“. Kvietė  aplankyti 

galerijas, muziejus ar net įsirengti kino teatrą bei mėgautis 

naujausiais filmais neišeinant iš namų! (Prisijungusi Lietuva 

projektas)· Dalinosi medžiaga kaip pasigaminti apsauginę kaukę ar 

dezinfekcinį skystį, mokė taisyklingai plauti rankas. Kvietė mokytis 

nuotoliniu būdu kompiuterinio raštingumo ( Prisijungusi Lietuva 

projektas), bendrauti nuotoliniu būdu (Prisijungusi Lietuva 

projektas).· Informavo gyventojus kaip tvarkyti atliekas ir palaikyti 

higieną karantino metu Paupių raj. vaikus įtraukė į papildomą veiklą 

namuose, paragino išbandyti jėgas piešiant ir pakovoti dėl 

nugalėtojų vardo. Asociacija Paupių bendruomenė dalyvauja 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos piešinių konkurse „Saugus 

eismas kelyje 2020“. 

 

Klaipėdos rajono - - Pagal galimybes teikė Klaipėdos rajono veiklių 

moterų sambūris, UAB “Potoma”, UAB 

“Šildymo projektai”, “SBA grupė” dovanojo 

daugkartinio naudojimo nemedicininių veido 

kaukių, respiratorių, veido skydų.   

 

Kretingos rajono Dalijosi su savo nariais pateikta informacija, padėjo esantiems 

saviizoliacijoje. 

 

Savivaldybė subūrė savanorių komandą, kuri 

rūpinasi senjorais ir kitais, kuriems reikia pagalbos 

 

Padovanojo kaukių ir kitų priemonių 

Kupiškio rajono Bendruomenės suteikė pagalbą rizikos grupės gyventojams 

užtikrindamos saugų karantino laikymąsi, tai yra maisto produktų, 

kitų prekių ir vaistų apipirkimą. Pagal galimybes gyventojus 

aprūpino apsaugos priemonėmis (daugkartinėmis veido kaukėmis ir 

dezinfekciniu skysčiu). 

 

Neatsirado 

 

IĮ „Ilėja“ suteikė paramą kaukėmis Kupiškio 

ligoninei ir Kupiškio rajono savivaldybės 

pirminės asmens sveikatos ir priežiūros centrui 

(toliau – Kupiškio PASPC), Lietuvos Ūkininkų 

Sąjungos Kupiškio skyrius  dovanojo audio 

telefonspynės komplektą Kupiškio ligoninei, 

Kupiškio Rotary klubas parėmė apsauginėmis 



veido kaukėmis ir respiratoriais FFP2 Kupiškio 

ligoninę ir Kupiškio PASPC, Kupiškio 

bitininkai Gailutė ir Rimgaudas Markeliai 

parėmė produktais Kupiškio savivaldybės 

gyventojus per Kupiškio rajono maltiečių 

grupę. Mažvydas Sverdiolo inicijuotos 

internetinės platformos „Pagalbos žemėlapis“ 

pagalba Kupiškio miesto ir rajono gyventojai 

suteikė neatlygintiną pagalbą ir pristatė 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai  

paramą skydeliais (66 vnt.).  

Itin daug pagalbos suteikė organizacijos, 

veikiančios ne Kupiškio rajono savivaldybėje, 

tai yra ir privačios įmonės (UAB „Bajorų 

žuvys“ – gaminama produkcija, UAB 

„Delamode international logistics“ ir UAB 

„Inospectra“ – nesteriliomis pirštinėmis, 

„Laisvės TV“ – antbačiais ir respiratoriais, 

Aukštaitijos verslo asociacija, UAB „Visma“ 

apsauginėmis veido kaukėmis). 

 

Lazdijų rajono Lazdijų rajono savivaldybės kaimo bendruomenės yra aktyvios – jų 

nariai savanoriauja, talkina seniūnams, siuva apsaugos priemones, 

esant poreikiui teikia transporto paslaugas, padeda išdalinti maisto 

paketus nepasiturinčioms šeimoms, apiperka maisto produktais, 

vaistais ir kitomis būtiniausiomis prekėmis asmenis kuriems 

reikalinga pagalba. 

 

Karantino metu buvo suburta gausi savanorių 

komanda, kurie siūlė įvairias paslaugas. Paprastai 

savanoriai pristatė maisto produktus ir vaistus 

senoliams. Taip pat grupė Lazdijų rajono jaunuolių 

sukūrė edukacinį filmuką „Gera likti namuose“, 

kuriuo buvo raginama ne tik atsakingai elgtis ir likti 

namuose, bet ir suteikti pagalbą savanoriaunant. 

Lazdijų kultūros  

 

Ūkininkė- malūninkė Agnė Juknevičienė 

parėmė savo prekiaujamais produktais (miltais, 

ryžiais ir kitais produktais). Taip pat 

reaguodama į susidariusią situaciją sudarė 

galimybes senoliams maisto produktus išsiųsti 

į skolą; 

Lazdijų rajono savivaldybei ieškant patalpų 

grįžusių asmenų svaiizoliacijai, pagalbą teikia 

kaimo turizmo ir apgyvendinimo paslaugų 

teikėjai. 

Marijampolės 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos duomenimis, rūpinosi 

rizikos grupėje esančiais bendruomenių nariais: pirko būtinąsias 

prekes, vežė maisto produktus, vaistus. 

 

Marijampolės gyventojai tiek asmeniškai, tiek ir 

susibūrę į grupes rinko lėšas, už kurias buvo 

perkamos asmens apsaugos priemonės ligoninės 

personalui, socialiniams darbuotojams. Gyventojai 

patys aktyviai siuvo kaukes ir jas dovanojo. 

Savanorių grupė ruošė karštą maistą 

nepasiturintiems ir senyvo amžiaus žmonėms. 

Savanorių pagalba išdalintos skrajutės tyrimams 

nuo COVID-19 Marijampolės savivaldybės 

gyventojams. 

Suteikta pagalba asmens apsaugos 

priemonėmis, įvairioms įstaigoms ir 

organizacijoms išdalintos vienkartinės kaukės, 

respiratoriai, apsaugos skydeliai. Keletas 

viešojo maitinimo įstaigų nemokamai maitino 

medikus, Mobilaus punkto darbuotojus, 

Nakvynės namų gyventojus. 

 



Mažeikių 

rajono 

Bendruomenių gyventojai savanoriškai skirdami savo laiką, be 

atlygio padeda savo bendruomenių gyventojams pagal galimybes. 

Gyventojai kreipiasi vienu ar kitu klausimu į pirmininkus ar 

bendruomenės tarybios narius, kurie padeda išsprėsti iškilusias 

problemas. Kaimo bendruomenių pirmininkai teigia, kad gyventojai 

yra pilietiški ir vienas kitam primena taisyklių laikymosi būtinumą 

ir prireikus įspėja vieni kitus, informuoja apie tai, kur galima kreiptis 

iškilus prpoblemoms. Pikelių kaimo bendruomenė užmezgė 

bendradarbiavimo ryšį su “Sidabrine linija ir iš jų gavo lankstinukus, 

kuriuos išnešiojo vyresnio amžiaus žmonės, kad jie turėtų galimybę 

kreiptis ir gauti reikiamą pagalbą. 

