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Lietuvai tapus pilnateise Europos Sąjungos (ES) nare ir patvirtinus Lietuvos �004–�006 m. Bendrojo programavimo 
dokumentą (BPD), buvo pradėta įgyvendinti „Leader+“ priemonė, skatinanti kaimo plėtrą, ugdanti ir stiprinanti vietos 
gyventojų gebėjimą dirbti kartu. Ši priemonė tęsiama ir pagal �007–�01� metų kaimo plėtros programą ir kur kas di-
desniu mastu. Šalies kaime susikūrė naujos struktūros – vietos veiklos grupės (VVG), kurių veikla paremta partneryste 
ir bendradarbiavimu ne tik tarp kaimų gyventojų, jų bendruomenių, bet ir vietos valdžios bei verslo atstovų; tarp VVG 
ir Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM), kaip vadovaujančios institucijos, ŽŪM tarnybų (NMA ir kitų). Pagrindinis VVG tikslas 
– iškilusias problemas spręsti vietos lygmeniu bei aktyviai dalyvauti kaimo plėtros procesuose. 

Per VVG yra sutelktos bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, vietinių verslų, savivaldybių pajėgos. Šių tri-
jų pusių bendradarbiavimas yra viena svarbiausių prielaidų, kad šalies kaimas atgytų visais požiūriais, kad būtų užtikrinta 
ne fragmentiška, bet integruota, visaapimanti ir ilgalaikė kaimiškų regionų plėtra.

Dzūkijos VVG, viena iš 10 VVG sėkmingai įgyvendino bandomąją integruotą strategiją. Strategijos įgyvendinimas pa-
reikalavo daug jėgų, kūrybiškumo, nuoseklumo, užsispyrimo ir kantrybės, tačiau įdėtos pastangos nėra bevaisės. Dabar 
galima džiaugtis atgyjančiu, gražėjančiu Dzūkijos kaimu, aktyviais ir iniciatyviais jo gyventojais, pasirengusiais įveikti 
sunkumus savo ateities ir krašto labui. Didžiuojamės Jumis ir Linkime sėkmės.

Kartu mes galime daug nuveikti, sukurdami Lietuvos kaime saugią ir jaukią gerovę čia gyvenantiems žmonėms, 
dabartinėms ir būsimoms kartoms.

Žemės ūkio ministrė 
prof. Kazimira Danutė Prunskienė

PROGRAMOS „LEADER“ IR ŽEMDIRBIŲ MOKYMO METODIKOS CENTRAS

Jums teko iššūkis būti vienai iš dešimties VVG, gavusių paramą bandomajai integruotai strategijai įgyvendinti. Džiaugiamės kartu su jumis, kad šį iššūkį sė-
kmingai atlaikėte. 

LEADER+ priemonė siekia didelių tikslų: kelti gyvenimo kokybę kaime suteikiant kaimo gyventojams įgūdžių, reikalingų bandomosioms strategijoms pa-
rengti ir įgyvendinti, skatinti vietos iniciatyvas, telkiant bendradarbiauti kaimo bendruomenes, kitas nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo 
atstovus.

Po dideliais tikslais slepiasi paprasti, bet labai svarbūs uždaviniai, kuriuos jūs pradėjote spręsti: strategiškai planuoti kaimo vietovių plėtrą, teikti konsultacijas 
ir pagalbą projektų rengėjams ir įgyvendintojams, kalbėti apie kylančias problemas, ieškoti spendimų, kaip jas spręsti, bendrauti ir skatinti bendradarbiavimą 
tarp vietos valdžios,  verslo atstovų, kelti kaimo žmonių kompetenciją, ugdyti jų iniciatyvumą ir pilietiškumą.

Jei Dzūkijos VVG atstovaujamos teritorijos kaimo vietovėse įvyko pokyčiai, manome, kad jūsų pastangos pasiekė savo tikslą –  padėjo žmonėms.
Dzūkijos VVG darbas įgyvendinat LEADER+ priemonę – tai tik ilgo kelio pradžia keliant kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, mažinant socialinę atskirtį ir 

skurdą, siekiant ekonominės pažangos  ir socialinės gerovės.
Tikime, kad taip pat sėkmingai įgyvendinsite ir kitus išbandymus. Jūsų puikus darbas, aukšta VVG darbuotojų kompetencija bei įgyta patirtis padės sparčiai 

žengti įgyvendinant naująjį LEADER metodo įgyvendinimo etapą.
Dėkojame už gerą darbą ir linkime visapusės sėkmės.  

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro kolektyvo vardu –
Centro direktorė Lina Gumbrevičienė

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪROS NUOMONĖ

�006 m. rugpjūčio 8 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos su Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė 
Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Leader + pobūdžio priemonė“ Paramos sutartį Nr. BPD�004-EZUOGF-4.6.�-04-06/1/0001 projekto ,,Kaimo 
vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje vietovėje“ 
(toliau – Strategija) įgyvendinimui. Patvirtinta paramos suma 508 000,00 Lt.

Strategijos vykdytojas numatė Strategiją įgyvendinti pagal keturis prioritetus (t.y. �� priemones), kurie iš esmės atitinka pagrindinius strategijos tikslus:
1. Kaimo žmonių verslumo ugdymas. 
�. Dzūkijos regiono kultūrinio tapatumo ir aplinkos išsaugojimas.
�. Mažiau aktyvinių kaimo gyventojų grupių integravimas į kaimo bendruomenių gyvenimą.
4. Kaimo bendruomenių ir NVO stiprinimas ir bendradarbiavimo plėtojimas.
�007 m. Strategijos vykdytojas paskelbė I-ąjį kvietimą vietos projektų paraiškoms teikti. Organizuojant  I-ąjį  kvietimą teikti paraiškas, vienos priemonės ir 

veiklos buvo paklausesnės, o kitos buvo mažiau paklausios. Taip atsitiko todėl, kad bandomoji integruota strategija buvo kuriama �005 metais ir  tuo metu buvo 
nustatyti ne visai realūs Strategijos prioritetai, nepakankamai išanalizuota vietovės, kurioje buvo planuojama įgyvendinti bandomoji strategija, specifika. Vietos 
veiklos grupei, apimančiai pakankamai didelę teritoriją (Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybės bei Druskininkų savivaldybė) teko sudėtingas vaidmuo 
suburti skirtingų interesų grupes, kurie turėtų įgyvendinti bendrą misiją – skatinti kaimo plėtrą. 

Dzūkijos VVG bandomojoje integruotos strategijos paraiškoje buvo suplanuota finansuoti 18 vietos projektų.  Vietos projekto vykdytojai, prieš teikdami 
projektus pagal Dzūkijos VVG Strategiją, turėjo pasitarti su bendruomenių nariais ir teikti daugumai aktualius projektus. Tačiau per keletą metų situacija Dzū-
kijos VVG pasikeitė ir bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimą teko koreguoti ir atsisakyti kai kurių Strategijos prioritetų, nes gavus vietos projektų 
pareiškėjų paraiškas paaiškėjo, kad pagal vienus prioritetus ir priemones buvo gauta daugiau projektų nei tikėtas, o pagal kitas – mažiau arba iš viso negauta. 
Per I-ąjį kvietimą teikti paraiškas buvo gauti �4 projektai, po vertinimų �� projektai buvo pripažinti tinkamais finansuoti (1 vietos projektų pareiškėjas atsisakė 
paramos). Kadangi buvo pasiekti ir viršyti Strategijoje numatyti rezultatai, Dzūkijos VVG taryba �008 m.  sausio ��  d. nusprendė atsisakyti II-ojo kvietimo teikti 
vietos projektų paraiškas, o sutaupytas lėšas skirti viešinimui ir informaciniams renginiams. Iš viso pagal Sutartį vietos projektų finansavimo išlaidoms buvo 
patvirtinta 410 000,00 Lt suma, tačiau faktiškai iš Paramos lėšų buvo finansuotas  �1 vietos projektas  už �58 571,00 Lt. 

Strategijos administravimui  buvo įdarbinti pakankamai kompetentingi, gerai VVG organizaciją ir pagrindinius Leader metodo principus išmanantys asmenys. 
Agentūrai laiku buvo teikiami mokėjimo prašymai ir visos projekto įgyvendinimo ataskaitos bei kiti reikalingi dokumentai. Siūlytume dar efektyviau išnaudoti 
per šį laikotarpį surinktą gerąją patirtį ir nebijoti įgyvendinti novatoriškų idėjų. 

Pagarbiai,
NOMEDA PADVAISKAITĖ

Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros programų departamento 
Kaimo vystymo programų skyriaus 

vyriausioji specialistė 

Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas 
Gediminas Krasauskas

Alytaus kaimo bendruomenės turi idėjų ir žino kaip jas įgyvendinti, 
tačiau joms trūksta finansavimo. Džiugu, kad susikūrė Dzūkijos kai-
mo plėtros partnerių asociacija, kuri ne tik apjungė daugumą mūsų 
kaimo bendruomenių, bet parengė bandomąją strategiją, jos įgyven-
dinimui gavo paramą iš Europos Sąjungos bei finansavo nedidelius 
kaimo bendruomenių ar mokyklų projektus. Įgyvendinti projektai 
skatina kaimo žmonių verslumą, sudaro galimybę kurti smulkią inf-
rastruktūrą kaimo vietovėje, padeda atgaivinti mūsų krašto amatus ir 
kulinarinį paveldą, padeda išspręsti laisvalaikio užimtumą. Taip skati-
namas ir kaimo bendruomenių iniciatyvumas bei atsakingumas. Juk 
Lietuvos kaimas - tradicijų saugotojas.

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja
Kristina Miškinienė

Įkurta Dzūkijos VVG savo darbu įrodė, kad būtinos permainos Dzū-
kijos kaime. Atliktas švietėjiškas projektinis darbas paskatino kaimo 
žmones drąsiau jungtis į kaimo bendruomenes ir inicijuoti permai-
nas savo gimtajame kaime ar miestelyje. Kartu su jais branginkime, 
puoselėkime šią idėją įgyvendindami kaimo atnaujinimo ir plėtros 
projektus.

