
Praėjusių metų 2019 m. vasarą bendruomenės veiklos 15 metų sukaktį paminėjusi Virbalio miestelio (Vilkaviškio r. sav.)

bendruomenė „Virbalio vartai“ gali būti puikus pavyzdys ne tik Suvalkijos, bet ir kitoms visos Lietuvos bendruomenėms, kaip galima

organizuoti veiklą

„Virbalio vartai“ turi daug rėmėjų „Normas“ vadovas Vytautas Geležiūnas, individualių įmonių savininkai Valdas ir Sandrina Saukaičiai

bei Audrius Vekeriotas, laidojimo paslaugų įmonės „Ramybė“ savininkas Jūris Kiveris, UAB „Remyra“ savininkai Almyra ir Remigijus

Rupeikai, ūkininkai Ričardas Anskaitis bei Zita Neverauskienė, Laimutė Radvinauskienė, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių

sąjungos vadovė Lina Kružinauskienė bei „Santakos“ laikraščio redakcija.

Bendruomenės atsiradimas „Virbalio vartai“

Vytautas Jakevičius VDU Žemės ūkio akademija

Mintis steigti bendruomenę brendo keletą metų, kol pagaliau 2004 m. vasario mėn. susirinko iniciatyvinė grupė ir nutarė tai įgyvendinti

Vienas iš pagrindinių iniciatorių yra Stanislovas Lopeta (bendruomenės pirmininkas). Bendruomenė patalpas įsirengė savo jėgomis.

Juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. kaip tik ,,Joninių“ išvakarėse „Suvalkiečiui“ pasakojo, kad 2004 m. vasarį vykusiame

steigiamajame susirinkime dalyvavo ir bendruomenės steigimo sutartį pasirašė 31 Virbalio seniūnijoje gyvenantis bendruomeninės veiklos

entuziastas. Dabar jau 165 nariai dalyvauja bendruomenės organizuojamose talkose ir įvairiuose renginiuose, patys juos organizuoja.

Bendruomenė „Virbalio vartai“ įkūrė „Senųjų amatų centrą“, kuriame per maždaug dvejus veiklos metus jau svečiavosi

tūkstančiai lankytojų iš Lietuvos bei užsienio. Virbalio bendruomenė nusprendė atgaivinti buvusį labai garsų ir žinomą Žolinės

jomarką, vykusį senojoje turgaus aikštėje. Dabar „Virbalio vartai“ kasmet visus sukviečia į istorinę miesto aikštę, kuri yra

Lietuvos urbanistikos paminklas, prisiminti šias senas ir miesto bei seniūnijos gyvenimui svarbias verslo ir amatų tradicijas.

Kontaktiniai duomenys: tel. Nr. +370 611 49622,

9-oji mokslinė – praktinė konferencija

„Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo 

stiprinimas: trumpųjų maisto tiekimo grandinių 

valdymas ir vietos rinkų plėtra“

Veiklos: Edukanocės programos „Duonos kelias“, „Kalėdaičio istorija‘‘, „Virbalio vartai“ 2009 m. įgyvendino projektą „1000

varpelių – Lietuvos vardo tūkstantmečiui“. Iš molio nulipdė 1000 varpelių, juos išdėstė, lakavo, suvėrė ant lininio siūlo ir surišo į

sietyną. Senųjų amatų centras, tapęs ir tikraisiais bendruomenės namais, duris atvėrė tik 2015 m. sausį.2020 m. bendruomenė

„Virbalio vartai“ dalyvavo ir tapo viena iš projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamo Bendruomenių įtinklinimo projektų

konkurso laimėtojų.
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Rezultatai – stipriosios projekto pusės:  žinomumas Lietuvoje ,edukacinės 

programos išskirtinumas, duonos atsiradimo kelias.