 

- Mažeikių rajone daug socialiai atsakingų 

įmonių, kurios padeda tiek Mažeikių rajono 

savivaldybei, tiek ligoninei, tiek kitoms 

medicinos pagalbą teikiančioms įstaigoms, 

padovanodamos dabar taip reikalingų apsaugos 

priemonių, atvežančios maisto medicinos 

darbuotojams. Į savivaldybę apsaugos 

priemonių siuntą atgabeno UAB „Midateksas“, 

AB „ORLEN Lietuva“ veiklos palaikymo 

direktorė L.V. skubiai surado ir pati atvežė 

veido apsaugos priemonių, rūpinasi  surinkti ir 

kitų reikalingų daiktų. UAB „Vigesta“ ir UAB 

„Mažeikių mėsinė“ perdavė  vienkartinių  

kombinezonų ir prijuosčių. Apsaugos 

priemonių  per savo tiekėjus ieškojo ir atvežė 

UAB „Emas“ ir UAB „Medžio profesionalai“. 

UAB „Lyra group“ sukerpa vienkartinius  

chalatus. Su savivaldybe bendradarbiauja 

Šiaulių darbo rinkos mokymo centras dėl 

vienkartinių apsiaustų siuvimo. Socialinės 

įmonės „Negalia“  siuvykla medikams 

dovanojo ne apsauginės, tačiau taip pat 

reikalingos aprangos medikams. Balandžio 23 

d. Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyrių 

pasiekė siunta su100 respiratorių, kuriuos 

dovanojo SBA grupė. Finansinę paramą į 

Savivaldybės banko sąskaitą pervedė UAB 

“Tryškių energija”., UAB “ORLEN Service 

Lietuva”, UAB “Jubana”, UAB “Vaizfa” ir kt 

įmonės. Viešbučiai “Astrum Palace”, “Valina”, 

“Plinkšių viešbutis ir “Linelis” nuolat 

apgyvendina iš užsienio grįžtančius ir 

saviizoliacijoje privalančius būti  mažeikiškius. 

Mažeikių ligoninei apsaugos priemonių 

parūpino  UAB “Resursas”, “Odontolita”, 

“Hotrema”, “Majeda”. Kavinės “Roala”, 

“Kavos terasa”, “Laisvės 30@, picerija „Uno 

Momento“, IĮ „Danuva“ – maisto medicinos 

personalaui. Dalytis gerumu, daryti tai ne dėl 

reklamos, o iš visos širdies – išskirtinis 

mažeikiškių bruožas. 



Tai dar kartą įrodė jaunieji verslininkai – 

Senamiesčio kebabinės savininkai, kurie vos 

gavę leidimą pradėti dirbti, pirmiausia 

pasirūpino medikais (2020-04-21) į Mažeikių 

ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyrių  

atkeliavo 40 porcijų karšto maisto. Tokios 

siuntos pasieks medicinos darbuotojus kartą 

per savaitę, kol baigsis karantinas. Greitosios 

medicinos pagalbos centro darbuotojams 

vienkartinių pirštinių, kostiumų ir akinių 

padovanojo UAM „Majeda“ vadovas. Karšto 

maisto atvežė kavinė „Laisvė 30” 

Neringos 

 

- - Suteikta finansinė parama, kuri buvo padalinta 

asmenims (šeimoms) gaunantiems mažas 

pajamas. 

Pagėgių 

 

Visos  Pagėgių savivaldybėje veikiančios kaimo bendruomenės 

karantino metu teikė pagalbą rizikos grupei priklausantiems 

asmenims.  Prašiusiems buvo parūpinta maisto produktų, vaistų ar 

sumokami mokesčiai. Buvo dalinamos apsaugos priemonės. 

- - 

Pakruojo  

rajono 

- Reikėtų paminėti Savivaldybės administracijos 

suburtą savanorių komandą (šiai dienai 27 

savanoriai), kuri karantino metu teikia pagalbą 

senyvo amžiaus, skurstantiems, vienišiems 

žmonėms ar daugiavaikėms šeimoms šiuo sunkiu, 

atsakingu ir ekstremaliu karantino laikotarpiu 

(nuperka maisto, vaistų, dalina labdarą, bendrauja ir 

teikia reikalingą informaciją pagalbos prašantiems). 

Savanorių komandoje yra NVO atstovų (Klovainių 

kaimo bendruomenės, Žvejų klubo „Beržtalis“, 

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus 

atstovai).   

Kavinė „Mocha“ teikė nemokamą maitinimą 

dirbantiems gydytojams 

Palangos miesto - Suburta savanorių grupė iš 36 asmenų. Iniciatyva 

skirta padėti sunkumų dėl koronaviruso pandemijos 

patiriantiems palangiškiams. Dažniausi žmonių 

pageidavimai – nupirkti maisto, vaistų, atgabenti 

gautas siuntas iš paštomatų, padėti užsisakyti prekes 

internetu. Taip pat galima pastebėti, kad kai kuriais 

atvejais vyresnio amžiaus žmonės tiesiog nori 

pasikalbėti, pabendrauti. Jiems yra svarbi emocinė 

pagalba.  

Rizikos grupei nepriklausantys pilnamečiai 

asmenys tapę savanoriais taip pat padėjo 

Pagalbą apgyvendinant iš užsienio grįžusius 

asmenis suteikė UAB Poilsio namai BALTIJA. 

Neatlygintinai suteikė vieno iš įmonės 

viešbučių patalpas bei kambarius, kuriuose 

buvo apgyvendinti į Palangos oro uostą 

parskridę LR piliečiai.  

Neatlygintinai pagalbą suteikė UAB 

EKSKOMISARŲ BIURAS, kurie nemokamai 

davė skubaus iškvietimo mygtukus 

savivaldybės izoliacijos patalpų budėtojams ir, 

kilus nesklandumams, būtų atvykę į vietą.  



organizuojant izoliuotų ar turėjusių kontaktą su 

sergančiais koronaviruso liga asmenų maitinimą, 

transportavimą, apgyvendinimą bei teikiant kitas 

paslaugas. 

 

Savivaldybė yra sulaukusi labdaros - 

dezinfekcinio skysčio, respiratorių, apsauginių 

veido kaukių iš privačių asmenų ar įmonių. 

Gautas priemones daliname medikams, 

socialiniams darbuotojams, NVO 

organizacijoms veikiančioms savivaldybėje ir 

teikiančioms socialines paslaugas ir kt. - pagal 

poreikį.  