Lazdijų rajono savivaldybės meras 
Artūras Margelis

Įgyvendinti Dzūkijos VVG bandomąją strategiją nebuvo lengva. Nuo 
�004 metų nueitas ilgas kelias. Juk tada kaimo gyvenamųjų vietovių 
bendruomenių kūrimasis buvo naujovė. Žmonėms teko aiškinti, kodėl 
naudinga kurti kaimo bendruomenes. Daug pastangų skyrėme organi-
zaciniam darbui, skatindami bendruomenių kūrimąsi Lazdijų rajone. 
Šiandien labai džiaugiuosi dėl mūsų rajono savivaldybės kaimo ben-
druomenių, jos vertos pagyrimo už tai, kad aktyviai teikė paraiškas 
įvairių sričių projektų finansavimui. Dėl tokio bendruomenių akty-
vumo, gyventojų pilietiškumo net pusė vietos projektų, kurie buvo 
finansuoti pagal Dzūkijos VVG bandomąją strategiją, jau įgyvendinti 
Lazdijų rajone.
Tačiau svarbiausia, kad gyventojai dabar žino, pajuto, kiek daug pro-
blemų galimą išspręsti, kai yra stipri bendruomenė. Tai nors ir nedidelė, 
tačiau savarankiška, arčiausiai vietos gyventojų esanti institucija. Ben-
dradarbiaudami galime įveikti visus rūpesčius, kartu siekti gerovės.

Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Alvydas Valeiša

Įsikūrus Dzūkijos VVG, pirmieji žingsniai buvo sunkūs ir dideliu opti-
mizmu tikrai netryško. Dabar, kai išsisprendė daug problemų ir susi-
telkė darbingas branduolys, galima sakyti, kad padėtas tvirtas pagrin-
das ateičiai. Apmokytos dešimtys bendruomenių narių. Dar didesnis 
jų skaičius dalyvavo projektinėje veikloje ir perprato jos subtilybes. 
Peržvelgus paskutinius projektus, finansuotus iš bandomosios stra-
tegijos lėšų ir, žinant juos rengusių bendruomenių specifiką, drąsiai 
galima teigti, kad vietos gyventojams geriausiai žinomi jų poreikiai.
Suprantama, kad visiems aktyviausiems Dzūkijos VVG nariams už ne-
savanaudišką ir aktyvią veiklą bei paaukotą laisvalaikį, reikėtų po me-
dalį užkabinti, tačiau kas tai padarys? Matyt, kaip atlygis, paliks įgyta 
patirtis, kompetencija ir būrys naujų draugų. 
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MERKINĖS MIESTELIO BENDRUOMENĖ
(Varėnos rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: ,,Etnokultūros skatinimas, tradicinių 
amatų puoselėjimas Merkinėje“

Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-001.
Projekto vadovas: Laima Saviščevienė
Projekto trukmė: nuo �007-11-06 iki �008-05-10
Bendra projekto vertė 11000,00 Lt
Paramos suma: 9.900,00 Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

1 prioritetas. Kaimo žmonių verslumo aktyvinimas.
� priemonė. Dzūkijos krašto amatų, kulinarijos, etnokultūros 

skatinimas.

Projekto poreikio pagrindimas:
Surinkti ir skleisti informaciją etnokultūrine tematika, teikti 

žinias ir praktiškai mokyti jaunąją kartą dzūkiškų amatų, pa-
pročių, tradicijų, kulinarinio paveldo paslapčių.

Projekto tikslas:
Sutelkti Merkinės bendruomenę, skatinti jos iniciatyvumą, ug-

dyti kaimo žmonių verslumą, mažinti socialinę atskirtį; perduoti 
Dzūkijos krašto amatų ir etnokultūros tradicijas jaunajai kartai.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
•	 videokamera, skirta rinkti ir fiksuoti senuosius amatus, tra-

dicinius renginius, bendruomenės veiklą  
Parengta amatų mokymo programa ir surengti 9 amatų mo-

kymai: 
•	 � šiaudinių sodų rišimo (dalyvavo 48 žmonės), 
•	 � verbų rišimo (dalyvavo 45 žmonės), 
•	 vaškinių žvakių liejimo (dalyvavo 45 žmonės),
•	 paskaita „Dzūkijos krašto amatų ir tradicijų perimamumo 

problemos“ (�� žmonės), 
•	 margučių marginimo vašku mokymas.
Surinkta medžiaga etnokultūrine tematika ir įrengta amatų 

centro ekspozicija.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Įgyvendinus projektą bendruomene pajautė naudą, su-

stiprino bendruomeniškumą. Tai buvo pirmas projektas mūsų 
bendruomenėje ir manau, kad tiems, kurie į ji įsitraukė, turėjo 
įvairiapusiškos naudos.

•	 Sunkumai projekte buvo – dideli dokumentacijos tvarky-
mo reikalavimai, apklausos, kainų kaita, taip pat tai, kad ben-
druomenė neturi savo kompiuterio bei kopijavimo aparato.

•	 Galvojame apie projekto tęsinį, nes pradžia visada būna 
sunkiausia, bet be pastangų neturime tikėtis ir geru rezultatų, 
o mes jų norime.

•	 Pasiūlymas – neapsunkinti visuomeniniais pagrindais 
dirbančių bendruomenės narių biurokratiniais reikalavimais, 
skirti didesni procentą avansu pinigų (bent 50 procentų), nes 
iškyla dideles problemos su finansais ką nors perkant ar atsi-
skaitant.

 
Projekto vadovė Laima Saviščevienė, Merkinės miestelio 

bendruomenė
Kontaktai: Projekto vadovė Laima Saviščevienė, 
tel.: 8-616-5�606, el.p.: laimamer@yahoo.com

+

–
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–

NEDZINGĖS KAIMO VYRESNIOJO AMŽIAUS 
ŽMONIŲ ASOCIACIJA ,,NEDZINGĖNAI“

(Varėnos rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: ,,Nedzings Nedzingėn papročiai“
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-00�
Projekto vadovas: Vanda Mockevičienė
Projekto trukmė: nuo �007-11-07 iki �008-06-�0
Bendra projekto vertė:1�.984,44Lt.
Paramos suma: 1�.58�,�0Lt.

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

� prioritetas. Dzūkijos regiono kultūrinio tapatumo ir aplin-
kos išsaugojimas.

1 priemonė. Kaimo kultūrinio paveldo puoselėjimas.
� priemonė. Dzūkijos gamtos pažinimas.

Projekto poreikio pagrindimas:
Dauguma Nedzingės kaimo gyventojų yra vyresnio amžiaus. 

Jie dar saugo iš protėvių perimtas autentiškas kaimo tradicijas. 
Būtina šias tradicijas užrašyti, susisteminti ir šią medžiagą per-
duoti Nedzingės etnografiniam muziejui.

Nedzingės gyventojai neturi finansinių galimybių keliauti ir 
susipažinti su kitų Dzūkijos kaimų tradicijomis ir papročiais.

Projekto tikslas:
Išsaugoti Nedzingės krašto senąsias kaimo tradicijas ir pa-

pročius, jas perduodant vaikams ir jaunimui bei stiprinti kaimo 
gyventojų bendruomeniškumo jausmą.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
•	 diktofonas, skirtas vyresnio Nedzingės krašto žmonių pa-

sakojimams, dainoms ir kitokiai vietos tautosakai kokybiškai 
užfiksuoti ir išsaugoti;

•	 fotoaparatas, skirtas Nedzingės krašto papročių ir tradicijų 
vaizdiniam užfiksavimui ir išsaugojimui;

•	 tautiniai drabužiai, skirti kaimo jaunimui, siekiant išsaugo-
ti Nedzingės krašto etnografinio kostiumo tradicijas;

Suorganizuoti 5 renginiai:
•	 Nedzingės krašto festivalis „Istorijos dulkes nubraukus“;
•	 vaikų ir jaunimo šventė ,,Sekminės“;
•	 kaimo šventė varžytuvės ,,Sueikim susiedėliai“;
•	 popietė ,,Adventas Nedzingėj;
•	 renginys “Kalėdų rytų rožė inžydo”.

Surinkta etnografinė medžiaga apie kaimo vestuvių papročius.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Įgyvendinus projektą bendruomenė pajautė ženklią naudą, 

bendruomenės nariai labai patenkinta suorganizuotomis ekskur-
sijomis, labai džiaugiamės, kad projekto dėka įsigijome tautinius 
kostiumus, galėjome organizuoti renginius, kurių metu jaunimas 
su įsigytais tautiniais kostiumais surengė pasirodymus.

•	 Projekto įgyvendinimo metu susidūrėme su sunkumais, 
kai reikėjo pildyti visą reikiamą dokumentaciją – mokėjimo 
prašymus, ataskaitą ir t.t.

•	 Dėkojame, Dzūkijos VVG darbuotojams už pagalbą įgy-
vendinant projektą – visų bendruomenės narių vardu.

Kontaktai: Projekto vadovė Vanda Mockevičienė, 
tel.: 8-�10-448�7, el.p.: vanda.mockeviciene@gmail.com
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VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRAS
(Lazdijų rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: ,,Čia aš gimiau, čia aš užaugau“
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-00�
Projekto vadovas: Arūnas Maciulevičius
Projekto trukmė: nuo �007-10-�9 iki �008-07-�1
Bendra projekto vertė: ��.000,00 Lt.
Paramos suma: �8.800,00 Lt.

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

� prioritetas. Dzūkijos regiono kultūrinio tapatumo ir aplin-
kos išsaugojimas.

1 priemonė. Kaimo kultūrinio paveldo puoselėjimas.

Vietos projekto poreikio pagrindimas:
Po apklausos paaiškėjo, kad Lazdijų rajono bendruomenė 

tapo abejinga tradicijoms, jaunimas išvyksta į miestą. Aktuali 
ir užimtumo problema. Net ir norėdami atgaivinti senuosius 
amatus, kultūrą, žmonės neturi sutvarkytų patalpų.

