
Eil. 
Nr.

Organizacijos pavadinimas El. paštai, kuriuos gautas sutikimas viešinti

1 Akmenos kaimo bendruomenė akmenosbendruomene@gmail.com ; akmena@erdves.lt

2 Alytaus profesinio rengimo centras alytausprc@aprc.lt

3 Alytaus rajono vietos veiklos grupė
v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt ; 
viesiejirysiai@alytausrvvg.lt

4 Andrioniškio bendruomenės centras andrioniskiobendruomene@gmail.com
5 Anglininkų kaimo bendruomenė gediminas59@yahoo.com
6 Anykščių rajono Mačionių kaimo bendruomenė macioniubendruomene@gmail.com
7 Anykščių rajono vietos veiklos grupė jurijus@anyksciuvvg.lt
8 Antupių bendruomenė
9 Asociacija „Lamatos žemė“ silutesvvg@gmail.com

10 Asociacija „Mes esame“ info@we-are.lt
11 Asociacija „Plungės kraštas“ kcrima@gmail.com

12 Asociacija „Riešės bendruomenė“ musu.riese@gmail.com

13 Asociacija „Ruklos bendruomenė“ v.kornijevskis@gmail.com

14 Asociacija „Slėnis Nemunas“ slenis.nemunas@vdu.lt ; inga.adamonyte@vdu.lt

15 Asociacija „Suk į kaimą“ raimonda.vilimas@gmail.com
16 Asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ siauliurvvg@gmail.com

17 Asociacija Gamtos parkai info@gamtosparkai.lt ; andrius@gamtosparkai.lt

18 Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė kaisiadorysvvg@gmail.com
19 Asociacija Meno formos mf@menoformos.lt
20 Bendruomenė „Dailučių švyturiai“ balaneviciene10@gmail.com
21 Bilionių kaimo bendruomenė bilioniubendruomene@gmail.com
22 Biržų rajono Kvetkų kaimo bendruomenė kvetkubendruomene@gmail.com

23 Biržų rajono savivaldybės administracija
steponas.staskevicius@birzai.lt ; 
sandra.balciuniene@birzai.lt

24 Būginių kaimo bendruomenė buginiu.bendruomene@gmail.com
25 Dacijonų kaimo bendruomenė andzelajak@gmail.com
26 Dembavos bendruomenė dembavos.bendruomene@gmail.com
27 Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė didiejiselviai@gmail.com

28 Didžiulių kaimo bendruomenė dijakaupk@gmail.com ; jurga248@gmail.com

29 Druskininkų savivaldybės administracija vilma.j@druskininkai.lt
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30 Družų kaimo bendruomenė druzubendruomene@gmail.com

31 Dubysos regioninio parko direkcija info@dubysa.info ; vaidas.greicius@dubysa.info

32 Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka
santalka.dusetiskiai@gmail.com ; 
laikrastis.dusetos@gmail.com

33 Gaižiūnų kaimo bendruomenė a.jasinevicius@gmail.com
34 Gėluvos kaimo bendruomenė jonasvazgys@gmail.com
35 Gerdžiūnų bendruomenė

36 Germaniškio bendruomenė geltonkase@gmail.com ; germaniskieciai@gmail.com

37 Girininkų kaimo bendruomenė girininku.bendruomene@gmail.com
38 Gudkaimio kaimo bendruomenė gudkaimiobendruomene@gmail.com
39 Ignalinos rajono vietos veiklos grupė vvg@ignalina.lt
40 Inžinerinės ekologijos asociacija budrys@avai.lt
41 Jakiškių-Maironių kaimų bendruomenė violetazem@gmail.com
42 Jaunimo edukacinis centras jeducc@gmail.com

43
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

juozas.medziukas@jrd.lt ; info@jrd.lt

44 Jaunųjų ūkininkų ratelis „Pušelė“ prisiminki@gmail.com ; aukstadvaris@gmail.com

45
Jonavos rajono Pasraučių, Mimainių ir Gaižiūnų kaimų 
bendruomenė

pasrauciu@gmail.com

46 Jonavos rajono Šveicarijos kaimo bendruomenė jokimasjuozas@gmail.com
47 Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė info@joniskiovvg.lt
48 Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras info@visitjoniskis.lt