Prie susiklosčiusios situacijos prisidėjo ir 

Palangos verslininkai policijos pareigūnams 

saugojusiems uždarytą miestą tiekė karštą 

maistą -  picas.  

 

Panevėžio 

miesto 

Vietos bendruomenės aktyviai prisijungė prie Savivaldybės 

vykdytos pilietinės akcijos „Po kaukę senjorams – siekiant atkreipti 

dėmesį į būtinybę ją nešioti“, užtikrino apsaugos priemonių 

išdalinimą miesto gyventojams. 

Panevėžio miesto savivaldybė, siekdama visų 

gyventojų gerovės ir saugumo, aktyvino visus 

miesto gyventojus dėvėti veido kaukes, užtikrino 

aprūpinimą jomis. Organizavo pilietinę akciją „Po 

kaukę senjorams – siekiant atkreipti dėmesį į 

būtinybę ją nešioti“. 

Inicijuotas panevėžiečių domėjimasis savo ir 

artimųjų emocine sveikata. Nuolat informuojama, 

kur galima rasti informacijos apie psichologinę 

pagalbą bei emocinę paramą. Aktyvinamos NVO ir 

kitos įstaigos nemokamai teikti miesto gyventojams 

nuotolines emocinės paramos paslaugas, taip pat 

siūlyti įvairias iniciatyvas, prisidedančias prie visų 

gyventojų emocinės sveikatos stiprinimo. 

Panevėžio miesto savivaldybė šiuo laikotarpiu 

iš įvairių miesto įstaigų ir organizacijų sulaukia 

įvairių paramos ir pagalbos iniciatyvų.  

Panevėžio švietimo centras vykdo iniciatyvą – 

mokymus „Kaip naudotis Zoom programėle“. Į 

šiuos mokymus kviečia  NVO, vietos 

bendruomenių narius ir seniūnaičius. Siekiama 

padėti įvaldyti naujas tarpusavio bendravimo ir 

bendradarbiavimo formas. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras drauge 

su Gynybos paramos fondu šiuo laikotarpiu rūpinasi 

socialines paslaugas teikiančiomis organizacijomis 

ir jų savanoriais, organizuoja mokymus, kaip 

saugiai vykdyti savanoriškos pagalbos užduotis. 

 

UAB „Ecoservice projektai“ įmonė, teikianti 

atliekų pervežimo, biotualetų nuomos ir kitas 

paslaugas visoje Lietuvoje, taip pat ir 

Panevėžyje. Siūlė pagalbą, bet šios įmonės 

paslaugų mums dar neprireikė. 

UAB „Gintarinė vaistinė“, siūlė pagalbą 

prisidedant prie saugaus senjorų, vienišų ir 

ligotų žmonių apsipirkimo vaistais ir kitomis 

vaistinės prekėmis neišeinant iš namų. Ši 

pagalba teikiama. 

 

 



Panevėžio rajono Oficialių kaimo bendruomenių iniciatyvų įvardinti negalime, tačiau 

rajono gyvenvietėse ir kaimuose buvo pastebėtas kaimynų ir 

bendruomenės narių geranoriškumas ir bendruomeniškumas – 

kaimynai padėjo apsipirkti rizikos grupės kaimynams, aprūpino juos 

būtiniausiomis prekėmis 

- - 

Pasvalio rajono Prisidėjo prie asmeninių aspsaugos priemonių gaminimo (siuvo 

apsaugines kaukes), išdalinimo. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka  3D 

spausdintuvu gamino veido apsauginius skydelius 

medikams, gyventojus aptarnaujančiam personalui. 

 

AB „Pieno žvaigždės“ prisidėjo prie gatvių,  

teritorijų dezinfekavimo skirdama 

dezinfekcinio tirpalo, UAB „Pasvalio 

agrodileris“ sumontavo įrangą gatvių 

purškimui. UAB „Kurana“ skyrė  rankų 

dezinfekanto savivaldybės įmonėms, sveikatos 

priežiūros įstaigoms. 

 

Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenės: Šarnelės 

bendruomenė ir Gardų bendruomenė siuvo ir dovanojo žmonėms 

veido kaukes; 

Platelių seniūnijos bendruomenė: VO “Platelių bendruomenė” - 

siuvo ir dovanojo žmonėms veido kaukes; 

Šateikių seniūnijos bendruomenės: Asociacija Vizijos ir Šateikių 

bendruomenė - siuvo ir išdalino veido kaukes žmonėms, Narvaišių 

bendruomenė siuvo veido kaukes ir dovanojo žmonėms, aprūpino 

dezinfekciniu skysčiu. 

Visų seniūnijų socialiniai darbuotojai, VšĮ ,,Žemaitijos keliai“ ir 

V.Jonikos paramos fondo skirtą paramą maisto paketais pristatinėjo 

nepasiturintiems seniūnijų gyventojams bei šeimoms.   

VšĮ „Edukacija kitaip“ įgyvendina projektą „Plungės rajono 

savivaldybės kompleksinės paslaugos šeimai” ir teikė nuotolines 

psichologo konsultacijas ir dalinai asmeninio asistento paslaugas 

(nuo balandžio 27 d. asmeninio asistento paslaugos pradėtos teikti 

visiems).  Konsultavo  tėvus dėl IT priemonių naudojimo, teikė 

pagalbą prisijungiant prie naujų nuotolinio mokymosi platformų, 

teikė konsultacijas telefonu. Bendruomeniniai šeimos namai 

prisidėjo prie iniciatyvos „Aprūpinimas maistu Plungėje“ ir 

asmenys gaunantys asmeninio asistento paslaugas kas 2 savaitės 

buvo aprūpinti maisto produktais.  

Akcija „Aprūpinimas maistu Plungėje“  pradėjo 

veikti nuo vasario 23 dienos, kai bendrai veiklai 

susijungė VšĮ „Žemaitijos keliais“, projekto 

„Aprūpinimas maistu Plungėje“ komanda bei 

Vidmanto Jonikos labdaros ir paramos fondas.  Šios 

akcijos įgyvendinimas pasiskirsto dviejomis 

kryptimis: 1. nemokamai aprūpiname maistu 

Plungės rajone sunkiai, nepasiturinčiai gyvenančius 

žmones bei 2. apiperkame maistu senelius, 

neįgalius, chroninėmis ligomis sergančius žmones, 

kad jiems nereikėtų išeiti iš namų šiuo laikotarpiu.  

Alsėdžių seniūnijoje kaimo gyventoja- Angelė 

Šukienė, siuvo kaukes ir dovanojo jas žmonėms.   