Projekto tikslai:
Kaimo etnografinių tradicijų puoselėjimas; kaimo žmonių 

skatinimas puoselėti aplinką; jaunimo kūrybinės veiklos, kul-
tūringo laisvalaikio praleidimo be žalingų įpročių skatinimas 
vasaros stovykloje; kaimo bendruomenės vakaronių, švenčių 
organizavimas; etnografinės aplinkos patalpų įrengimas ir pri-
taikymas bendruomenės interesams.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
•	 9 koncertiniai kostiumai, skirti folkloro ansambliui;
•		išrinktos ir apdovanotos gražiausios  9 kaimo sodybos;
•		suorganizuota kaimo vaikų ir jaunimo 5 dienų vasaros stovykla;
•		įrengta ekspozicija - senovės gryčią vaizduojančios patalpos.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Įgyvendinus projektą, projekto vykdytojai ir bendruome-

nės nariai įgavo ne tik patirties, bet ir buvo išmokta dirbti ben-
driems tikslams.

•	 Kaip ir kiekvienas atliekamas darbas pareikalauja daug pa-
stangų ir ieškojimo iškylančioms problemoms spręsti. Didžiau-
sią sumaištį ir nežinomybę sukėlė užsitęsęs paraiškos vertini-
mas ir sutarties pasirašymas. Teko koreguoti veiklų grafikus, 
perskirstyti darbo grafiką.

•	 Ir toliau planuojame teikti paraiškas paramai gauti, jeigu 
tik bus panašios programos.

•	 Dėkojame Dzūkijos VVG darbuotojams už kantrybę ir jų 
indėlį skatinant Kaimo bendruomenių aktyvinimą.

Kontaktai: Projekto vadovas Arūnas Maciulevičius, 
tel.: 8-�18-510��, el.p.: arunasmaciul@gmail.com
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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PUNIOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
(Alytaus rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: ,,Etnokultūros informacinis – de-
monstracinis mokomasis centras ,,Versmė“ Punios kaimo ben-
druomenei“ 

Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-004
Projekto vadovas: Laimutė Žūsinienė
Projekto trukmė: nuo �007-11-06 iki �008-07-15
Bendra projekto vertė: 16.500,00 Lt.
Paramos suma: 14.850,00 Lt.

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

1 prioritetas. Kaimo žmonių verslumo aktyvinimas. 
� priemonė. Dzūkijos krašto amatų, kulinarijos, etnokultūros 

skatinimas.

Vietos projekto poreikio pagrindimas:
Nyksta Punios krašto etnokultūrinis paveldas, jaunoji karta 

abejinga kultūriniam palikimui. Yra kompetentingų žmonių, 
turinčių idėjų ir patirties vykdyti tokį projektą, tačiau be para-
mos projekto įgyvendinti negali.

Projekto tikslai:
Įkurti amatų, kulinarijos ir etnokultūros informacinį demons-

tracinį mokomąjį centrą. Užtikrinti Punios etnokultūrinio pa-
veldo išsaugojimą, perimamumą, tęstinumą ir garantuoti in-
formacijos sklaidą Dzūkijos regione.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įrengtas Etnokultūros informacinis demonstracinis moko-

masis centras.
Įsigytas turtas: 
•	 skaitmeninis multimedia projektorius, skirtas centro vei-

klai, medžiagos demonstravimui, edukacinėms ir kvalifikaci-
nėms programoms vykdyti;

•	 nešiojamas kompiuteris, skirtas centro veiklai, medžiagos 
demonstravimui su Multimedia projektoriumi;

•	 skaitmeninė vaizdo kamera, skirta filmo ,,Senieji amatai“ 
kūrimui, švenčių, renginių filmavimui, etnokultūrinio paveldo 
įamžinimui;

•	 skaitmeninis fotoaparatas, skirtas renginių akimirkų fiksa-
vimui, etnokultūrinio paveldo įamžinimui;

•	 daugiafunkcinis spausdinimo, skenavimo, kopijavimo ap-
aratas, skirtas medžiagos parengimui, kopijavimui, tolesnei 
centro veiklai;

•	 baldai centro ,,Versmė“ patalpų įrengimui, skirti integruo-
toms pamokoms, susitikimams centro ,,Versmė“ patalpose or-
ganizavimui;

Suorganizuoti 4 renginiai, skirti etnografinių tradicijų puo-
selėjimui:

•	 Etnokultūrinė popietė;
•	 Užgavėnių šventė;
•	 Atvelykio šventė;
•	 „Joninių tradicijos ir papročiai“.

Parengta edukacinių mokymų programa „Punios krašto ku-
linarinis paveldas“.

Parengta programa rajono mokytojams ir vyresnių klasių 
mokiniams „ Punios šilo takais“.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Mūsų bendruomenė pajautė naudą, nes dirbome koman-

doje tiek rengiant projektą, tiek jį įgyvendinant, tolygiai pasi-
skirstę darbus. Projekto dėka pagerėjo renginių kokybė.

•	 Ypatingai didelių sunkumų nebuvo. Didžiausi nepatogu-
mai kilo dėl finansavimo vėlavimo, todėl turėjome keisti nu-
matytus renginius ir jų laiką. Taip pat būtų buvę geriau gauti 
projekto pinigus iš karto, nes per metus pabrango beveik visa 
numatyta pirkti įranga.

•	 Norėtume teikti paraiškas sporto bazės atnaujinimui, 
sporto aikštyno sutvarkymui.

•	 Labai ačiū visiems Dzūkijos VVG darbuotojams už pagal-
bą, geranorišką bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kontaktai: Projekto vadovė Laimutė Žūsinienė, 
tel.: 8-656-40657, el.p.: punele@takas.lt
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LAZDIJŲ RAJONO KRIKŠTONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETAS
(Lazdijų rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: ,,Langas į pasaulį“ 
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-005
Projekto vadovas: Gitana Čiurlionienė
Projekto trukmė: nuo �007-10-�5 iki �008-06-�0
Bendra projekto vertė: 19.997,�9 Lt.
Paramos suma: 16.997,70 Lt.

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

� prioritetas. Mažiau aktyvių kaimo gyventojų grupių inte-
gravimas į kaimo bendruomenės gyvenimą. 

� priemonė. Neįgaliųjų integracija į kaimo visuomenę – švie-
timo, mokymo visą gyvenimą užtikrinimas.

Vietos projekto poreikio pagrindimas:
Krikštonių kaimo bendruomenė neturi kompiuterinių įgū-

džių, todėl mažas gyventojų užimtumas bei informacijos pri-
einamumas. Be to, bendruomenės centras, kuriame norima 
įkurti kompiuterių klasę, neturi lėšų remontui.

Projekto tikslai:
suremontuoti bendruomenės centrą, nupirkti kompiuterinę 

įrangą; 
suorganizuoti kompiuterinio raštingumo kursus, apmokyti 

rajono neįgaliuosius ir vietos gyventojus.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
•	 kompiuterinė įranga, skirta kompiuterinio raštingumo 

kursams bei tolesniam naudojimui;
•	 stalai ir kėdės, skirti organizuoti susitikimams centro patal-

pose.

Buvo atlikti bendruomenės centro remonto darbai: 
•	 elektros instaliavimo darbai;
•	 buvo įsigyta: lubų danga, grindų danga, gipso kartono 

plokštė, glaistas, vandeniniai dažai, grindjuostės luboms, grin-
djuostės grindims, mediniai tašai, elektros instaliacijos prekės, 
langas, durys.

Suorganizuota Sporto šventė.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Bendruomenės nariai patenkinti, projekto rezultatais, nes 

kaimo žmonėms buvo suteikta galimybė per kompiuterinio 
raštingumo kursus įgauti įgūdžių dirbant kompiuteriu. Projek-
to rezultatai atitiko vieną iš tikslų – sustiprinti bendruomeniš-
kumo jausmą bendruomenėje.

•	 Pagrindinis sunkumas įgyvendinant projektą buvo remon-
to darbai – buvo sunku susirasti firmą, kuri atliktų darbus už 
nedidelę pinigų sumą, todėl reikėjo ieškoti patentininkų, kurių 
darbas netoks kokybiškas.

•	 Ateityje toliau planuojame teikti  projektų paraiškas, nes 
dar yra daug darbų, reikalingas bendruomenės centro patalpų 
apšiltinimas, bendruomenės nariai pareiškė norą, kad būtų or-
ganizuojama ekskursijų, vakaronių.

Kontaktai: Projekto vadovė Gitana Čiurlionienė, 
tel.: 8-685-79849, el.p.: gitanaciur@gmail.com
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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KROKIALAUKIO TOMO NORAUS – 
NARUŠEVIČIAUS VIDURINĖ MOKYKLA

(Alytaus rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: „Draugiška Dzūkija ”
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-006
Projekto vadovas: Irena Rinkevičiūtė - Jevdokūnina
Projekto trukmė: nuo �008-04-�4 iki �008-07-0�
Bendra projekto vertė: 17.�76,80 Lt.
Paramos suma: 15.040,�6 Lt.

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

� prioritetas. Mažiau aktyvių kaimo gyventojų grupių inte-
gravimas į kaimo bendruomenės gyvenimą. 

1 priemonė. Gyvenimo sąlygų ir laisvalaikio užimtumo geri-
nimas Dzūkijos kaime.

Vietos projekto poreikio pagrindimas:
Vietos jaunimas skundžiasi neturįs kur ir kaip tinkamai leisti 

laisvalaikio. Dėl to didėja jaunuolių nusikalstamumas.

Projekto tikslai:
Surengti stovyklas, kurių metu būtų užmegzti draugiški san-

tykiai tarp rajono jaunimo. Surengti ekskursijas po saugomas 
Dzūkijos teritorijas, kelti jaunimo savimonę.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
•	 kompiuteris ir projektorius, skirtas informaciniam darbui 

su kaimo jaunimu;
•	 fotoaparatas, skirtas vaizdinei medžiagai paruošti, stovy-

klos bei renginių akimirkoms užfiksuoti.

Surengta � pamainų (po 4 dienas) stovykla, jaunuoliai ke-
liavo po Metelių regioninį parką, Žuvinto biosferos rezervatą, 
aplankė Liškiavą.