49 Juknaičių bendruomenė
barkauskienelaima@gmail.com ; 
rimute.pilipaviciene@gmail.com

50 Juodeikių kaimo bendruomenė e.ginkuviene@gmail.com

51 Juodkaimių bendruomenės centras juodkaimiubc@gmail.com

52 Jūžintų kaimo bendruomenė jurate.pusliene@gmail.com
53 Kaimo bendruomenė „Gegužraibė“ geguzraibe.kb@gmail.com

54 Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“
mazonurytas@gmail.com ; 
laima.sveikauskiene@gmail.com

55 Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“
rackauskaite57@gmail.com ; 
ljggasociacija@gmail.com

56 Kaimo bendruomenė „Smilgynai ir kaimynai“ rasa.petrauskiene@gmail.com
57 Kaimų bendruomenė „Anžiliai“ anziliai@gmail.com
58 Kaimų bendruomenė „Berteškiai“ ginta.balsiene@gmail.com

59 Kaimų bendruomenė „Betygala“
bendruomenebetygala@gmail.com ; 
gemarac@gmail.com

60 Kaimų bendruomenė „Biliūnai“ rackauskiene.vilma@gmail.com
61 Kaimų bendruomenė „Dumšiškiai“ reginute02@gmail.com
62 Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“ vileikiene.janina@gmail.com
63 Kaimų bendruomenė „Steponkaimis“ audre.st40@gmail.com
64 Kaimų bendruomenė „Viltija“ bendruomene.viltija@gmail.com
65 Kalvarijos vietos veiklos grupė info@kalvarijosvvg.lt

66
Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių 
asociacija

info@kapvia.com

67 Katauskių kaimo bendruomenė jonasgalinaitis@gmail.com



68 Kauno rajono vietos veiklos grupė informacija.krvvg@gmail.com
69 Kėdainių krašto ūkininkų sąjunga kedainiu.krasto.us@gmail.com

70 Kėdainių rajono vietos veiklos grupė info@kedainiurvvg.lt ; ausravaidotiene@gmail.com

71 Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kelmesvvg@gmail.com
72 Kiauklių kaimo bendruomenė kiaukliu.bendruomene@gmail.com

73
Klaipėdos rajono Žadeikių kaimo bendruomenės 
centras

vida.padleckiene2@vipt.lt ; zadeikiaivb@gmail.com

74 Klausučių ulytėlės bendruomenė
klausuciu.ulytele@gmail.com ; 
jurgita.venskiene@gmail.com

75 Kriokiškių kaimo bendruomenė reda.kriokiskiai@gmail.com

76 Kriūkų bendruomenės centras dabasinskaite@gmail.com ; lilija12@gmail.com

77 Kriukų kaimo bendruomenė „Šešėvė“ gintautasjokstas@gmail.com
78 Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ macerniene.j@gmail.com
79 Kupiškio rajono vietos veiklos grupė neringa.antasava@gmail.com
80 Laibgalių bendruomenė vcicika5@gmail.com
81 Lapių bendruomenės centras laimakarbauskiene@gmail.com
82 Laukuvos miestelio bendruomenė laukuvosmb@gmail.com

83 Lazdijų rajono savivaldybės administracija info@lazdijai.lt ; jurgita.gudeliauskaite@lazdijai.lt

84 Leliūnų kaimo bendruomenė
85 Lenkelių kaimo bendruomenė jancarasta@gmail.com
86 Lieponių kaimo bendruomenė „Karaliaus salos“ zitajus@gmail.com ; info@lieponys.lt
87 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras lammc@lammc.lt

88 Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija info@arabuzirgai.lt ; gintas.enduro@gmail.com

