
 
 

Outcome 1  "Increased citizen participation in civic activities" 

Small projects 

Nr. Organization name Project title 
Average 

Score 

 
Applicants invited to submit full project proposals in the second phase 

1 Vartotojų teisių institutas 
Asmenų įtraukimas į vartotojų 
interesų gynimą 82 

2 
Labdaros ir paramos fondas „Dr. Juozo 
P. Kazicko fondas“ Piliečių dirbtuvės 80 

3 Degaičių kaimo bendruomenė 
„Aktyvus pilietis- aktyvi 
bendruomenė” 79,5 

4 Vietos benduomenė "Už upės" Mokomės tvaraus vartojimo 73,5 

5 
Domeikavos kaimo bendruomenės 
centras „Pilietiški ir aktyvūs domeikaviečiai” 73 

6 Asociacija „Plungės skautai“ 
„Čia – namai“ (pilietiškumo 
skatinimas kaimų bendruomenėse) 70,5 

7 Panevėžio vyčiai „Įkvėpti – paskatinti – įgalinti veikti“ 70 

8 
Europos moterų verslo vadyba 
EWMD Lithuania Ateities lyderis 67 

9 
Asociacija “Tarptautiniai moksleivių 
mainai” 

Jaunų žmonių savanorystės 
skatinimas ir įtraukimo didinimas 
regionuose ugdant globalaus 
švietimo kompetencijas Lietuvos 
mokyklose. 66 

10 
Lietuvos moterų lygos Panevėžio 
skyrius 

Jie kūrė Panevėžio tapatybę 1900-
1940 62,5 

 
Applicants not invited to submit full project proposals in the second phase 

11 Kaunėnų bendruomenė (KB) 

Kauno miesto Eigulių seniūnijos 
vietos bendruomenės pilietinis 
aktyvinimas 57,5 

12 Asociacija Žlibinų bendruomenė Mes kuriame savo ateitį 51,5 

13 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
Rokiškio skyrius Aktyvus pilietis = klestinti valstybė 49,5 

14 Asociacija “Mes esame” IT maratonas 45 

15 
Viešoji Įstaiga “Veiklių mamų klubas, 
Klaipėdos filialas” Aš - Klaipėda 43,5 

16 
Karčiupio kaimo bendruomenė „Marių 
krantas“ „Mes tikrai mylim Lietuvą...“  41,5 

17 Merkio aukštupio krašto bendruomenė 

"Auginu švariai, valgau sveikai". 
Regiono žemės ūkio chemizavimo 
mažinimas didinant ūkininkų, 
visuomenės, jaunimo 
informuotumą apie daromą poveikį 
klimato kaitai, gamtai ir žmogui" 38 



 
 

18 Jaunųjų vadovų asociacija 

Sąmoningas ir aktyvus 
bendruomenių dalyvavimas 
pilietiniame gyvenime 17,5 

 

Medium projects 

Nr. Organization name Project title 
Average 

Score 

 
Applicants invited to submit full project proposals in the second phase 

1 
VŠĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės 
pagalbos centras (KSPPC) Tu gali! 88,5 

2 Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ Misija Sibiras 85,5 

3 VšĮ InTheBaltic Balsai kuriuos reikia išgirsti 85 

4 Lenkų diskusijų klubas (PKD) Strategija ateičiai 84,5 

5 Telšių rajono bendruomenių sąjunga 
„Aktyvi bendruomenė – stipri 
valstybė” 82 

6 
Nacionalinis skurdo mažinimo 
organizacijų tinklas 

Skurdo patirtį turinčių žmonių 
įtraukimas į viešosios politikos 
sprendimų priėmimus 82 

7 
Aplinkosaugos valdymo ir technologijų 
centras (AVTC) 

Vietos bendruomenių informavimas 
bei gebėjimų stiprinimas 
aplinkosaugos ir klimato kaitos 
srityje 82 