Suorganizuotos 6 ekskursijos po Dzūkiją:
•	 į Metelių regioninį parką;
•	 Žuvinto biosferos rezervatą;
•	 Liškiavą.
Surengti susitikimus Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševi-

čiaus ir Seirijų Žmuidzinavičiaus vidurinėse mokyklose.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Kadangi projektas buvo skirtas bendravimui ugdyti, jau-

nuoliai užmezgė naujų pažinčių, įgijo bendravimo ir bendra-
darbiavimo įgūdžių, praplėtė kultūrinį akiratį. Bendradarbiavi-
mas tarp Krokialaukio ir Seirijų jaunuolių, tikimės, bus tęsiamas 
ir toliau.

•	 Sunkumų būta nemažai: pirmiausiai projektas buvo ra-
šytas ir numatytas vykdyti praėjusią vasarą, tačiau jį teko įgy-
vendinti tik šią vasarą - keitėsi projekto įgyvendinimo vadovai, 
išaugo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų kainos. Antra, 
reikalaujama begalės dokumentų, reikia daug laiko skirti jų 
tvarkymui.

•	 Pastabos ir pasiūlymai: mažinti popierizmą, daugiau pasi-
tikėjimo projekto vykdytojais ( jeigu projekto vertė mažesnė 
kaip �5 tūkstančiai litų).

Kontaktai: Projekto vadovė Irena Rinkevičiūtė – Jevdokūni-
na, tel.: 8-616-5�800. el.p.: rinkirk@one.lt

+

–
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VITAS KIŠKIS
(Alytaus rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: ,,Alternatyvaus verslo įkūrimas bei 
smulkiosios infrastruktūros kūrimas kaimo vietovėje (Skraičio-
nių kaime ,Alytaus rajone, Pivašiūnų seniūnijoje kaimo turiz-
mo sodybos ,,Kiškynė“ įkūrimas“ 

Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-007
Projekto vadovas: Vitas Kiškis
Projekto trukmė: nuo �007-10-�1 iki �008-06-�0
Bendra projekto vertė: �0.�00,01 Lt.
Paramos suma: 14.��7,�9 Lt.

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

1 prioritetas. Kaimo žmonių verslumo aktyvinimas. 5 prie-
monė. Gamtą tausojančių alternatyviųjų žemės ūkio veiklų 
vystymas ir turizmo plėtra.

Vietos projekto poreikio pagrindimas:
Kraštas pasižymi nederlingomis žemėmis, puikiu kraštovaiz-

džiu ir gamtiniu , istoriniu bei kultūriniu paveldu, todėl vieti-
niai  gyventojai gali verstis kaimo turizmu. Tačiau šiuo metu 
trūksta informacijos apie kaimo turizmą, investicijų, reklamos, 
europinio lygio įrengtų sodybų, maitinimo paslaugų.

Projekto tikslai:
Paslaugų kaimo vietovėje ir žemės ūkio veiklai alternatyvaus 

verslo įkūrimas ir plėtra, siekiant padidinti gyventojų pajamas. 
Išgryninti verslo idėjas, sudaryti technines sąlygas ir jas išpildy-
ti smulkiai infrastruktūrai.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
•	 nuotekų valymo įrenginys, skirtas įkurti alternatyvų vers-

lą kaimo vietovėje nepažeidžiant aplinkosauginių reikalavi-
mų.

Parengtas investicinis  projektas žemės ūkiui alternatyviam 
verslui įkurti ir plėtoti.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Nauda bet kuriuo atveju yra: dirba valymo įrenginys, para-

šytas investicinis projektas.
•	 Nuo paraiškos pateikimo iki projekto įgyvendinimo pra-

džios praėjo nemažai laiko, todėl, įgyvendinant projektą, buvo 
padidėjusios prekių ir paslaugų kainos. Manau tai ir buvo pa-
grindinė problema.

•	 Ateityje irgi planuoju teikti paraišką.
•	 Esu dėkingas Dzūkijos VVG darbuotojams už suteiktas 

konsultacijas projekto įgyvendinimo metu. Tiesiog buvo ma-
lonu dirbti.

Kontaktai: Projekto vadovas Vitas Kiškis, 
tel.: 8-687-�9571, el.p.: kiskyne@takas.lt
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KAPČIAMIESČIO SENIŪNIJOS  BENDRUOMENĖS KOMITETAS
(Lazdijų rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: ,,Kapčiamiesčio seniūnijos bendruo-
menės centro įkūrimas“

Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-008
Projekto vadovas: Vilma Matulevičienė 
Projekto trukmė: nuo �007-10-�0 iki �008-06-�0
Bendra projekto vertė: 19.890,71 Lt.
Paramos suma: 17.901,64 Lt.

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

4 prioritetas. Kaimo bendruomenių ir NVO stiprinimas ir 
bendradarbiavimo plėtojimas. 

� priemonė. Bendruomenių centrų kūrimas.

Vietos projekto poreikio pagrindimas:
Šiuo metu bendruomenė neturi patalpų laisvalaikiui ir ren-

giniams bei mokymams, repeticijoms. Negali bendrauti su ki-
tomis bendruomenėmis.

Projekto tikslai:
Suremontuoti vidaus patalpas, kad žmonės turėtų vietą, ku-

rioje galėtų užsiimti kultūrine ir švietėjiška veikla.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
•	 kompiuteris su įranga, skirtas ryšiams plėsti, bendruome-

nės narių atitraukimui nuo neigiamų įpročių.

Atlikti bendruomenės centro remonto darbai:
•	 sienų griovimas, lyginimas, dažymas, 
•	 durų montavimas.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Projekto nauda yra akivaizdi, nes bendruomenė susire-

montavo bendruomenės centro patalpas ir įsigijo kompiute-
rinę įrangą.

•	 Įgyvendinant projektą pagrindinis sunkumas su kuriuo 
susidūrėme, buvo tas, kad labai daug popierizmo, manyčiau, 
kad daugelį žmonių tai ir atbaido rengti paraiškas. Reiktų su-
paprastinti reikalavimus.

•	 Toliau planuojame rengti projektus, nes centro patalpoms 
dar trūksta baldų bei biuro įrangos.

Kontaktai: Projekto vadovė Vilma Matulevičienė, 
tel.: 8-615-�9758, el.p.:kapciamiestis@lazdijai.lt
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KUČIŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETAS
(Lazdijų rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: ,,Kučiūnų kaimo bendruomenės cen-
tro įkūrimas“

Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-009
Projekto vadovas: Pranciškus Kundrotas
Projekto trukmė: nuo �007-10-�0 iki �008-0�-�9
Bendra projekto vertė: ��.999,05 Lt.
Paramos suma: �0.�99,19 Lt.

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

4 prioritetas. Kaimo bendruomenių ir NVO stiprinimas ir 
bendradarbiavimo plėtojimas. � priemonė. Bendruomenių 
centrų kūrimas.

Vietos projekto poreikio pagrindimas:
Mažas kaimo žmonių užimtumas, jie nori bendrauti su kai-

myninėmis bendruomenėmis, puoselėti krašto tradicijas ir pa-
pročius, vystyti kultūrinę veikla, tačiau neturi sąlygų.

Projekto tikslai:
Įkurti jaukias patalpas, kad bendruomenės nariai galėtų vys-

tyti aktyvią kultūrinę bei švietėjišką veiklą, bendrauti su kaimy-
ninėmis bendruomenėmis.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Atlikti salės patalpų remonto darbai:
•	 įrengtas karkasas iš tašų;
•	 sienos apkaltos dailylentėmis;  
•	 lubos apkaltos dailylentėmis; 
•	 grindys išklotos laminuotų grindlenčių danga;
•	 nudažytos durys ir sienos;
•	 atlikti elektros montavimo darbai.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Džiaugiamės, kad sėkmingai įgyvendinome projektą, kad 

bendruomenės nariai patenkinti suremontuotomis bendruo-
menės centro patalpomis, kuriose įrengėme šarvojimo salę, tai 
labai palengvino žmonių rūpesčių naštą netekus artimųjų.

•	 Įgyvendindami projektą su sunkumais nesusidūrėme, nes 
lengvai radome firmą, kuri mums atliko visus numatytus pro-
jekte remonto darbus. Kilus neaiškumams, konsultacijas su-
teikdavo Dzūkijos VVG darbuotojai.

•	 Mūsų bendruomenė turi labai daug idėjų, kurios susiję su 
kaimo plėtra, todėl ir toliau planuojame teikti paraiškas para-
mai gauti.

Kontaktai: Projekto vadovas Pranciškus Kundrotas, 
tel.: 8-686 �1700, el.p.: kuciunu.bendruomenė@gmail.com

+

–
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ASOCIACIJA „KAIRIOJO NEMUNO KRANTO BENDRUOMENĖ“
(Druskininkų savivaldybė)

Projekto pavadinimas: ,,Kairiojo Nemuno kranto bendruo-
menės bendruomeninės veiklos tradicijų atgaivinimas ir ma-
terialinės bazės bendruomeniškumo ugdymui sukūrimas“

Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-010
Projekto vadovas: Reda Vaikšnorienė
Projekto trukmė: nuo �008-0�-1� iki �008-07-18
Bendra projekto vertė: 19.01�,04Lt.
Paramos suma: 17.110,84 Lt.

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

4 prioritetas Kaimo bendruomenių ir NVO stiprinimas ir ben-
dradarbiavimo plėtojimas. 

1 priemonė. Kaimo bendruomenių kultūrinių tradicijų puo-
selėjimas ir propagavimas. 

Vietos projekto poreikio pagrindimas:
Bendruomenės veiklos teritorijoje nunykę bendro gyvenimo 

tradicijos: nėra nei verslo, nei vietos ar valstybinių institucijų, 
įstaigų ar organizacijų; nėra aktyvių ir gyventojus vienijančių 
nevyriausybinių organizacijų; nėra bendrų švenčių ir kitų vei-
klos ir bendravimo formų.

