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`unskai

Sunsky kaimo bendruomen� (toliau - bendruomen�), teisin� forma: asociacija, juridinio 

asmens kodas 300079602, iregistruota 2005-01-13, registracijos adresas: Marijampolés sav. 
Sunsky k. Paramos gav�jo statusas suteiktas nuo 2005-01-13. Duomenys kaupiami ir saugomi VI 

Registrs centras.

Pagrindiné veiklos rkais: kits, niekur kitur nepriskirts, naryst�s organizacijs veikla (91.33) 

Sunsks kaimo bendruomen�s veiklos tikslai: atstovauti ir ginti naris interesus,
konstruktyviai bendradarbiaujant su vald~ios ir valdymo institucijomis, vienyti narius bendrai
veiklai, padéti jiems keistis informacija.

Sunsky kaimo bendruomenés vykdoma veikla, veiklos tikslai bei valdymas apibrë~ti jos 

jstatuose ir neprieatarauja kitiems Lietuvoje galiojantiems teis�s aktams. Ataskaitinio laikotarpio
prad~ioje Sunsky kaimo bendruomenei priklaus� 55 nariai (fiziniai asmenys), naris skaiius per 

ataskaitinj laikotarpi suma~ëjo 1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendruomenei priklaus�

nariai (fiziniai asmenys).

Per ataskaitinj laikotarp/ Sunsks kaimo bendruomen� tur�jo 2 samdomus darbuotojus,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendruomenéje dirba - 2 samdomi darbuotojai. U2 buhalterin�s 

apskaitos tvarkym� atsakingas pirminink� Lina Kaleinikovien�. 

Per ataskaitinius 2021 m. Sunsks kaimo bendruomen� vykd� aiuos projektus ir veiklas: 

Pradejo teikti akredituotas socialines paslaugas vaiks dienos centro ,Fazaniukas" 
lankytojams. Kadangi 2021 m. buvo karantinas, veiklos vyko apribotai, bet pavyko 

dalyvauti,Vaiks velyk�l�se" kuris metu kkr�m kiauain/ ir gavom rém�js dovans. Surengeme
bir~elio 1 osios vaiks gynimo dienos avent�. Dalyvavome dvejuose prevenciniuose renginiuose su 

Marijampolès apskrities policijos komisariato bendruomenés pareigün�mis ir Lietuvos automobilis
keliy direkcija. Vykd�me tris bendruomeniakum� skatinanias aplinkos tvarkymo talkas prie 

bendruomen�s pastato ir treniruokliy, js metu dalyvavusiam jaunimui ir mokyklinio am~iaus 
vaikams pasiraaytos socialin�s valandos. Dalyvavome stovykloje,Sugri~imai", ~ygyje po `unsks 
apylinkes. Du kartus vykome / Marijampol�s kino teatra, vien� kart� su ,,Lions" klubu. Penkis

kartus dalyvavome bendrose veiklose su Sunsks biblioteka. Drauge su Marijampol�s visuomenés 

sveikatos biuru sureng�me vaikaiojim� aiaurietiakomis lazdomis. Vykome / Marijampol�s park� Kopija tikra, turi prima facie galią



sudalyvauti ,,Knygos avent�je". Dvejus metus rinkome plastikinius kamatelius projektui ,,Kamatelis 
vajus", bei laimejome réméjs prizus. Rai~ème ir pjaustème moliüga, kuris puoaé Marijampol�s

poezijos parke vykusi� ,Svieianis moliügu aléj�". Vykome pasisveiuoti j Ramoniakis 
bendruomen�, kurioje sudalyvavome muilo gamybos edukacijoje. Pas mus sveiavosi autobusiukas, 
kuriame iaeksponuoti darbeliai ia antrinis ~aliavy, bei pasiséméme idéjs hksimiems projektams. 

Akcijos ,Pasveikink senoli" metu gaminome atvirukus, kuriuos siuntéme seneliu globos namams.
Dalyvavome rudenin�je ,Maisto banko" akcijoje, kurios metu rinkome maisto produktus vaiks
dienos centro lankytojams ir nepasiturintiems bendruomen�s nariams. Bendradarbiavome su 

Tursuis kaimo bendruomene projekte ,,Stiprks ir vikrks". Pasiraayta bendradarbiavimo sutartis su 

Marijampol�s kolegija ir viena darbuotoja dalyvavo mokymuose, bei kituose kursuose, kuriuos

rengé Meil�s Lukaien�s avietimo centras.

Bendruomen�s pirminink� Lina Kaleinikovien� 

Kopija tikra, turi prima facie galią
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