8 
Asociacija "Lietuvos skeptiškas 
jaunimas" 

Jaunimo įgalinimas ugdant medijų ir 
informacijos raštingumą 81,5 

9 Viešoji įstaiga “Socialinis veiksmas” Piliečių Platforma 80,5 

10 
Visuomeninė organizacija „Baltosios 
pirštinės“ Piliečiai už skaidrius rinkimus 79,5 

11 
Visagino trečiojo amžiaus universitetas 
(Visagino TAU) 

Visaginas – draugiškas senjorams 
miestas 78 

12 Jaunimo iniciatyvinė grupė „Marabu“ MISIJA: Jaunimo pilietiškumas 73,5 

13 Piliečių iniciatyvos Zero Waste karta 72 

14 Viešoji įstaiga “Architektūros fondas“ 
„Keliaujančios architektūros 
dirbtuvės” 71,5 

15 Ignalinos rajono mokinių asociacija Kuriu savo Ignaliną 70 

 
Applicants not invited to submit full project proposals in the second phase 

16 Šarnelės kaimo bendruomenė „Aktyvi Žemaitija!“ 69,5 

17 
Lietuvos Pensininkų Sąjungos "Bočiai" 
Vilniaus M. Bendrija Senjorų pilietiškumo aktyvinimas 69,5 

18 
Vilkabalių kaimo bendruomenė “Vievio 
šilas” 

Tvaraus vartojimo integracija vaikų 
ir jaunimo gyvesenos vertybėse 69 

19 
Gerų naujienų televizija 
(GNTV) 

Pilietiškas jaunimas – regiono 
stiprybė 69 

20 
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo 
sąjunga(LSDJS) 

Noriu kurti tvarią ir pilietišką 
visuomenę 67 



 
 

21 Demokratinės Politikos Institutas (DPI) 

Aktyvus pilietis – sėkmingos 
valstybės pagrindas.  Rajonų 
jaunimo pilietinių galių ir įgūdžių 
stiprinimas 62,5 

22 Asociacija „Aukime” 
Pilietiškas jaunimas - miestelio 
ateitis 62 

23 
Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO 
asociacija Kas nors darykit kažką! 60 

24 
Visuomeninė organizacija “Inturkės 
bendruomenės centras” „AŠ renkuosi būti aktyvus pilietis”. 59,5 

25 
Kauno rajono ugniagesių savanorių 
draugija (Kauno r. USD) 

Aktyvių piliečių ir savanorių 
ugniagesių organizacijų vienijimo 
nacionaliniu lygmeniu iniciatyva 59,5 

26 
Šalčininkų švietimo ir informavimo 
centras (ŠŠIC) 

PALANKIOS APLINKOS PILIETINĖMS 
INICIATYVOMS PLĖTOTIS 
ŠALČININKŲ RAJONE KŪRIMAS 55,5 

27 “Idėjų ministerija”/IM „Išjudink Telšius” 53,5 

28 Skautų slėnis Aktyvių piliečių regata 50,5 

29 
Marijampolės Trečiojo amžiaus 
universitetas, Marijampolės TAU 

SENJORAS MODERNĖJANČIOJE 
VISUOMENĖJE 49 

30 Gerovės ekonomikos institutas Jaunieji maisto skautai 46,5 

31 
Dusetų jaunimo klubas „LDK pėdsekiai“,  
 santrumpa – LDK pėdsekiai Lietuvą Derinanti Kampanija 41 

32 “Baltijos darbo rinkos mokymų centras” 
NVO varančioji jėga – aktyvūs, 
atsakingi, besimokantys piliečiai 41 

33 Nacionalinė ugniagesių vadovų sąjunga 

„Mokykimės būti atsakingi ne tik 
sau bet ir savo aplinkai bei 
aplinkiniams“ 39 

34 
Vytauto Didžiojo universiteto 
absolventų klubas Pilietinė veikla ir kredito unijos 35 

35 
Kėdainių rajono vietos veiklos grupė 
(Kėdainių r. VVG) 

Kartu planuojame ir kuriame krašto 
ateitį 34 

36 
Kupiškio trečiojo amžiaus universitetas 
(Kupiškio TAU) 

10 metų Kupiškio trečiojo amžiaus 
universitete 21,5 

37 Asociacija “Mažeikių gatvės gimnastai” 
Pilietiškumo, tvarumo skatinimas 
įdiegiant žaliąsias zonas 20,5 

 