Projekto tikslai:
Išplėsti bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo 

tiek tarpusavyje, tiek su kitomis bendruomenėmis galimybes, 
aprūpinant bendruomenę šiuolaikinių informacinių technolo-
gijų įranga.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
•	 nešiojamas kompiuteris, skirtas organizacinėms rei-

kmėms;
•	 biuro programinė įranga, skirta organizacinėms rei-

kmėms;
•	 skaitmeninė vaizdo kamera, skirta surinkti vaizdinei me-

džiagai apie kaimų dabartį ir praeitį;
•	 skaitmeninė fotokamera, skirta surinkti vaizdinei medžia-

gai apie kaimų dabartį ir praeitį;
•	 projektorius ir ekranas projektoriui, skirtas filmuotos me-

džiagos rodymui;
•	 aktyvinės garso kolonėlės, skirtos pranešimų įgarsinimui ir 

garso įrašų leidimui.

Suorganizuota šventė „Kur gimėm, kur augom...“.
Kaimo gyventojams surengti 6 kino vakarai.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Projekto nauda buvo tikrai didelė, nes pavyko įgyvendin-

ti pagrindinį tikslą sustiprinti bendruomeniškumo jausmą, 
surengėme šventes, kino filmų vakarus, žmonės tikrai noriai 
dalyvavo renginiuose, nes anksčiau kaimo žmonių gyvenimas 
buvo niūrus, todėl žmonės buvo patenkinti, kad atsirado gali-
mybė pabendrauti. 

•	 Sunkumas su kuriuo susidūrėme įgyvendindami projektą 
buvo tas, kad vėlavo sutarties pasirašymas, todėl reikėjo nu-
kelti visus planuotus renginius bei darbus.

•	 Bendruomenė ir toliau planuoja teikti paraiškas, nes reikia 
suremontuoti klebonijos patalpas, o jos bendruomenei yra la-
bai reikalingos, kadangi bendruomenė iki šiol neturi savo pa-
talpų ir tai labai apsunkina jų darbą.

Kontaktai: Projekto vadovė Reda Vaišnorienė, 
tel.: 8-6�0-79��9. el.p.: knkbendruomenė@gmail.com
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VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS
(Lazdijų rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: 
ŠEIMŲ RALIS „IR AŠ ČIA GYVENU“ - �007
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-011.
Projekto vadovas: Roma Stulgienė
Projekto trukmė: nuo �008-09-01 iki �008-0�-�1
Bendra projekto vertė 9.6�0,00 Lt
Paramos suma: 8.658,00 Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

� prioritetas. Dzūkijos regiono kultūrinio tapatumo ir aplin-
kos išsaugojimas.

� priemonė. Dzūkijos gamtos pažinimas.
4 priemonė. Sveiko gyvenimo būdo kaime propagavimas.

Projekto poreikio pagrindimas:
Šiais laikais žmonės mažai juda, todėl išsivysto daug ligų. Per 

skubėjimą jie neturi laiko bendrauti.

Projekto tikslai:
Propaguoti sveiką gyvenseną, surengti konferenciją, suor-

ganizuoti ekskursijas po Dzūkijos saugomas teritorijas. Skatin-
ti  šeimų bendravimą.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Suorganizuotos � ekskursijos po Dzūkijos saugomas terito-

rijas.
Surengtas seminaras ,, Ekologinis ūkininkavimas kaimo tu-

rizmo versle, žalingų įpročių poveikis sveikatai bei gyvenimo 
kokybei“

Išleisti lankstinukai ,,Mokykimės gyventi sveikai“.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Šeimų ralis visada teigiamai įtakoja Lazdijų rajono savival-

dybės bendruomenę, taip pat skatina aktyvesnį bendravimą 
tarp jos narių.

•	 Įgyvendindami projektą susidūrėme su sunkumais, nes 
tokios kaip mūsų apimties projektui, manau, būtų užtekę pa-
teikti tik vieną ataskaitą, o pateikėme dvi. Tai neigiamai įtakoja 
darbo kokybę, kadangi tiek pareiškėjams, tiek vertintojams 
padidėja darbo krūvis, nors rezultatas vis tiek išlieka tas pats.

•	 VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“, siekdama efek-
tyviau pasiekti tikslus ir įgyvendinti veiklas, reguliariai rengia 
paraiškas finansinei paramai gauti.

•	 Pasiūlymas ateičiai - turėtų būti paprastesnės ir lengves-
nės paraiškos bei ataskaitos.  

Kontaktai: Projekto vadovė Roma Stulgienė, 
tel.: 8-�18-51160, el.p.: turizmas@lazdijai.lt
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Projekto pavadinimas: „Dubičių kaimo bendruomenės etno-
kultūros plėtra“.

Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-01�.
Projekto vadovas: Dalia Karpičienė
Projekto trukmė: nuo �008-01-�� iki �008-06-�0
Bendra projekto vertė �5.��6,6� Lt
Paramos suma: 31.701,31Lt 

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

1 prioritetas. Kaimo žmonių verslumo ugdymas.
� priemonė. Dzūkijos krašto amatų, kulinarijos, etnokultūros 

skatinimas.

Projekto poreikio pagrindimas:
Dubičių kaime įkurtas etnografinis ansamblis neturi tautinių 

drabužių, o koncertuoja įvairiose Lietuvos vietose bei tarptau-
tiniuose festivaliuose. Kaime yra mokančių groti žmonių, bet 
nėra galimybės įsigyti muzikos instrumentų.

Taip pat bendruomenės nariai nori išmokti liaudies meno 
dirbinių gamybos, o vėliau užsiimti namudine veikla.

Projekto tikslai:
Išlaikyti etnografines tradicijas ateitiems kartoms, organi-

zuoti kaimo bendruomenei kalendorinę ir teminę šventę, puo-
selėti liaudies kultūros tradicijas.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
•	 įsigyta 10 tautinių kostiumų, skirtų  paremti etnografiniam 

ansambliui;
•	 įsigytas akordeonas, skirtas paremti etnografiniam ansam-

bliui.

DUBIČIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ
(Varėnos rajono savivaldybė)

Suorganizuoti mokymai: 
•	Verbų ir sodų rišimo;
•	puokščių darymo;
•	meninių karpinių pamokos,
Surengti etnografinių tradicijų puoselėjimo renginiai:
•	 šventė „Motinos diena“;
•	 šventė ,,Joninės“

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Projekto rezultatais buvo labai patenkinti visi bendruo-

menės nariai, nes šis projektas praskaidrino kaimo bendruo-
menės narių nykią kasdienybę. Labai naudingi buvo amatų 
mokymai, kurių metu moterys išmoko rišti verbas, puokščių 
darymo ir meninių karpinių amatų. Surengtose šventėse labai 
noriai dalyvavo visi bendruomenės nariai, organizuoti šventes 
labai padėjo ir įsigyti tautiniai rūbai bei akordeonas.

•	 Pagrindinis sunkumas su kuriuo susidūrėme įgyvendin-
dami projektą, kad pateikus mokėjimo prašymą užtruko lėšų 
pervedimas, bet labai džiaugiamės, kad Dzūkijos VVG darbuo-
tojai, o ypač Dzūkijos VVG pirmininkas geranoriškai padėjo, 
pakonsultavo kilus neaiškumams.

•	 Ateitį mūsų bendruomenė planuoja teikti paraiškas para-
mai gauti, nes bendruomenės nariai turi daug minčių ką ga-
lima būtų padarytų kaimo labui - viena iš idėjų įkurti amatų 
centrą.

Kontaktai: Projekto vadovė Dalia Karpičienė, 
tel.: 8-6�0-�0760, el.p.: jofele@auto.lt

+

–
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PILVINGIO KAIMO BENDRUOMENĖ
(Varėnos rajono savivaldybė)

Projekto pavadinimas: „Gražinkime savo kaimą“.
Projekto kodas:. LEADER-DZUKIJA-01-01�.
Projekto vadovas: Stasys Sakalauskas
Projekto trukmė: nuo �007-1�-14 iki �008-06-�0
Bendra projekto vertė 11.998,00 Lt
Paramos suma: 10.798,�0 Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

� prioritetas Dzūkijos regiono kultūrinio tapatumo ir aplin-
kos išsaugojimas.

� Priemonė. Aplinkos tvarkymas kaimo teritorijose.

Projekto poreikio pagrindimas:
Pilvinio kaime jaunimo užimtumo problema jaučiama labai 

stipriai. Kaime jaunimas neturi galimybės sportuoti, kadangi 
sporto aikštelė nepritaikyta. Atnaujinus ir pritaikius sporto 
aikštelę krepšiniui, tinkliniui, lauko tenisui bei įsigijus keletą 
sporto reikmenų komplektų būtų galima organizuoti įvairias 
sporto šventes. Pastačius ir įrengus lauko pavėsinę, aikštelėje 
būtų organizuojamos kalendorinės šventės.

Projekto tikslai:
Padėti kaimo gyventojams per meninę, sportinę ar kitokią 

veiklą realizuoti saviraiškos poreikį, laisvai bendrauti su savo 
vienmečiais ar vyresniais už save žmonėmis.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:

Įsigytas turtas: 
•	 Įsigytas muzikos centras,
•	 Įsigyta: krepšinio lentos (� vnt.), kamuoliai, tinklas tinkli-

niui, tinklas lauko tenisui, raketės lauko tenisui.

Įrengta lauko pavėsinė 

Suorganizuota šventė Joninių proga.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
• Projekto naudą ypač pajautė jaunimas, kadangi buvo 

įrengta sporto aikštelė su universaliais krepšinio stovais, bei 
tinklinio įranga, taip pat prie aikštelės pastatėme pavėsinę, 
kuri tikimės bus bendruomenės narių sueigos vieta.

• Įgyvendindami projektą  su dideliais  sunkumais nesusidū-
rėme,  daug padėjo Dzūkijos VVG darbuotojai.

• Ateityje planuojame teikti paraiškas, nes remontuojame 
bendruomenės centro patalpas.

Kontaktai: Projekto vadovas Stasys Sakalauskas, 
tel.: 8-614-7�578, virdubinskiene@gmail.com
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Projekto pavadinimas: „Bendruomenės centro įkūrimas“.
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-014.
Projekto vadovas: Irena Babarskienė
Projekto trukmė: nuo �007-10-�0 iki �008-05-15
Bendra projekto vertė 1�.400,00 Lt
Paramos suma: 1�.000,00 Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

4 prioritetas. Kaimo bendruomenių ir NVO stiprinimas ir 
bendradarbiavimo plėtojimas.