 

Akcijai „Aprūpinimas maistu Plungėje“  

daugiausiai finansinio indėlio skyrė Vidmanto 

Jonikos paramos ir labdaros fondas, kuris 

suteikė 10 tūkst. piniginę paramą. Tačiau savo 

prekėmis, paslaugomis, rankų darbo gaminiais, 

kaukėmis ar pirštinėmis,  nuolaidomis prekėms 

remia gana gausus būrys rėmėjų: Reklamos 

paslaugų įmonė „Krateris“, Plungės rajono 

savivaldybė, VšĮ „Plungės atviras jaunimo 

centras“, Parduotuvė „Agotos Krautuvėlė“, 

„Jadvygos žolelės“, Kavinė - baras „Galera“, 

UAB „Plungės duona“, UAB „S. Jurkus ir 

Partneriai“, „Faustus Handmade“, Radijo 

stotys „XXL FM“ ir „Spindulys“, Laikraščiai 

„Plungė“ ir „Žemaitis“ bei pavieniai asmenys: 

Lina Gudavičienė ir Simona Gudavičiūtė. Taip 

pat atidaryta speciali sąskaita piniginei paramai 

gauti iš pavienių asmenų, kurie taip pat 

prisideda remdami šią iniciatyvą. 

UAB “Linomeda” dovanojo Platelių seniūnijos 

senjorams vienkartines veido kaukes. 

 

Prienų  

rajono 

Karantino laikotarpiu pavieniai gyventojai siūlė savo pagalbą 

siuvant vienkartines kaukes, savanoriaujant dalinant maisto 

produktus ir teikiant kt.paslaugas pagal poreikį  

 

Sukatyvėjo savanorystė: žmonės siūlė savo pagalbą 

savanoriškai siuvo veido kaukes, siūlė kitą 

savanorių pagalbą 

 

Prienų rajone  privataus sektoriaus įmonės  

(UAB ,,Rytrama”, UAB ,,Scapa baltic” UAB 

,,Wilara”) siūlė savo pagalbą (tai  vienkartinės 

pirštinės, respiratoriai , vienkartinės kaukės, 

antbačiai, kt. apsaugos priemonės) 

 



Raseinių 

rajono 

Kaimo bendruomenės nenutraukė dalyvavimo ir kasdien dalijo 

„Maisto banko“ paskutinės dienos galiojimo produktus iš 

parduotuvių,  kai kurių bendruomenių nariai lankė vienišus asmenis, 

pirko jiems  maisto produktų, vaistų. Bendruomenės savo facebook 

paskyrose skelbė iš Raseinių sveikatos biuro, Policijos 

bendruomenių pareigūnų gaunamą informaciją, susijusią su 

karantinu 

Koncertai gyventojams iš daugiabučių kiemų, 

kultūros darbuotojų padėkos koncertas medikams.  

 

 

AB Šatrija išdalino 50 maisto paketų sunkiai 

gyvenantiems asmenims ir šeimoms. 

 

 

Rietavo 

 

Išskirtinių veiksmų negalime įvardinti dėl informacijos stokos, 

tačiau pagrindinė pagalba buvo bendruomenės narių drausmingas 

karantino sąlygų laikymasis. 

2 jaunuoliai  įsitraukė į Gynybos paramos fondo 

organizuotą savanorišką veiklą. 

 

Taip. Privati “Ave Medica” klinika savo 

iniciatyva skyrė savo darbuotoją į mobilųjį 

patikros punktą Telšiuose, kur asmuo 

tebedirba iki esamo momento 

Rokiškio rajono Siuvo kaukes Savanoriai iš dalies dezinfekuoja daugiabučių 

laiptines, padeda rizikos grupei pagal amžių 

priklausantiems žmonėms apsirūpinti maistu, 

vaistais, būtiniausiomis prekėmis. 

UAB Dauguva nupirko medžiagą ir gumas 

kaukių siuvimui. 

Skuodo rajono Skuodo rajono savivaldybė R. Granausko viešoji biblioteka gamino 

veido skydelius, 12 išdalino sociainims dearbuotojams. Keli 

savivadybės tarybos nariai dovanojo higienos priemonių. Dvi 

šeimos padovanojo 800 vienkartinbių pirštinių. 

Viena gyventoja padovanojo savo pasiūtų kaukių 

socialiniams darbuotojams, dar 20 vienkartinių 

pirktų kaukių, 

 

“Parnasas” firma padovanojo 96 teatrapakus 

vaisių sulčių. 

Šakių  

rajono 

Bendruomenių aktyvas padėjo sutvarkyti dokumentus, aprūpinti 

vaistais ir maisto produktais, užregistruoti pas daktarus. Tai buvo 

pavieniai atvejai. Daugiausiai šiais klausimais dirbo  Neįgaliųjų 

NVO, vaikų dienos centrai, seniūnijų soc. darbuotojos. 

 

- Pagalbą suteikė UAB ir privatūs 

asmenys:  „Airbag“ dovanojo kaukių, 

„Lauksva“ – vienkartinių apsauginių 

kombinezonų,  „Lukšių tekstilė“ – kaukių, 

vienkartinių apsauginių kombinezonų. 

Šalčininkų rajono Atskirų bendruomenių nariai padėdavo kaimynams nupirkti maisto 

produktų, vaistų. 

Pilietinės iniciatyvos: 

"Lik namuose" per Velykas ir priešvelykinį 

laikotarpį (I. Kolosovska), "Būk kaip A. 

Mickevičius" (dėvėk kaukę). 

Buvo atskiros nedidelės iniciatyvos dalinti 

AAP (kaukes, respiratorius, pirštines itt) 

sveikatos ir socialinės priežiūros įstaigoms. 

Šiaulių  

miesto 

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė karantino metu vykdė(-o) vieną 

iš socialinių veiklų t. y.  dalijo(-a) paskutinės dienos galiojimo 

maisto produktus savo bendruomenės nariams, gaunamus iš LPF 

,,Maisto banko“. Kiekvieną pirmadienį savanorių pagalba, parveža 

vidutiniškai po 150 kg maisto produktų. , išnešiojo(-a)  ligoniams. 

 

UAB koncernas SBA parodė iniciatyvą padėti 

socialiniams darbuotojams įtemptu koronaviruso 

laikotarpiu ir padovanojo 200 vnt respiratorių FFP2  

lankomosios priežiūros darbuotojams. 

Vienas svarbiausių „Maisto banko“ priimtų 

sprendimų karantino laikotarpiu – organizuoti 

Europos paramos maistu paketų dalinimą 

nepasiturintiems, nenukeliant dalijimo vėlesniam 

laikui. Šiauliuose balandžio mėnesį buvo 3263 

paramos gavėjai, iš jų 1465 paketai buvo pristatyti 

tiesiai į namus.  Šiaulių miesto savivaldybė 

glaudžiai bendradarbiaudami su ,,Maisto banko“ 

galėjome operatyviai organizuoti sklandų maisto 

paketų pristatymą vyresnio amžiaus asmenims ir 

- 



daugiavaikėms šeimoms, kurių šeimas sudaro penki 

ir daugiau asmenų. Šiam tikslui Šiaulių miesto 

savivaldybė pasinaudojo įstaigų, kurios karantino 

metu nedirbo, transportu (mikroautobusais ir 

lengvuoju automobiliu). Ypatingai svarbus ir  

Šiaulių m. savivaldybės suburtos savanorių 

komandos, „Piliečių gynybos fondo“ pagalba, kurie 

dalyvavo visuose Europinės paramos maistu 

dalinimo procesuose - pakavo, vežiojo bei 

darbavosi dalinimo punktuose. Dar daugybė 

savanorių talkino sandėliuose, skirstydami ir 

rūšiuodami maisto produktus kitoms, Šiaulių 

regione veikiančioms, nevyriausybinėms 

organizacijoms. Ši sudėtinga situacija parodė, kad 

net ir tokiu sunkiu laikotarpiu, šiauliečiai yra 

pilietiški, geba susitelkti ir glaudžiai 

bendradarbiauti. 