Large projects 

Nr. Organization name Project title 
Average 

Score 

 
Applicants invited to submit full project proposals in the second phase 

1 Šiaurės Lietuvos kolegija 

Šiaulių apskrities jaunimo 
antikorupcinis ugdymas didinant 
įsitraukimą į viešosios politikos 
formavimą  96 



 
 

2 
Viešoji įstaiga Lietuvos regioninių tyrimų 
institutas LRTI 

Vietos bendruomenių pilietinio 
aktyvumo ir demokratinio 
dalyvavimo galimybių didinimas 95,5 

3 EUROPOS NAMAI Žinau, ką renku savivaldoje 93 

4 Žaliosios politikos institutas - ŽPI 

Darni savivaldybė: tvarumo 
koncepcija ir aplinkai 
draugiškiausios savivaldybės 
rinkimai 92,5 

5 
VšĮ „Jaunimo asmeninio tobulėjimo 
centras“ (JATC) Social Breeze online 92,5 

6 
Viešoji įstaiga "Jaunimo karjeros centras" 
/ JKC 

MES GALIME - Jaunimo 
nepakantumo netolerancijai ir 
korupcijos apraiškoms didinimas 92 

7 Viešoji įstaiga „Vaikų linija” 

Savanorystės „Vaikų linijoje“ 
skatinimas: naujų savanorių 
pritraukimas, esamų savanorių 
kvalifikacijos kėlimas bei 
motyvavimas 91,5 

8 
Global Lithuanian Leaders (santrumpa: 
GLL)  

Profesionalios diasporos 
pilietiškumo įveiklinimo ekosistema 91 

9 
VšĮ Psichologinės paramos ir 
konsultavimo centras 

„Lietuvos regionų jaunimo aktyvaus 
pilietiškumo ugdymas“ 90,5 

10 
Labdaros ir paramos fondas „Maisto 
bankas” 

Pilietinė tinklaveika „Maistas per 
brangus išmesti“ 90 

11 
Medardo Čoboto trečiojo amžiaus 
universitetas 

Sidabrinės visuomenės įgalinimas 
formuojant ir įgyvendinant 
efektyvią, bendradarbiavimu 
grindžiamą politiką 89,5 

12 Viešoji įstaiga “Savanoriai vaikams” 

Savanorystės skatinimas ir 
palaikymas iniciatyvoje “Niekieno 
vaikai” Lietuvos regionuose 88,5 

13 Lietuvos švietimo konfederacija 
Vaikų ir jaunimo įtraukimas į miesto 
valdymo sprendimų priėmimą 88,5 

14 Nacionalinės plėtros institutas (NPI) 
Piliečių biudžetas – aktyvesnis 
dalyvavimas savivaldoje  88 

15 Žemųjų Šančių bendruomenė 
GENIUS LOCI: urbanizacija ir 
pilietinė bendruomenė 88 

16 Viešoji įstaiga “Nepatogus kinas” 
Nepatogaus kino klasė: sisteminio 
pokyčio link 87 

17 VšĮ Pasaulio piliečių akademija (PPA) Daug Veiksmo Tau! (DVT) 87 

18 Viešoji įstaiga „Pokyčių projektai“ ŽINOM KAIP 86,5 

19 Viešoji įstaiga Inovatorių slėnis 
Sumanios visuomenės vaidmuo 
socialinėje ekonomikoje 86,5 

20 
Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu 
draugija (LSPVD) 

Pacientų  dalyvavimo sveikatos ir 
socialinės apsaugos sistemose 
skatinimas ir jų sveikatos 
raštingumo didinimas 86 