� priemonė. Bendruomenių centrų kūrimas.

Projekto poreikio pagrindimas:
Turimų bendruomenės patalpų langų rėmai yra supuvę, 

nesandarūs, trys langai be stiklų – užkalti polietileno plėvele. 
Šiuo metu negalime rengti gyventojų susiėjimų, kultūrinių 
renginių. Todėl mums reikalinga sudėti naujus langus.

Projekto tikslai:
Bendruomenės centro kūrimas – patalpų remontas, t.y. nau-

jų langų sudėjimas.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:

Įsigyta šarvinė;
Pakeisti pastato langai.

NAUJOSIOS KIRSNOS KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETAS
(Lazdijų rajono savivaldybė)

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas reiškia didelį 

dėkingumą Dzūkijos VVG už galimybę įgyvendinti projektą 
mūsų bendruomenėje. Sudėjus patalpose naujus langus, jos 
tapo jaukios, tvarkingos ir patrauklios.

•	 Šių metų rugpjūčio � d. bendruomenės patalpose vyko 
šventė, dalyvavo dauguma gyventojų, jie labai džiaugėsi ir 
išreiškė vadovybės didelį dėkingumą už patalpų sutvarkymą, 
taip pat gyventojai dėkoja ir už šarvinę.

•	 Kadangi turime puikiai sutvarkytas patalpas, gyventojai 
pareiškė norą spalio mėn. daryti bendruomenės šventę, jie 
sugalvojo įdomią temą. Bendruomenės komiteto manymu 
šio projekto įgyvendinimas sustiprino bendruomenės narių 
tarpusavio ryšį, tai davė didelią naudą mūsų kaimo gyvento-
jams. 

•	 Įgyvendinant projektą jokių sunkumų bei neaiškumų ne-
patyrėme.

•	 Ateityje planuojame teikti paraiškas ilgalaikio bei trumpa-
laikio turto įsigijimui bei patalpų durų keitimui.

Kontaktai: Projekto vadovas Irena Babarskienė, tel.: 8 615 79 
��8, el.p.: kontrolep@lazdijai.lt
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Projekto pavadinimas: „Susipažinkime – dzūkučiai Prano 
Dzūko sodyboje – Rudens ekvinokcija“.

Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-015.
Projekto vadovas: Ona Aldona Surdokienė
Projekto trukmė: nuo �007-11-05 iki �008-07-15
Bendra projekto vertė 8.�89,58 Lt.
Paramos suma: 7551,00 Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

� prioritetas. Mažiau aktyvių kaimo gyventojų grupių inte-
gravimas į kaimo bendruomenės gyvenimą.

1 priemonė. Gyvenimo sąlygų ir laisvalaikio užimtumo geri-
nimas Dzūkijos kaime.

Projekto poreikio pagrindimas:
Į kaimą jau daug metų neatvyksta profesionalūs teatrai, to-

dėl šią spragą užpildome organizuodami kaimo teatrų šven-
tę. Šiemet tai būtų šeštoji tarptautinė šventė „Susipažinkime“. 
Literatų šventė – konferencija yra puiki proga pristatyti savo 
kūrybą platesnei auditorijai.

Projekto tikslai:
Sudaryti prielaidas jaunimo, moterų ir kitų kaimo žmonių 

laisvalaikio užimtumui; ugdyti kaimo žmonių bendruomeniš-
kumo jausmą, nukreiptą bendrų tikslų įgyvendinimui

Projekto pasiekimai ir rezultatai:

Įsigytas turtas: 
•	 įsigytas skaitmeninis fotoaparatas.

Suorganizuoti � renginiai ir jaunimo vasaros stovykla: 
•	 renginiai kaimo bendruomenėse (Teatrų šventė),
•	 renginiai kaimo bendruomenėse (Literatūros šventė „Ru-

dens ekvinokcija“),
•	 stovykla „Dzūkučiai P. Dzūko sodyboje“.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Bendruomenės nariai, įgyvendinę projektą, pajautė nau-

dą, ypač jaunimas buvo patenkintas vasaros stovykla, taip pat 
džiaugiamės turėję galimybę surengti teatrų šventę, kurios 
metu pabendravome ne tik su Lietuvos klojimo teatrais, bet 
buvo atvykę ir svečiai iš Lenkijos.

•	 Įgyvendindami projektą susidūrėme su šiuo sunkumu, 
kadangi bendruomenės komitetas neturi kompiuterio, todėl 
buvo kai kurių sunkumų. Taip pat mažai patirties vykdant to-
kio masto projektus. Per daug popierizmo. Turėtų ir paraiška ir 
visos ataskaitos būti paprastesnės.

•	 Toliau taip pat planuojame teikti paraiškas, nes nestokoja-
me naujų idėjų, ką galima būtų padaryti bendruomenės narių 
labui.

•	 Dzūkijos VVG darbuotojai maloniai bendravo, nestokojo 
patarimų ir tiesioginės pagalbos. Linkiu visiems jiems, o taip 
pat kolegoms kitose bendruomenėse neprarasti optimizmo ir 
sėkmingo darbo.

Kontaktai: Projekto vadovė Ona Aldona Surdokienė, 
tel.: 8 �18 47117, el.p.: šeštokai@lazdijai.lt

ŠEŠTOKŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETAS
(Lazdijų rajono savivaldybė)
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Projekto pavadinimas: „Gegutės kaimo bendruomenės cen-
tro kūrimas“.

Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-016.
Projekto vadovas: Vidas Tomkevičius
Projekto trukmė: nuo �008-04-07 iki �008-04-��
Bendra projekto vertė 10086,00 Lt
Paramos suma: 9077,00 Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

4 prioritetas. Kaimo bendruomenių ir NVO stiprinimas ir 
bendradarbiavimo plėtojimas.

� priemonė. Bendruomenių centrų kūrimas.

Projekto poreikio pagrindimas:
Suremontuotos patalpos be baldų nebus tinkamai panau-

dojamos, o be šiuolaikinių ryšio priemonių bendruomenė at-
skirta nuo pilnavertės informacijos.

Projekto tikslai:
Bendruomenės centro kūrimas – baldų ir kompiuterinės 

įrangos įsigijimas.

GEGUTĖS KAIMO BENDRUOMENĖ
(Lazdijų rajono savivaldybė)

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
•	 įsigyta kompiuterinė technika: nešiojamas kompiuteris, 

spausdintuvas – kopijuokis, programinė įranga;
•	 baldai: 8 komplektai stalų su 4 kėdėmis, � spintos, kompiu-

terio stalas su kėde, lentyna, komoda, sofa.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Bendruomenės nariai patenkinti projekto rezultatu – įkur-

tu bendruomenės centru, suremontuotose patalpose, rengia-
mi bendruomenės narių susirinkimai, šarvojami  bendruome-
nės nariai, rengiami klasės sutikimai. 

•	 Įgyvendindami projektą su sunkumais nesusidūrėme 
– viskas vyko sklandžiai, pateikėme vieną mokėjimo prašymą, 
įsigijome baldus bei kompiuterinę įrangą.

•	 Ateityje planuojame toliau teikti paraiškas paramai gauti, 
nes esame suinteresuoti kaip įmanoma labiau pagerinti ben-
druomenės narių gerbūvį.

Kontaktai: Projekto vadovas Vidas Tamkevičius, tel.: 8-687-
15454, el.p.: geguteskb@gmail.com
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Projekto pavadinimas: „Sportuokime saugiose aikštelėse“.
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-018.
Projekto vadovas: Vita Barišauskienė
Projekto trukmė: nuo �008-0�-08 iki �008-07-15
Bendra projekto vertė 42.397,80 Lt. 
Paramos suma: �4.47�,58 Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

� prioritetas Dzūkijos regiono kultūrinio tapatumo ir aplin-
kos išsaugojimas.

� priemonė Aplinkos tvarkymas kaimo teritorijose.

Projekto poreikio pagrindimas:
Kaime nėra tinkamų sąlygų sportuoti, treniruotis ar turinin-

gai praleisti laisvalaikį: mokyklos sporto aikštynas labai senas, 
danga sutrūkinėjusi, paviršius nelygus, gruoblėtas ir išlindę aš-
trūs skaldos kampai.

Projekto tikslai:
• sudaryti sąlygas mokyklos bei kaimo bendruomenės na-

riams sveikai bei turiningai leisti laisvalaikį;
• sutvarkyti dalį mokyklos bei kaimo teritorijos.

VARĖNOS RAJONO. LIŠKIAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
(Varėnos rajono savivaldybė)

Projekto pasiekimai ir rezultatai:

atnaujinta krepšinio aikštelė,
įrengti nauji suoliukai.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą.
•	 Įgyvendinus projektą, bendruomenė (ypač kaimo jauni-

mas) turi geresnes sąlygas žaisti krepšinį, turi susibūrimo vietą. 
Naujoje aikštelėje jau vyko giminių krepšinio turnyras Vilkiau-
tinio kaimo šventės metu. Žaidė  8 komandos. Taigi, projektas 
kaimo bendruomenei tikrai naudingas.

•	 Įgyvendinant projektą, sunkumai iškilo, šoktelėjus darbų 
kainoms. 

•	 Manau, kad, esant galimybei, vėl teikčiau paraišką .
•	 Nuoširdžiai dėkoju Asociacijos pirmininkui Edgarui Gar-

dziulevičiui, buhalterei Virginijai Mazėtienei ir administrato-
rei Inetai Lukoševičiūtei už pagalbą ir kantrybę, įgyvendinant 
projektus. 

Kontaktai: Projekto vadovė Vita Baršauskienė, 
tel.: 8-618-�6 ��5, el.p.: liskiava@takas.lt
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Projekto pavadinimas: „SPINDULYS“.
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-019.
Projekto vadovas: Aldona-Marija Giedraitienė
Projekto trukmė: nuo �007-10-�0 iki �008-07-15
Bendra projekto vertė �4��8,91 Lt
Paramos suma: �0806,0� Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

� prioritetas. Mažiau aktyvių kaimo gyventojų grupių inte-
gravimas į kaimo bendruomenės gyvenimą.