89 Lietuvos arklių augintojų asociacija laaa.valdyba@gmail.com
90 Lietuvos daržovių augintojų asociacija ldaa@ldaa.lt ; pavaduotoja@ldaa.lt
91 Lietuvos ekologinių ūkių asociacija info@ecofarms.lt ; sdaniulis@gmail.com
92 Lietuvos galvijų veisėjų asociacija info@holstein.lt ; edvardasg@litgenas.lt
93 Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga administracija@jesa.lt
94 Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija ljggasociacija@gmail.com
95 Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga lkbsajunga@gmail.com

96 Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ nemunas@zum.lt

97 Lietuvos kaimo turizmo asociacija kristina@atostogoskaime.lt

98
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų 
asociacija

asociacija@lmga.lt

99 Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija lmpa@lmpa.lt
100 Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija info@forest.lt
101 Lietuvos mokslininkų sąjunga admin@lms.lt
102 Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija federacija@vartotojai.eu
103 Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija ukiniai.gyvunai@gmail.com
104 Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacija a.emuzyte@gmail.com

105
Lietuvos Respublikos ūkininkų sąjungos Plungės 
skyrius

marijuskaktys@gmail.com ; milasruoja@gmail.com

106 Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai zur@zur.lt

107 Lietuvos savivaldybių asociacija
ausma.miskiniene@lazdijai.lt ; 
gediminas.vaicionis@lsa.lt ; bendras@lsa.lt



108 Lietuvos socialinio verslo asociacija info@lisva.org
109 Lietuvos socialinių mokslų centras laei@laei.lt ; virgilijus.skulskis@laei.lt
110 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas va.kanceliarija@lsmuni.lt
111 Lietuvos šaltalankių augintojų asociacija daiva@versloprojektai.lt
112 Lietuvos šiltnamių asociacija siltnamiai@zur.lt
113 Lietuvos Škudžių avių augintojų asociacija kestas.sam@gmail.com

114 Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacija zur@zur.lt ; s.kisieliene@zur.lt ; s.svoilaite@zur.lt

115 Lietuvos ūkininkių draugija vzlioba@gmail.com
116 Lietuvos ūkininkų sąjunga lus@lus.lt
117 Lietuvos uogų augintojų asociacija info@luaa.lt
118 Lietuvos verslo konfederacija info@lvk.lt
119 Lietuvos zootechnikų sąjunga vytautas@pieno-tyrimai.lt
120 Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija info@lzuba.lt

121
Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų 
federacija

lzudps@gmail.com

122
Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija 
„Kooperacijos kelias“

koopkelias@zur.lt

123 Lietuvos žemės ūkio taryba lzumtaryba@gmail.com
124 Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“ ebaziniene@gmail.com
125 Margininkų bendruomenė darius.vaic@gmail.com

126 Marijampolės kolegija direkcija@mkolegija.lt ; rastine@mkolegija.lt

127 Marijampolio bendruomenė janinagrinevic@gmail.com
128 Matlaukio kaimo bendruomenė daivadu@gmail.com
129 Mieliūnų bendruomenė kaziliuniene.a@gmail.com
130 Molėtų rajono ekologinių ūkių bendruomenė „Gojelis“ wida.seikiene@gmail.com
131 Nemakščių bendruomenės santalka nemaksciai@bendruomenes.lt
132 Pabiržės bendruomenė pabirzesbendruomene@gmail.com
133 Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“ auksoragas@gmail.com

134 Pagėgių bendruomenė
pagegiubendruomene@gmail.com ; 
incius.edmundas@gmail.com

135 Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ bendruomene.gramancia@gmail.com
136 Palendrių kaimo bendruomenė linasgirdzius7@gmail.com
137 Panevėžio rajono Vietos Veiklos Grupė panvvg@gmail.com
138 Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė grazina.paliuliene@gmail.com
139 Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenė rauboniu.bendruomene@gmail.com
140 Pasvalio rajono vietos veiklos grupė pasvaliorvvg@pasvalys.lt
141 Pašvitinio kaimo bendruomenė pasvitinys@gmail.com
142 Patunkiškių kaimo bendruomenė r.roversteiniene@gmail.com
143 Pavartyčių bendruomenė irena.gvazdauskiene@gmail.com
144 Plikiškių kaimo bendruomenė robertas.robit@gmail.com