Karantino metu Regbio sporto klubo bendruomenės 

lyderis Irmantas Kukulskis inicijavo akciją 

„Darom", kurios metu NVO bendruomenė, miesto 

ir šalies gyventojai buvo skatinami rinkti šiukšles 

išeinant pasivaikščioti, pasigrožėti gamta, taip 

siekiant ne tik švaresnės aplinkos, bet ir puoselėjant 

jaunimo ir bendruomenės pilietiškas, 

aplinkosaugines vertybes. 

Šiaulių rajono Bendruomenės, kaimo žmonės remia daiktais, pinigais ir kt. 

Kužių bendruomenė pasiuvo daukartines apsaugines kaukes,  

Bubių mokyklos socialinė pedagogė, bendradarbiaujant su Bubių 

seniūnijos socialinę darbuotoja, darbui su riziką patyrusiomis 

šeimomis, aprūpino senolius, apiperkant maisto produktus, vaistus 

ir kt. pagalbą. 

Šiaulių rajono pavieniai, nepriklausomi savanoriai. Padovanojo 

skurdžiai gyvenančioms šeimoms kompiuterius. 

 

Rajone nemažai atsirado savanorių, kurie siūlė savo 

paslaugas: žmogiškuosius išteklius, transportą, 

maisto produktus, rūbus, pinigus, kompiuterius ir 

kt.  

 

 

- 

Šilalės rajono Šilalės rajono kaimų bendruomenės oficialiai nebuvo pasiskelbusios 

paramos ir pagalbos teikimo akcijų, bet bendruomeniškumas 

akivaizdžiai pasireiškė aprūpinant rizikos grupių ir saviizoliacijoje 

esančius kaimynus, artimuosius 

11 siuvėjų siuvo apsaugines veido kaukes, išdalino 

gyventojams apie 2000 kaukių. 

 

Nėra žinoma, kad privatus sektorius būtų teikęs 

pagalbą per Savivaldybę. Kiek žinoma iš 

vietinės spaudos ir socialinių tinklų įrašų, vyko 

pavienės socialinės pagalbos gyventojams 

akcijos. 

 



Šilutės 

rajono 

- Suteikta pagalba labiau informacinio pobūdžio. 

 

 

Prekybos įmonė UAB „Usėnai“ rizikos grupėje 

esantiems gyventojams teikė maisto pristatymo 

į namus paslaugas. 

Kailių salonas “Eksa” siuvo ir dovanojo 

medikams ir savivaldybės darbuotojams 

apsaugos kaukes, AB “Šilutės baldai” ir 

“Germanika” iniciatyva buvo nupirkti ir 

išdalinti maisto paketai gyventojams, 

patenkantiems į rizikos grupę. UAB 

„Germanika“ savanoriai, laikydamiesi 

karantino reikalavimų, aplankė 30 vienišų 

senelių Kintų seniūnijoje. Buvo perduota 30 

įmonės dovanotų paketų su maistu, vitaminais 

ir kt.  priemonėmis.  

Kavinės “Kitchen Inn” ir “Toto pizza” 

nemokamai teikė maistą Šilutės medikams. 

 

Širvintų 

rajono 

Tiek miesto, tiek kaimo bendruomenės, atsižvelgiant į turimas 

galimybes, vykdė socialinę pagalbą gyventojams karantino 

laikotarpiu.  

 

Karantino metu Širvintų kultūros centro, Širvintų r. 

sav. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos, Neįgaliųjų 

draugijos darbuotojai siuvo daugkartines kaukes. 

Apsauginius skydus 3D spausdintuvu gamino 

Širvintų r. sav. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 

ir Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos darbuotojai. 

Šaulys Mindaugas Korsakas, kuris Savivaldybės 

administracijos deleguotas į Mobilizacijos ir 

pilietinio pasipriešinimo departamento bei Gynybos 

paramos fondo mokymus, savo įgytas žinias 

perdavė kitiems: Socialinės paramos skyriaus 

socialinio darbo organizatoriams, Širvintų rajono 

savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos 

centro koordinatoriams. 

 

Mfilter  - 3000 vnt. vienkartinių medicininių 

kaukių. 

Čikagos lietuvių Rotary klubas – 1200 vnt. 

vienkartinių medicininių kaukių. 

Širvintų krašto verslininkų ir vadovų  klubas – 

150 vnt. FFP2 respiratorių. 

A. Sruoga – 60 vnt. FFP1 respiratorių ir 30 vnt. 

FFP2 respiratorių. 

SBA grupė – 50 vnt. FFP2 respiratorių. 

Kęstučio Norušio personalinė įmonė – 400 vnt. 

antbačių ir 300,00 Eur. 

Leokadijos Lebedinskienės individuali veikla – 

100,00 Eur. 

Širvintų sporto klubas Briedis – 100,00 Eur.  

Rimanto Šimonio individuali įmonė 

„Viktorija“ – 200,00 Eur. 

10. Fiziniai asmenys – 807,00 Eur. 

 

Švenčionių rajono - Rajono gyventojai savanoriai siuvo daugkartines 

veido kaukes.  

 

Švenčionių rajono siuvimo įmonės 

UAB”Alviva” ir UAB “Mantvida” ir rajono 

savanoriai gyventojai pasiuvo ir paaukojo 3190 

daugkartinių naudojimo kaukių. Kaukės buvo 

išdalintos policijai, sveikatos priežiūros 

įstaigoms, Socialinių paslaugų centrams, 

globos namų gyventojams ir darbuotojams ir 



rajono senyvo amžiaus gyventojams, 

neįgaliesiems, sunkiai besiverčiančioms rajono 

šeimoms.  

Tauragės rajono Eičių kaimo bendruomenė „Karšuva“ - Gaurės sen. gyventojų 

aprūpinimas maisto produktais, vaistais. Transporto paslauga 

produktų pristatymui saviizoliacijoje esantiems asmenims, 

patruliavimas. Vaikų dienos centro veikla nuotoliniu būdu. Pagalba 

kaimo gyventojams atliekant smulkius žemės ūkio darbus. 

Informavimas, konsultavimas, informacijos viešinimas, 

aprūpinimas apsaugos priemonėmis. 