21 VŠĮ „Mes Darom“  
Išvalom visą Lietuvą ir sukuriam 
„Darom“ gerų darbų platformą 84 



 
 

22 
Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga 
(LTBS) 

Lietuvos totorių bendruomenės 
įtraukimas į kultūros politikos 
formavimą 83,5 

23 Projektų valdymo ir mokymo centras 

Demokratijos sėkmės formulė 
Ignalinos rajono ir Zarasų 
savivaldybėse: 
kūrybiškumas+aktyvūs 
piliečiai+daugiaplanis dialogas 83,5 

24 VšĮ „Demokratinė mokykla“ 

Demokratinio ugdymo principais 
grįstų praktikų įdiegimas Lietuvos 
mokyklose 83 

25 Leonido Donskio fondas 

Šetenių dialogo centras – atminties 
galios ir moralinės vaizduotės 
ugdymui 82,5 

 
Applicants not invited to submit full project proposals in the second phase 

26 VšĮ Kūrybos biuras” 
Aktyvus tvaraus paveldo ir 
bendruomenių pilietiškumas 79,5 

27 Vilniaus bendruomenių asociacija (VBA) 

Vilniaus miesto gyventojų 
įtraukimas į viešųjų interesų 
formavimą, gynimą bei 
įgyvendinimą. 77,5 

28 Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) 
Jauno žmogaus ugdymas per 
savanorišką veiklą 77,5 

29 Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas 
UNICEF Vaikams draugiškų miestų ir 
bendruomenių iniciatyva 77,5 

30 
Klaipėdos bendruomenių asociacija 
(KBA) 

Pilietinės visuomenės galių 
didinimas, kaip bendruomeniškumo 
vystymo ir e-Demokratijos 
projektas “DALYVAUK”. 77 

31 
Viešoji įstaiga Žurnalistinių tyrimų 
centras „Kienomedia.lt” 76,5 

32 
Pasaulio ekonomikos forumo Jaunimo 
globalaus tinklo Vilniuje bendruomenė 

City Alumni - demokratijos 
stiprinimui regionuose 75,5 

33 Antanavo bendruomenė 

Antanavo, Nevarėnų, Luokės ir 
Viešvilės kaimo plėtros dalyvių 
partnerystė 74,5 

34 Europos judėjimas Lietuvoje, EJL Jaunasis Lietuvos pilietis 73 

35 
“Saugios kaimynystės” grupių asociacija 
(SKGA) 

Aktyvesnis piliečių dalyvavimas 
pilietinėse veiklose per saugios 
kaimynystės veiklų skatinimą 72 

36 Anykščių naujų vėjų bendruomenė (NVB) 

Anykščių rajono jaunimo 
pilietiškumo skatinimas, įgalinant 
aktyvų dalyvavimą regioninės 
politikos formavime - „Anykščių 
vėjai” 72 

37 
Visuomenės ir verslo plėtros institutas 
(VVPI) Pažįstant save, pažinti kitus! 72 



 
 

38 Asociacija “Gyvas miškas” 

Aplinkosaugos bendradarbiavimo 
platforma: pilietinės visuomenės 
gebėjimų stiprinimas 71 

39 VšĮ „Pilietinė medija“ 
Pilietiškumo apdovanojimai 
“Tėvyne, mūsų” 71 

40 Skulptūros centras 
Pilietinė partnerystė Panevėžio 
regione. 70 

41 
Asociacija Alytaus pilietinis judėjimas, 
APJ 

Pilietinių iniciatyvų laboratija 
“Idėjoms LAB’as” 70 

42 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 
(LRK) 

Stiprinant bendruomenės 
atsparumą įveikti krizes ir nelaimes 69,5 

43 Kultūros  centras In Actio (InActio) 
Atsakingo ir darnaus visuomenės 
vystymo platforma 69,5 

44 Cultural & Media Consulting 

Vaikų ir jaunimo aktyvaus 
pilietiškumo ugdymas per 
animacinius filmus, videožaidimus ir 
virtualios realybės patirtis 69,5 