145
Plungės rajono Milašaičių kaimo šeimų bendruomenė 
„Sruoja“

milasruoja@gmail.com

146 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė giedre@plungesvvg.lt
147 Požerės kaimo bendruomenė dalia.petrosiene@gmail.com
148 Pramedžiavos kaimų bendruomenė pramedziavosbendruomene@gmail.com
149 Privačių medžioklės plotų savininkų asociacija valiulisrimvydas68@gmail.com
150 Putiniškių bendruomenė gkazenas@yahoo.com
151 Ramygalos klubas „Savos erdvės“ lkiskiene@gmail.com



152 Ramygalos miesto-Garuckų kaimo bendruomenė rasa.maroziene@gmail.com
153 Ramonų kaimo bendruomenė d.raudoniene@gmail.com
154 Raseinių bitininkų draugija „Bičiulis“ raseiniubiciulis@gmail.com
155 Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga raseiniubs@gmail.com

156 Raseinių rajono savivaldybės administracija lina.cesniene@raseiniai.lt ; savivaldybe@raseiniai.lt

157
Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto 
bendrija“

vvgraseiniai@gmail.com

158 Rinkuškių bendruomenė mirena7@gmail.com
159 Rokiškio rajono savivaldybės administracija savivaldybe@post.rokiskis.lt
160 Rokiškio rajono vietos veiklos grupė rokiskiovvg@gmail.com
161 Rovėjos bendruomenė rovejos1@gmail.com
162 Rūdiškių bendruomenė „Pušynas“ edita@balticstages.com
163 Rudiškių kaimo bendruomenė
164 Senosios Įpilties kaimo bendruomenė ipiltis@gmail.com
165 Skuodo vietos veiklos grupė skuodasvvg@gmail.com
166 Slabados kaimo bendruomenė slabada@bendruomenes.lt
167 Smalininkų bendruomenės centras vandasto@gmail.com

168 Stepono Dariaus vaikų skraidymo mokykla skrydis.vaikai@gmail.com ; mrastikis@gmail.com

169 Stirniškių kaimo bendruomenė stirniskiai@gmail.com

170 Stupurų kaimo bendruomenė
stupurubendruomene@gmail.com ; 
vyslina76@hotmail.com

171 Sūduvos vietos veiklos grupė suduvavvg@gmail.com

172 Sužionių bendruomenė suzionys@gmail.com
173 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija stanislavas.lebedis@salcininkai.lt
174 Šilėnų bendruomenė gintautas.vidziunas@gmail.com
175 Šylių kaimo bendruomenė „Švylys“ uselarunas@gmail.com
176 Širvintų rajono savivaldybės administracija savivaldybe@sirvintos.lt

177 Širvintų rajono vietos veiklos grupė sirvintuvvg@gmail.com ; vita.janaviciene@gmail.com

178
Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių 
partnerystė“

svencioniuvvg@gmail.com

179 Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“ meniskaskaimas@gmail.com

180 Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė bendruomene@tiltai.lt

181 Trijų ežerų bendruomenė umraimundas@gmail.com
182 Turizmo ir užimtumo skatinimo asociacija info@tua.lt
183 Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga valai@bendruomenes.lt
184 Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė ramunevar@gmail.com
185 Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė leotalala@gmail.com

186 Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė valai@bendruomenes.lt ; a.geluniene@gmail.com

187 Ukrinų kaimo bendruomenė vilvze@gmail.com

188 Utenos seniūnijos bendruomenė abernotien@gmail.com ; aiste.bernotiene@utena.lt

189 Vabalninko bendruomenė vabalninko.bendruomene2@gmail.com
190 Varėnos krašto vietos veiklos grupė zivile.babravice@varenosvvg.lt
191 Verslo pažinčių asociacija „Verslo vakarai“ edvinas.micuta@gmail.com