Dacijonų kaimo bendruomenė - pagalba kaimo gyventojams. 

Transporto paslauga produktų pristatymui saviizoliacijoje esantiems 

asmenims, patruliavimas. Informavimas, konsultavimas, 

informacijos viešinimas, siuvimas ir aprūpinimas veido apsaugos 

priemonėmis.  

Kaimo bendruomenė "Sartupietis" - Sartininkų ir aplinkinių kaimų 

gyventojų aprūpinimas maisto produktais, vaistais, patruliavimas. 

Informavimas, konsultavimas, informacijos viešinimas, 

aprūpinimas apsaugos priemonėmis. 

Pagramančio bendruomenės centras "Gramančia"- pagalba kaimo 

gyventojams, patruliavimas, suteiktos patalpos saviizoliacijai, 

informavimas, konsultavimas, informacijos viešinimas, 

aprūpinimas apsaugos priemonėmis, maisto produktais, vaistais, 

savanoriai. 

Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“ - pagalbos koordinavimas 

Skaudvilėje, patruliavimas, Informavimas, konsultavimas, 

informacijos viešinimas, aprūpinimas apsaugos priemonėmis. 

Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“– pagalbos koordinavimas, 

patruliavimas, informavimas, konsultavimas, informacijos 

viešinimas, aprūpinimas apsaugos priemonėmis, maisto produktais, 

vaistais. 

Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Aušra“  - informacijos 

sklaida, patruliavimas. 

Išryškėjo savanorių veikla, neatlygintina pagalba 

teikiant paslaugas, atskirų organizacijų pagalba 

aprūpinant rajono gyventojus apsaugos 

priemonėmis, labdaros organizavimas aprūpinant 

medikus apsaugos priemonėmis. 

 

Cheminės apsaugos priemones gaminanti 

„Ansell Protective Solutions Lithuania“ įmonė, 

įsikūrusi Tauragėje, aprūpino daugkartinio 

naudojimo apsauginiais kostiumais SPLASH 

600. 

Apsaugos priemones teikė - UAB "Elka 

Rainwear", Tauragės odontologijos centras; 

UAB „Probis“,  įmonė „L. Grigalavičiaus 

veterinarijos vaistinė“, Tauragės rotary klubas; 

„AVIA SOLUTIONS GROUP“ ir „BusNex 

/Yutong“. 

Pritaikė transportą izoliuotiems asmenims 

pervežti - UAB „Luminaris“; 

Apgyvendinimo paslaugas teikė – Viešbutis – 

restoranas „Banga“, „Taurų parkas“, Tauragės 

Švč. Trejybės parapija, Pagramančio 

bendruomenės centras "Gramančia". 

Maitinimo paslaugas į namus teikė maitinimo 

įmonės: „Priemiesčio užeiga“,  „Fortūna“, „Ve, 

Daliux“, „Bacas“, „Kings pica“ – maitino 

savanorius. 

 

 

Telšių 

rajono 

Miesto (kaimo) bendruomenės buvo telkiamos kaip tarpininkės 

išdalinant Telšių rajono savivaldybės nupirktas apsaugos priemones 

(veido kaukes, vienkartines pirštines, dezinfekcinius skysčius) 

vietos gyventojams, taip pat atskirais atvejais gaudavome 

informaciją apie konkrečios pagalbos poreikį vietos bendruomenės 

nariams. Atsirado ne viena bendruomenės iniciatyva dėl pasiūtų 

veido kaukių išplatinimo. Kaip pvz. – Lieplaukiškių draugija. 

Kaip prieš tai atsakyme buvo pažymėta, dažniausia 

pilietine iniciatyva įvardintumėme – rankų darbo 

kaukių gamyba ir jų perdavimu asmenims, kurie 

patys neturėjo galimybės įsigyti dėl lėšų stokos bei 

todėl, kad karantino pradžioje jų buvo itin sudėtinga 

nusipirkti. Tokią iniciatyvą išreiškė ir verslo 

įmonės, siuvyklos, dovanojusios pasiūtas veido 

kaukes Telšių rajono senelių globos namų bei 

miesto gyventojams. 

Siūtas veido kaukes dovanojo UAB „Minijėlė“, 

kokybiškus respiratorius dovanojo SBA grupė, 

VšĮ „Laisvės TV“ skyrė paramą reikalingoms 

priemonėms Telšių PSPC, Telšių Karolinos 

Praniauskaitės viešoji biblioteka 3D 

spausdintuvu pagamino apsauginių akinių 

rėmelius, kuriuos perdavė Telšių medicinos 

darbuotojams, taip pat apsauginių skydų 

dovanojo parduotuvė varlė.lt, UAB „Ežerūna“ 



Telšių rajone gavome teigiamus atsiliepimus dėl 

„draugiškos kaimynystės“ iniciatyvos. Dauguma 

atvejų nebuvo paviešinti, tačiau žinomi atvejai, kai 

jaunesni dirbantys kaimynai reguliariai supirkdavo 

maisto ar kitus produktus daugiabučio namo 

kaimynams ir saugiai organizuodavo šių pirkinių 

perdavimą. 

bei UAB „Telšių gelžbetonis“ paskolino 

gyvenamuosius vagonėlius, kurie buvo 

pastatyti prie Telšių nakvynės namų ir juose 

buvo apgyvendinti neturintys kur gyventi 

asmenys, išvengiant galimo kontakto su 

karantinuotais Telšių nakvynės namų 

gyventojais. 

Trakų 

rajono 

Bendruomenės teikė medžiagą apsauginių kaukių gamybai, telkė 

bendruomenę pagalbai įvykus nelaimingam  įvykiui (gaisrui) ir 

kitokią pagalbą vienišiems asmenims. 

 

Karantino metu, kai neveikė pramoninių prekių 

parduotuvės gyventojai atsiliepė į savivaldybės 

prašymą ir teikė reikalingas medžiagas, apsauginių 

kaukių siuvimui, iš savo asmeninių turimų atsargų. 

Aukojo asmenines lėšas medicininių kaukių 

įsigijimui, aprūpino respiratoriais socialines įstaigas 

paslaugas teikiačias gyventojmas, skolino patalpų 

dezinfekcijos  aparatus, deguonies padavimo 

aparatus, ligoninės kolektyvui kepė kibinus ir t.t. 

 

Pačioje pradžioje Siuvimo įmonė 3GK pasiūlė 

medžiagos apsauginių kaukių gamybai. Tribe 

menininkų bendruomenė dovanojo 90 

daugiasluoksnių ir daugkartinio naudojimo 

ekologiškų SilverPlus sidabro jonų kaukių ir 

termo movų medikams. Trakų rajono 

savivaldybei 600 medicininių kaukių 

padovanojo UAB „Šventininkų karjeras“, 

UAB „Metasta“ ir UAB „Validus invest“. 