45 

Jonavos rajono jaunimo visuomeninių 
organizacijų sąjunga "Apskritas stalas" - 
JonAs Stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė 69,5 

46 
Finansų ir kreditų valdymo asociacija 
(FIKVA) 

Moksleivių finansinio raštingumo 
ugdymas, įtraukiant jų tėvus į 
mokymosi procesą ir įgalinimas 
skatinti pilietines iniciatyvas 69 

47 Jaunimo centras Babilonas Tu ne vienas 67,5 

48 Meno avilys Dideli maži ekranai 67 

49 
Visuomeninė organizacija „Meno 
projektų studija“ HYMNOS.LT 66,5 

50 
Kauno rajono vietos veiklos grupė Kauno 
r. VVG Bendruomenės gali! 62,5 

51 
Vš.Į. "Žmogaus socialinės raidos tyrimų 
centras" (RTC) 

Aktyvus pilietis: nuo žinojimo link 
veiksmo 60,5 

52 VšĮ "Motyvatoriai LT" 
Aktyvesnis darbuotojų įsitraukimas į 
sprendimų priėmimą įmonėse 58 

53 Lietuvos skautija Klausk. Kalbėki(s). Keisk. 58 

54 Lietuvos samariečių bendrija (LSB) 
Stipri, pilietiška ir įgalinta 
bendruomenė 57 

55 Viešoji įstaiga “Viva Vitalis” 

Aktyvesnio tautinių mažumų 
dalyvavimo pilietinėse veiklose 
skatinimas 57 

56 Ateitininkų federacija – AF „Ateikite kurti” 56,5 

57 VŠĮ Socialinė sveikatos akademija 

Pilietiškumo skatinimas per 
gyventojų pajamų mokesčio 
paskirstyma NVO 56 

58 I. Luckevičiaus baltarusių muziejus Baltarusių muziejus Vilniuje 55,5 

59 
Vilniaus universiteto Studentų atstovybė 
(VU SA) 

Sužaidybinimo principų taikymas 
aktyvinant jaunimo dalyvavimą 
pilietinės visuomenės veiklose 55 

60 Eksemigrantai „Auginkime Lietuvą“ 54,5 

http://hymnos.lt/


 
 

61 Visuomeninis forumas "ePramova" 
Jaunimo įtraukimas į viešąją 
diskusiją 54,5 

62 Viešoji įstaiga “Neringa FM”/ NeringaFM 

Savanorystės, pilietinio aktyvumo ir 
tautinio identiteto ugdymas 
skaitmenizuoto folkloro pagalba 54,5 

63 VšĮ “Akmenės jaunimo centras” 
Pilietinės visuomenės aktyvinimas 
Akmenės rajone 54 

64 
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų 
asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 

Šiaulių miesto gyventojų pilietinių 
veiklų ir dalyvavimo viešosios 
politikos sprendimų priėmimo 
procesuose įgalinimas panaudojant 
skaitmenines priemones 48,5 

65 Lietuvos teisininkų draugija (LTD) PERKROVIMAS 44,5 

66 
LIETUVOS MIŠKO IR ŽEMĖS SAVININKŲ 

ASOCIACIJA (LMSA) 

„Miško šeimininkai Lietuvai - 
privatūs miškai tvaresnei ir 
darnesnei ateičiai“ 44 

67 
Viešoji įstaiga “Kultūros centras Kūrybos 
gelmės” Pilietinių Iniciatyvų Klubas -  PIK 43,5 

68 
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija 
(LNVF) 

Tilto tarp valdžios ir aktyvių piliečių 
bendruomenės tiesimas 39 

69 Performatyvaus dizaino asociacija Elementa 30 

70 Lietuvos pėsčiųjų asociacija (LPA) 

Visuomenės įtraukimas į gyvenimo 
mieste (urban living) aktyvų 
formavimą 17,5 

 

 