1 priemonė. Gyvenimo sąlygų ir laisvalaikio užimtumo geri-
nimas Dzūkijos kaime.

Projekto poreikio pagrindimas:
Projekto gautomis lėšomis, pačių bendruomenės narių jė-

gomis įrengtos jaukios ir šiltos patalpos padėtų išspręsti už-
imtumo ir kultūringo laisvalaikio praleidimo problemą kaime. 
Norime įkurti bendruomenės centrą, organizuoti ekskursijas 
po Dzūkijos saugomas teritorijas, pastatyti spektaklį, įtrau-
kiant neįgaliuosius ir su juo aplankyti 6 bendruomenes.

Projekto tikslai:
Įkurti bendruomenės centrą, organizuoti ekskursijas po 

Dzūkijos saugomas teritorijas, pastatyti spektaklį, įtraukiant 
neįgaliuosius ir su juo aplankyti 6 bendruomenes, pravesti 4 
seminarus apie senovinius amatus.

VEISIEJŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETAS
(Lazdijų rajono savivaldybė)

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas:	 durys, langai, kompiuterinė įranga su inter-

neto įranga, biliardo stalas, teniso stalas,
•	 įsteigtas bendruomenės centras,
•	 pastatytas spektaklis,
•	 ekskursija po Dzūkijos saugomas teritorijas,
•	 senovinių amatų mokymai,
•	 šventė, skirta bendruomenės centro įsteigimui,
•	 išvykos su spektakliu po kaimo bendruomenių centrus.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Naudą pajautėme, nes bendruomenė susiremontavo pa-

talpas. Šiek tiek ir bendruomeniškumo jausmas atsirado. 
•	 Sunkumų būta, ir nemažai. Trūksta žmogiškų išteklių. 

Žmonės  dirba kitus darbus ir skirti laiko projektams vykdyti 
negali. Be to, didelė biurokratiška sistema. Taip pat projekto 
vertintojai subjektyviai sumažina reikalingas lėšas. Nėra siste-
mos, kaip pvz. Airijoje. Ten bendruomenė tik vykdo projektą, 
o visus popierius tvarko VVG. Pas mus taip nėra. Gerai dar, kad 
VVG darbuotojos savo noru mums padeda. Bet čia ne išeitis.  

•	 Dėl ateities dar neapsisprendėme. Jei ir toliau taip vertins 
paraiškas, gali noras praeiti.

•	 Norime, kad mes teiktume sąskaitas, o jau visą kitą darbą 
kad dirbtų VVG darbuotojas.

Kontaktai: Projekto vadovė Aldona-Marija Giedraitienė, tel.: 
8-�1856195, el.p.: zenonas@mail.lt
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Projekto pavadinimas: „Bendruomenės centro įkūrimas“.
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-0�0.
Projekto vadovas: Marytė Jankienė
Projekto trukmė: nuo �007-11-08 iki �008-05-19
Bendra projekto vertė 9.154,82 Lt
Paramos suma: 8. 239,34 Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonės, pagal ku-
rią finansuotas projektas:

4 prioritetas Kaimo bendruomenių ir NVO stiprinimas ir ben-
dradarbiavimo plėtojimas

1 priemonė. Kaimo bendruomenių kultūrinių tradicijų puo-
selėjimas ir propagavimas

� priemonė. Kaimo bendruomenės narių savimonės ir ben-
druomeniškumo ugdymas, gerosios patirties sklaida Dzūkijos 
regione

� Priemonė. Bendruomenių centrų kūrimas

Projekto poreikio pagrindimas:
Kabelių kaimo bendruomenės nariai bendrame susirinkime 

dalinosi mintimis apie demografinę, socialinę bei kultūrinę 
padėtį. Žmonės pareiškė norą turėti edukacinį centrą, kurio 
veikla būtų užimti vaikus ir kaimo žmones (užsiimti etnogra-
finiu informavimu ir ugdymu, profesiniu lavinimu ir inicijuoti 
pažintines keliones).

Projekto tikslai:
Stiprinti kaimo bendruomeniškumą. Skatinti informacijos 

apie etnografinius kaimus, jų vertybes ir tradicijas sklaidą, 
saugoti ir puoselėti savo kaimą, suteikiant jo žmonėms naujų 
perspektyvų ir galimybių.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:

Įsigytas turtas: 
•	 įsigyta kompiuterinė technika ir programos, stalas ir kėdės, 

daugiafunkcinis įrenginys (print/scan/copy/ADF/fax) USB,
•	 įrengtas internetas,
•	 pagaminta vertikalios langų žaliuzės,
•	 pagaminta ir sumontuota langų ir durų apsauginės grotos.

Suorganizuotos � šventės, skirtos kaimo tradicijų puoselė-
jimui.

Išleistas informacinis biuletenis apie Kabelių kaimą.

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Labai džiaugiamės projekto nauda, visi bendruomenės 

nariai džiaugiasi suteikta galimybe pabūti visiems kartu šven-
čių metu, įsigyta kompiuterine įranga, kuria noriai naudojasi 
jaunimas.

•	 Įgyvendindami projektą su dideliais sunkumais nesusidū-
rėme, tik užtruko sutarties pasirašymas, todėl buvo sudėtinga 
susirasti kitus prekių tiekėjus, nes dauguma tiekėjų likvidavo 
firmas, arba pakeitė veiklos kryptį.

•	 Ateitį planuojame teikti paraiškas paramai gauti, nes yra 
daug minčių kaip galima būtų pagerinti bendruomenės gerbūvį. 

Kontaktai: Projekto vadovė Marytė Jankienė, 
tel.: 8 616 �965�, el.p.: ema��@one.lt

KABELIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
(Varėnos rajono savivaldybė)

+

–
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Projekto pavadinimas: 
„Aktyvinkime Viečiūnų kaimo bendruomenę!“.
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-0�1.
Projekto vadovas: Julė Bliūdžiuvienė
Projekto trukmė: nuo �008-0�-�6 iki �008-07-�1
Bendra projekto vertė �0171,50 Lt
Paramos suma: 18154,�5 Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

4 prioritetas. Kaimo bendruomenių ir NVO stiprinimas ir 
bendradarbiavimo plėtojimas.  

1priemonė. Kaimo bendruomenių kultūrinių tradicijų puo-
selėjimas ir propagavimas.

� priemonė. Bendruomenių centrų kūrimas.

Projekto poreikio pagrindimas:
Kaimo gyventojams trūksta šviečiamųjų renginių. Kaime 

organizuojami tik susitikimai su valdžios atstovais ir pan. Se-
minarų visai neorganizuojama, o jie būtinai reikalingi kaimo 
žmonėms apie sveiką gyvenseną, šeimos funkcijų pasidaliji-
mą, moters vaidmenį šeimoje, bendruomenės aktyvinimą.

Projekto tikslai:
Suorganizuoti seminarus Viečiūnų kaimo gyventojams, iš-

spausdinti straipsnį spaudoje, suorganizuoti kaimo jaunimui 
ekskursiją į Dzūkijos saugomas teritorijas, suorganizuoti kai-
mo šventę.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:
Įsigytas turtas: 
Nešiojamas kompiuteris, Multimedia su projektoriumi, skai-

tmeninis fotoaparatas,

VIEČIŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ „VERSMĖ“
(Druskininkų rajono savivaldybė)

Suorganizuoti 4 seminarai: 
•	apie sveiką gyvenseną bei vaikų auklėjimą, skirtas rizikos 

šeimų tėvams;
•	apie moters vaidmenį šiuolaikinėje šeimoje, skirtas mote-

rims namų šeimininkėms;
•	apie kaimo bendruomenės aktyvinimą, skirtas aktyviems 

bendruomenėms nariams;
•	apie žalingų įpročių žalą, skirtas jaunimui.

Suorganizuota ekskursija į Dzūkijos saugomas teritorijas, 

Surengta kaimo šventė. 

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Bendruomenės nariai dalyvavę seminaruose pajuto, kad 

gana nesunkiai galima susirinkti, bendrauti, praplėsti akiratį. 
Padedant seminaro vedėjui pažvelgti į tam tikras situacijas, 
problemas kitu kampu, surasti sprendimų būdus. Taip pat 
pajuto kad dar kas mūsų bendruomenės gyvenime priklauso 
nuo mūsų pačių.

•	 Didelių sunkumų nebuvo, daug konkrečios informacijos, 
patarimų gavome iš Dzūkijos VVG. Vienas didžiausių sunku-
mų – labai didelis popierizmas.

•	 Būtinai ateityje teiksime paraiškas paramai gauti, nes tai 
galimybė patiems pagerinti savo bendruomenės gyvenimą.

•	 Pasiūlymas: supaprastinti projektų įgyvendinimo taisy-
kles. Labai gerai kad galima buvo taikyti sąskaitų apmokėjimo 
būdą.

Kontaktai: Projekto vadovė Julė Bliūdžiuvienė, 
tel.: 8-�1�-471�0, el.p.: versme@dtiltas.lt

+

–
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Projekto pavadinimas: 
„Liaudiškos tradicijos – mūsų vienybė“.
Projekto kodas: LEADER-DZUKIJA-01-0��.
Projekto vadovas: Danguolė Jančiūnienė
Projekto trukmė: nuo �007-11-06 iki �008-07-15
Bendra projekto vertė �14�4,�0 Lt
Paramos suma: 19�81,78 Lt

Bandomosios strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią 
finansuotas projektas:

4 prioritetas. Kaimo bendruomenių ir NVO stiprinimas ir 
bendradarbiavimo plėtojimas.

� priemonė. Bendruomenių centrų kūrimas.

Projekto poreikio pagrindimas:
Įkūrus bendruomenės centrą, atsiras galimybė visapusiškam 

bendravimui, renginių organizavimui, gyvenimo kokybės ge-
rinimui. Įkurtame etnografiniame ansamblyje per dainą ir šokį 
save galės realizuoti įvairaus amžiaus žmonės.

Projekto tikslai:
Bendruomenės centro įkūrimas – patalpų remontas; etno-

grafinio ansamblio įkūrimas; seniūnijos gyventojų „Rudenėlio“ 
šventė.