Trakų ligoninei skirti apsaugos skydeliai, MB 

„Elektronikos arsenalas“(voltai.lt), „Laisvės 

media group“, tarpininkaujant A. Tapino 

fondui - už antbačius, UAB  „Rumida“ – 

respiratoriai, bendrovė „Vilniaus baldai“ 

plaučių ventiliacijos aparatas, UAB „Svarita“ 

skyrė piniginę paramą gyventojams apsaugos 

priemonių įsigijimui, Trakų rajono 

socialiniams darbuotojams SBA grupė 

dovanojo respiratorius ir kiti. 

8. Ar norėtumėte išskirti pagalbą/iniciatyvą, 

kaip gerosios praktikos pavyzdį, kurį tikslinga 

būtų paviešinti kitiems, Jei taip, trumpai 

aprašykite. 

Ukmergės rajono Keturios rajono kaimo (Varinės, Deltuvos, Tulpiakiemio ir 

Pabaisko) bendruomenės teikė socialines paslaugas socialiai 

pažeidžiamų šeimų vaikams Vaikų dienos centruose.  

Dauguma kaimo bendruomenių nurodė, kad siuvo apsaugines 

medžiagines kaukes, jomis dalijosi bendruomenėje, teikė pagalbą 

vienišiems ir rizikos asmenims, pristatydami vaistų ar produktų, 

lankė nuošaliau gyvenančius asmenis. 

Ukmergės miesto bendruomenė „Kaimynai“, rūpindamiesi savo 

narių sveikata, vakarais organizavo gatvės mankštas lauke, prie 

namų vartų (saugiu atstumu ir laikantis karantino reikalavimų). 

Rečionių bendruomenė, organizavo savipagalbos užsiėmimus ir 

inicijavo bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymo talkas, taip 

- Taip privatus sektorius teikė pagalbą apsaugos 

priemonėmis ir karšto maisto daviniais VšĮ 

Ukmergės ligoninės medikams. 

Miestiečiams buvo teikiamos karšto maisto 

išsinešimo paslaugos. 

 



gaudami dvejopos naudos -  susitvarkė po žiemos viešąsias 

bendruomenės erdves ir sveikatinosi. 

Utenos rajono 2020 m. Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir 

kokybės gerinimo programos projektus įgyvendina Utenos rajono 

Klykių bendruomenė, Saldutiškio bendruomenė, Tauragnų krašto 

bendruomenė, Utenos seniūnijos bendruomenė, Asociacija Sudeikių 

bendruomenė. Socialines paslaugas gauna 115 asmenų. 

Bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, 

bendradarbiaudamos su Utenos rajono savivaldybe, sprendžia 

negalią turinčių gyventojų socialines problemas, teikia pagalbos į 

namus paslaugas. Visa tai leidžia greičiau reaguoti į klientų 

pageidavimus. 

 

Sulaukę pilietiškų žmonių ir organizacijų klausimų 

„kuo galiu padėti“, suburta  Utenos rajono 

savanorių komanda. Savanoriai suburti tik tokioms 

veikloms, kurias galima organizuoti nuotoliniu 

būdu arba maksimaliai išlaikant socialinę 

distanciją su kitais asmenimis 

Utenos rajono socialinių paslaugų centro 

socialiniai darbuotojai, paslaugas teikiantys 

asmens namuose, sulaukė malonios dovanos – 

UAB koncernas SBA dovanojo 100 vienetų 

respiratorių FFP2. 

UAB „Utenos prekyba“ Utenos rajono 

socialines ir medicinos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms skyrė 10000 kaukių. 

Lietuvoje besitęsiant koronaviruso krizei, 

bendrovė „Utenos trikotažas“ prisijungė prie 

SBA grupės iniciatyvos padėti sunkiai 

besiverčiantiems gyventojams. „Utenos 

trikotažo“ savanoriai kartu su Utenos rajono 

savivaldybės administracijos socialiniais 

darbuotojais maistu aprūpino 80 sunkiai 

besiverčiančių Utenos rajono senjorų ir šeimų 

Vilniaus miesto Vilniaus bendruomenės (bendruomeninės organizacijos) savo 

nariams teikė įvairią pagalbą: nuo pagalbos maistu  iki emocinės 

paramos ir palaikomojo bendravimo. Jie buvo pirmi seniūnijų 

pagalbininkai informuoti apie karantino sąlygas, jas palaikyti, 

pasidalinti kita aktualia karantino klausimais spausdinta 

informacija. 

 

VŠĮ Pal. J. Matulaičo socialinis centras prieš Šv. 

Velykas suruošė maisto paketus ir išvežiojo 

vienišiems senjorams į namus. 

VšĮ ,,Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Socialinių 

paslaugų šeimai padalinys  - aktyvus 

tarpininkavimas, bendradarbiavimas tarp socialines 

paslaugas organizuojančių institucijų, komunikacija 

nukreipta į pagalbą šeimoms, vaikams. 

Gedimino legionas - suvienijo Vilniaus miesto 

gyventojus, verslo atstovus ir kitas pilietinės ir 

nevyriausybines organizacijas kovai su COVID-19. 

Per pirmas dvi karantino savaites prisijungė apie 

5000 savanorių, kurie savo darbais, veikla ir 

žiniomis prisidėjo prie senjorų aprūpinimo maisto 

produktais, mobiliųjų punktų darbuotojų ir medikų 

pavėžėjimu ir maitinimu, duomenų analitikai, IT 

profesionalai prisidėjo prie duomenimis grįstų 

sprendimų priėmimo. Gedimino legionas, , per 

kelias pirmąsias karantino dienas savanoriai 

išdalino virš 8 100 skrajučių senjorams.  

Gedimino legionas tapo pavyzdžiu ir kitiems 

Lietuvos bei užsienio miestams (įkvėpė susiburti 

savanorius Klaipėdoje).  

Lietuvos Šaulių sąjunga - patruliavimas, sausų 

davinių išvežimas ( tik pirmą dieną) , darbas 

viešose erdvėse, darbas mobiliuose punktuose. 

Skautai - budėjimas su UAB Vilniaus viešasis 

transportas, patruliavimas vaikų žaidimų 

aikštelėse ( ir identifikuotose 100 vnt.), 

skrajučių dalijimas, pagalba prie VU 

ligoninės  Santaros klinikų  palapinių, 

Svajonių ir Lakštingalų gatvėse esančių 

patalpų atlaisvinimas ir vėliau įrengimas, 

pagalba labdaros ir paramos fondui „Maisto 

bankas“, pagalba VMSA nuo patalpose su 

AAP perkraustymu. 

Maltos ordino pagalbos tarnyba - pagalba 

aprūpinimu vaistais, pagalba labdaros ir 

paramos fondui „Maisto bankas“. 

Prie Gedimino legiono veiklos prisidėjo ir 

informacijos sklaida pasirūpino: Lidl Lietuva 

Maxima Rimi Lietuva Eurovaistinė Čia 

Vilniaus centras - CUP. 