192 Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ pajurio.krastas@gmail.com
193 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ pakruojovvg@pakruojis.lt
194 Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ rietavoiniciatyvos@gmail.com
195 Vietos veiklos grupių tinklas vvgtinklas@gmail.com
196 Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė vilkaviskiovvg@gmail.com
197 Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga lina.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt
198 Vilniaus kolegija administracija@atf.viko.lt

199 Vilniaus rajono vietos veiklos grupė violeta.vrvvg@gmail.com ; vrvvg.info@gmail.com

200 Visuomeninė organizacija Anciūnų bendruomenė
gediminomakausko@gmail.com ; 
g.makauskas@inbox.lt

201
Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų 
bendruomenė „Santaka“

santaka.ilgiziai@gmail.com

202
Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė 
„Butkiškės“

lbielskis@gmail.com

203
Visuomeninė organizacija Kaimų bendruomenė 
„Pagraja“

lukosiusvidas@gmail.com

204 Visuomeninė organizacija Kalnaberžės bendruomenė kalnaberzesbendruomene@gmail.com

205
Visuomeninė organizacija Kaulakių kaimo 
bendruomenė

kaulakiubendruomene@gmail.com ; 
pocienelena@gmail.com

206 Visuomeninė organizacija Meškuičių bendruomenė meskuiciu.bendruomene@gmail.com

207 Visuomeninė organizacija Namelis medyje eugenijus.balkauskas@gmail.com
208 Visuomeninė organizacija Noreikių bendruomenė npovilas2@gmail.com
209 Visuomeninė organizacija Priekulės bendruomenė priekules.bendruomene@gmail.com

210
Visuomeninė organizacija Šiluvos bendruomenė 
„Aušrinė“

ausrine.siluva@gmail.com ; 
stoskienejudita@gmail.com

211
Visuomeninė organizacija Ukmergės rajono vietos 
veiklos grupė

vvg@ukmerge.lt ; r.kumetaitiene@ukmergesvvg.lt

212 Visuomeninė organizacija Vėžaičių bendruomenė vezaiciu.bendruomene@gmail.com
213 Vytauto Didžiojo universitetas zua@vdu.lt

214 VšĮ „Ekoagros“ ekoagros@ekoagros.lt ; irma.minskiene@ekoagros.lt

215 VšĮ „Geri norai LT“ jurgita@gerinorai.lt
216 VšĮ „Kontaktų vakarai“ kontaktuvakarai@gmail.com
217 VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ zmogus@zmogui.lt

218 VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“
nvoavilys@nvoavilys.lt ; arunas@zmogui.lt ; 
monika.stankeviciute@zmogui.lt

219 VšĮ „Priekulės bendruomenės užimtumo centras“ priekules.uzimtumo.centras@gmail.com
220 VšĮ „Rietavo žirgynas“ rietavozirgynas@gmail.com
221 VšĮ „Sveikatai palankus“ info@sveikataipalankus.lt
222 VšĮ „Tatulos programa“ tatula@organic.lt ; tatulos.programa@gmail.com
223 VšĮ AgriFood Lithuania DIH kristina@agrifood.lt
224 VšĮ Akademija kotryna.zukauskaite@gmail.com
225 VšĮ amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ rastine@sodziausmeistrai.lt

226 VšĮ Baltijos aplinkos forumas
zymantas.morkvenas@bef.lt ; justas.gulbinas@bef.lt ; 
info@bef.lt

227 VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla
daugutvm.projektai@gmail.com ; 
valentas24@gmail.com

228 VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra e.griniute@litfood.lt



229
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio 
mokymo ir bandymų centras

pmbc@lsmuni.lt

230 VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba info@lzukt.lt ; rimtautas.petraitis@lzukt.lt

231 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras sadula@pprc.panevezys.lm.lt ; kavad99@gmail.com

232 VšĮ Regionų socialinės ekonomikos centras mbvvpd@gmail.com
233 VšĮ Tvari idėja tvariideja@gmail.com
234 Zarasų rajono Sadūnų kaimo bendruomenė rega226@gmail.com
235 Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“ obelele2@gmail.com
236 Žemės ūkio švietimo ir mokslo asociacija redos.laiskai@gmail.com