Projekto pasiekimai ir rezultatai:

Suremontuotos bendruomenės centro patalpos, įsigyta pa-
talpų šildymo elektriniai įrenginiai

Suorganizuota kaimo tradicijų puoselėjimo šventė 
Paremtas etnografinis kolektyvas.
Suorganizuotas vilnos vėlimo seminaras.

JANĖNŲ BENDRUOMENĖS KOMITETAS
(Lazdijų rajono savivaldybė)

Vietos projekto vykdytojo mintys, įgyvendinus projektą:
•	 Manome, kad įgyvendinus projektą naudą pajautė dau-

guma bendruomenės narių. Pirmiausia į akis krenta suremon-
tuotos patalpos. Dabar dažnai žmonės užsuka pasidžiaugti 
suremontuotomis klasėmis. Atsirado bendruomenės žmonių, 
kurie tiesiog padovanojo � elektrinius šviestuvus, arbatos ser-
vizą, stalą. Nemažai pensijinio amžiaus žmonių dalyvavo su-
rengtoje šventėje. Atsistojęs Pranas Sidaravičius (šis žmogus 
dar atsimena kai pokario metais buvo statoma Janėnų moky-
kla) juokavo:

- Tai sulaukėm laikų: jauni būdami čia gegužinėse šokom, 
dartės senas o rodos, kad vėl tose paciose vakaruškose trypiu.

Dabar žmonės linkę saugoti ir puoselėti savo bendruome-
nės centrą. 

•	 Įgyvendinant projektą sunkumų buvo nemažai. Pirmiau-
sia viskas prasideda nuo to, kad nėra pradinių  lėšų. Gavome 
mažą avansą ir projekto pabaigoje reikėjo skolintis pinigų iš 
fizinių asmenų. Dar sunku buvo rasti žmogų, kuris galėtų vesti 
seminarą. Manome, kad Lazdijų rajone tai didelė problema. Na 
ir žmonėms trūksta bendruomeniškumo jausmo.

•	 Manome, kad dabar reikia  apsvarstyti padarytas klaidas, 
gautus rezultatus ir nusimatyti veiklos prioritetus. Tada pla-
nuosime teikti paraišką naujam projektui. Norime, kad kitas 
projektas būtų dar geriau apgalvotas ir suplanuotas. Manome, 
kad reikia įtraukti kuo daugiau žmonių į projekto vykdymą. 

•	 Siūlome taikyti įvairius išlaidų apmokėjimo būdus.

Kontaktai: Projekto vadovas - Danguolė Jančiūnienė, 
tel.: 8-614-40958, el.p.: janciuniene@gmail.com

+

–



50 51

DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJA (DZŪKIJOS VVG)

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) (Dzūkijos vietinės veiklos grupė) – tai Alytaus apskrities kaimo 
teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios 
institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Alytaus apskrities kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis apskrities 
kaimo plėtra. Dzūkijos VVG teritorijai priklauso Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų bei Druskininkų savivaldybės be didžiųjų Dzūki-
jos miestų (Alytaus, Druskininkų ir Varėnos). 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) įsteigta �004 metais. Asociacijos steigėjai – penkios kaimo ben-
druomenės. Šiuo metu Dzūkijos VVG asociacijai priklauso 61 organizacija, taryboje yra 1� atstovų, asociacijos pirmininkas - Ed-
garas Gardziulevičius.

DZŪKIJOS VVG BANDOMOJI STRATEGIJA

Ši bandomoji strategija ypatinga tuo, kad tiek rengiant, tiek ir įgyvendinant daugiausia prisidėjo kaimo bendruomenės. VVG 
rengdavo susitikimus su žmonėmis seniūnijose, kur kaimo žmonės patys siūlė tikslus ir konkrečias priemones, kaip gerinti gyve-
nimo kokybę Dzūkijos kaimuose. Vėliau visi siūlymai buvo susisteminti, keliami bendri tikslai, nustatomi svarbiausi prioritetai.

Dzūkijos VVG bandomoji strategija parengta �006 metais, o �006 m. rugpjūčio 8 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra pasira-
šyta paramos sutartis, pagal kurią projektui „Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant 
gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje vietovėje“ gauta 508.000 Lt parama. Didelę finansinę pa-
ramą įgyvendinant strategiją ir vietos projektus suteikė Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų bei Druskininkų savivaldybės. �008 m. 
rugsėjo mėn. sėkmingai įgyvendinta strategija ir �1 vietos projektas.

Projekto vadovas - Edgaras Gardziulevičius
Tel. 8 675 4�104
edgaras@lazdijai.lt  

Projekto finansininkė - Virginija Mazėtienė
Tel. 8 60� 19�1�
v.mazetiene@gmail.com

BANDOMOSIOS STRATEGIJOS PRIORITETAI IR REMIAMOS VEIKLOS

1 PRIORITETAS. KAIMO ŽMONIŲ VERSLUMO UGDYMAS

1 Priemonė. Kaimo žmonių verslumo aktyvinimas

1.1. Seminarų verslo įgūdžiams formuoti organizavimas 40 žmonių apmokyta verslumo įgūdžių

� Priemonė. Skatinti ir remti jaunimo verslo iniciatyvas

�.1. Jaunųjų kaimo verslininkų konsultavimas, mokymas Apmokyta bei konsultuota 15 kaimo jaunuolių

� Priemonė. Dzūkijos krašto amatų, kulinarijos, etnokultūros skatinimas.

�.1. Amatų – kulinarijos – etnokultūros informacinio – 
demonstracinio mokomojo centro įkūrimas

Įkurtas vienas demonstracinis centras; su kaimo amatais ir 
etnokultūra susipažino 180 jaunuolių, 40 moterų

4 Priemonė. Gamtą tausojančių alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vystymas ir turizmo plėtra

4.1. Investicinių projektų alternatyviems verslams įgyvendin-
ti parengimas ir įgyvendinimas

Parengtas 1 investicinis projektas alternatyviems verslams 
kaime plėtoti

4.�. Alternatyvių kaimo verslų įkūrimas, smulkios infrastruk-
tūros kūrimas Įsigytas ir įrengtas nuotekų valymo įrenginys

2 PRIORITETAS. DZŪKIJOS REGIONO KULTŪRINIO TAPATUMO IR APLINKOS IŠSAUGOJIMAS

1 Priemonė. Kaimo kultūrinio paveldo puoselėjimas

1.1. Etnografinių tradicijų puoselėjimas Paremti 4 veikiantys kolektyvai; organizuota 4 renginiai, juose 
dalyvavo virš 400 kaimo žmonių

1.�. Veikiančių etnografinių muziejų rėmimas, mobilių eks-
pozicijų rengimas

Paremtas 1 veikiantys etnografinis muziejus, įrengtos � eks-
pozicijos

� Priemonė. Aplinkos tvarkymas kaimo teritorijose

�.1. Aplinkos, pakrančių, miškų tvarkymas; buvusių kolūkių 
teritorijų sutvarkymas

Sutvarkyta 1 kaimo bendruomenė teritorija, įrengtos � suei-
gos vietos

�.�. Gražiausios kaimo sodybos konkurso organizavimas Apdovanotos 9 gražiausios sodybos

� Priemonė. Dzūkijos gamtos pažinimas

�.1. Ekskursijų saugomose teritorijose organizavimas 6 ekskursijos po Dzūkijos saugomas teritorijas

4 Priemonė. Sveiko gyvenimo būdo kaime propagavimas

4.1. Seminarų, straipsnių spaudoje, lankstinukų parengimas 
ir leidyba, diskusijų VVG internetinėje svetainėje, antirūkymo, 
antialkoholio kompanijų organizavimas, ypač jaunimo tarpe

4 seminarai, 4 straipsniai spaudoje, išleisti �000 lankstinukų

3 PRIORITETAS. MAŽIAU AKTYVIŲ KAIMO GYVENTOJŲ GRUPIŲ INTEGRAVIMAS 
Į KAIMO BENDRUOMENĖS GYVENIMĄ

1 Priemonė. Gyvenimo sąlygų ir laisvalaikio užimtumo gerinimas Dzūkijos kaime

1.1. Kaimo jaunimo stovyklų organizavimas Dvi vasaros stovyklos, dalyvavo 50 jaunuolių

1.�. Jaunimo – moterų – neįgaliųjų spektaklio pastatymas, 
jo turnė po Lietuvą

Pastatytas vienas spektaklis. Organizuotos 6 išvykos į kaimo 
bendruomenių centrus

� Priemonė. Neįgaliųjų integracija į kaimo visuomenę – švietimo, mokymo visą gyvenimą užtikrinimas

�.1. Neįgaliųjų švietimas ir mokymas: užsienio kalbų, kom-
piuterinio raštingumo bei verslo įgūdžių Apmokytos � grupės neįgaliųjų, viso �0 kaimo žmonių

4 PRIORITETAS. KAIMO BENDRUOMENIŲ IR NVO STIPRINIMAS IR BENDRADARBIAVIMO PLĖTOJIMAS

1 Priemonė. Kaimo bendruomenių kultūrinių tradicijų puoselėjimas ir propagavimas

1.1. Kaimo tradicijų puoselėjimas, švenčių atgaivinimas ir 
organizavimas, naujų tradicijų ugdymas

Suorganizuota 10 renginių kaimo bendruomenėse. Dalyva-
vo per 1000 kaimo gyventojų

� Priemonė. Kaimo bendruomenės narių savimonės ir bendruomeniškumo ugdymas, 
gerosios patirties sklaida Dzūkijos regione

�.1. Informacinio biuletenio VVG ir kaimo bendruomenės 
išleidimas Informacija pasinaudojo per 500 kaimo žmonių

�.�. Kaimo bendruomenių forumų organizavimas � forumai, dalyvavo �00 žmonių

� Priemonė. Bendruomenių centrų kūrimas

�.1. Patalpų remontas; kompiuterinės bei 
orgtechnikos įsigijimas

Suremontuoti arba aprūpinta kompiuterine bei kita įranga 
10 bendruomenės centrų
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