Skirtingo pobūdžio paramą suteikė (Priedas.) 

https://www.facebook.com/lidllietuva/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB5VYMeD7Cj89PlD0GXAUosSYk5gBFLKf3yJAwoAZDuFXgXyKCKhHocMCwsuY9Ms3qa6xzNzlLIBsOW&fref=gs&dti=339058837019668&hc_location=group
https://www.facebook.com/pages/Maxima/183157965061718?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCPtbPl9FtgMjv4RTvV-JBoAnTHolBGeudDltGm2maZpG7yhn5_FzlXL8ZTA5xxqvBSWXdhAcHNbmVS&fref=gs&dti=339058837019668&hc_location=group
https://www.facebook.com/RimiLietuva/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC0EANMYPXUKWa54SVWgInB3u0nIWA02qEiR2Dns7KkUliOzjiug7t-LBvp8F-HkNIAZRMedyAx6QcW&fref=gs&dti=339058837019668&hc_location=group
https://www.facebook.com/vaistine/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCv1w0mZeRipiIyau1TBoMOjZ1PaVU_B3VrIKYO1et5uIl9UYwSw0zsZfGptrV2_JClhtSymE21nCN3&fref=gs&dti=339058837019668&hc_location=group
https://www.facebook.com/CentrasCUP/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBC0x5IUU1vSROeERT734jvWQNcUFJAkp5PoW-h8jgAe5l3u0QyOAez8WzZTQBWXTky1e0PWxuuXaz3&fref=gs&dti=339058837019668&hc_location=group
https://www.facebook.com/CentrasCUP/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBC0x5IUU1vSROeERT734jvWQNcUFJAkp5PoW-h8jgAe5l3u0QyOAez8WzZTQBWXTky1e0PWxuuXaz3&fref=gs&dti=339058837019668&hc_location=group


Kita iniciatyva: Mero komandos - patirties 

pasidalinimas su kitais Lietuvos miestų merais  

Vilniaus rajono Vilniaus rajono teritorijoje veikiančios bendruomenės ne itin 

linkusios bendradarbiauti ir dalintis informacija apie jų vykdomas 

veiklas. Iš ~70 bendruomenių tik 8 sureagavo ir pasidalino savo 

esama situacija. 

Didžioji dalis bendruomenių stabdė savo veiklą, pradėtus 

įgyvendinti projektus, kelios bendruomenės tęsė, tačiau gerokai 

mažesne apimtimi. 

Maždaug pusė bendruomenių neteikė gyventojams jokios pagalbos, 

kita pusė daugiausia prisidėjo prie maisto dalinimo nepasiturintiems 

ar socialiai pažeidžiamiems asmenims (šeimoms). Viena 

bendruomenė tęsė vaikų dienos centro veiklą bendraudama su 

vaikais nuotoliniu būdu, pristatydama vaikams mokymosi 

priemones. Viena bendruomenė siuvo ir nemokamai dalino 

gyventojams apsaugines kaukes. 

Gerieji pavyzdžiai galėtų būti bendruomenių įsitraukimas į 

aprūpinimo maistu grandinę, vaikų aprūpinimas mokymosi 

priemonėmis. 

- UAB koncernas SBA padovanojo 80 vnt. 

respiratorių, kurie buvo perduoti Vilniaus 

rajono socialinių paslaugų ir Juodšilių 

seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų 

centrams. 

 

 

Visagino 

 

Visagino atlikėjai savanoriai gegužės pradžioje koncertavo ir 

koncertuoja miesto kiemuose ir  neatlygintinai dovanoja muzikinius 

kūrinius miestiečiams. Šią projekto idėją palaiko ir remia: Visagino 

savivaldybės meras Erlandas Galaguz, mero pavaduotoja 

Aleksandra Grigienė, Visagino savivaldybės tarybos nariai: Vita 

Pimpienė, Sergejus Kotovas, Visagino trečiojo amžiaus 

universitetas bei Oksana Denisenko 

Gausus būrys Visagino savanorių Olesia 

Davidovskaja, Anželika Nesterova, Sandra 

Matvejeva, Visagino įstaigos – Visagino kūrybos 

namai, „Verdenės” ir „Atgimimo” gimnazijos, 

„Gerosios vilties” progimnazija, „Auksinio raktelio 

ir „Ąžuoliuko” lopšeliai-darželiai, Visagino 

kultūros centro ir Visagino sporto centro kolektyvai 

pasiuvo daugybę daugkartinio naudojimo veido 

kaukių, kurios išdalintos visaginiečiams. 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino 

skyriaus savanoriai per visa karantino laikotarpį 

teikė pagalbą senoliams, aprūpino juos 

būtiniausiomis prekėmis ir medikamentais, dalino 

apsaugines veido kaukes, teikė psichologinę 

pagalbą telefonu. Į Raudonąjį Kryžių pagalbos 

kreiptąsi virš 2200 kartų, prie savanorių būrio 

pandemijos metu prisijungė  net 12 savanorių. 

UAB „Visagino energija” padėjo išplatinti 

informacinius plakatus su karantino metu 

aktualiais kontaktais, skirtus visiems Visagino 

gyventojams. 

 UAB „Visagino linijos” darbuotojai paaukoję 

lėšų nupirko ir išdalino 70 maisto paketų 

sunkiai besiverčiantiems Visagino 

gyventojams. VšĮ Visagino ligoninei ir 

pirminės sveikatos priežiūros centrui 

padovanojo daugiau nei pusę tūkstančio 

daugkartinių apsauginių veido kaukių. Buvo 

planuota dalinai kaukėmis aprūpinti socialinę 

pagalbą Visagino gyventojams namuose 

karantino metu teikiantiems 38 socialiniams 

darbuotojams.   

VĮ Ignalinos atominė elektrinė ištiesė pagalbos 

ranką medikams ir padovanojo dirbantiems 

asmenims padidėjusios rizikos sąlygomis šias 

reikalingas priemones: 2000 respiratorių skirta 

VšĮ Visagino ligoninei, 700 vienkartinių 

kombinezonų ir 50 daugkartinio naudojimo 

antbačių porų išdalinta Visagino rekreacijos 

paslaugų centrui, Visagino šeimos ir vaiko 



gerovės centrui, VšĮ Visagino pirminės 

sveikatos priežiūros centro Karščiavimo 

klinikai. 

Siuvimo fabrikai UAB „Visatex” ir UAB 

„Adatėlė” padovanojo medžiagos kaukėms 

pasiūti.  

Zarasų  

rajono 

Pagal poreikį pristato maisto produktus ir vaistus rizikos grupės 

asmenims į namus. 

 

“Maltos ordinas” pristatymas maisto, vaistų 

vienišiems pensininkams, neįgaliesiems iki dūrų. 

 

Dėkojame rėmėjams UAB “Akadas” už 

apsaugines veido kaukes organizacijos 

nariams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


