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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKT Ų PARAIŠKAS NR. 01 
 
Eil. 
Nr. 

Vietos 
projekto 

kodas 

Pareiškėjo ir 
partnerio 

pavadinimas 

Projekto 
pavadinimas 

Trumpas vietos projekto aprašymas Skirta 
paramos 

lėšų 
suma, Lt  

Skirta l ėšų 
suma PVM 

kompensuoti 
iki, Lt 

Prioritetas „Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros gerinimas“ 
Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

Veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas“ 
1. LEADER-

11-
DZŪKIJA-
01-006 

Lazdijų 
r.Aštriosios 
Kirsnos mokykla 

„Aštriosios Kirsnos 
pagrindinės mokyklos 
aplinkos sutvarkymas“ 

Projekto tikslas – sutvarkyti Aštriosios Kirsnos mokyklos stadioną, 
kuriant patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėje. Siekiant 
šio tikslo numatoma sutvarkyti ir apšviesti krepšinio aikštelę (6 
šviestuvai), sutvarkyti futbolo,  tinklinio aikšteles, šuoliaduobę, 
bėgimo taką, įrengti suoliukus (17 vnt.) ir šiukšliadėžes (10  vnt.)  
Numatoma, kad vietos projekto rezultatais naudosis 300 kaimo 
gyventojų. 

179 831,00 37 764,00 

2. LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-023 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 
administracija 
Partneris Viešoji 
įstaiga Lazdijų 
kultūros centras 

„Kučiūnų kultūros namų 
pastato viešosios erdvės 
sutvarkymas“ 

Vietos projekto tikslas – sutvarkyti Kučiūnų kultūros namų 
pastato viešąją erdvę sukuriant patrauklią aplinką gyventi ir 
dirbti kaimiškoje vietovėje. Siekiant šio tikslo numatoma įrengti 
lauko terasą, kurioje planuojama vykdyti įvairaus pobūdžio 
renginius, atnaujinti pėsčiųjų takus, bordiūrus automobilių 
stovėjimo aikštelėje bei lauko terasos aikštelės grindinį, 
sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą, įrengti stacionarius 
suoliukus, kurie būtini renginių stebėjimui, gyventojų 
susitikimams ir poilsiui, atnaujinti veją prie pakeisto grindinio. 

180 454,00 37 895,00 
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Prioritetas „Kaimo gyventojų aktyvinimas ir integravimas į bendruomeninė veiklą“ 
Priemonė „Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į bendruomeninę veiklą“ 

Veiklos sritis „Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimas“ 

3. 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-042 

N. Kirsnos kaimo 
bendruomenės 
komitetas 

N. Kirsnos k. 
bendruomenės gerosios 
patirties pasisėmimas 

Projekto tikslas – ugdyti N. Kirsnos žmonių verslumą įgyjant patirties 
Ralsko ir Olbramov kaimo bendruomenėse.  Siekiant šio tikslo 
numatoma surengti vizitą į Čekijos Rasko ir Olbramov kaimo 
bendruomenes (40 kaimo bendruomenės narių) susipažįstant su sūrių 
ir giros gamybos tradicijomis, pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su 
Ralsko ir Olbramov kaimo bendruomenėmis ir parengi kulinarinio 
paveldo kooperavimosi modelį tarp N. Kirsnos bendruomenės narių. 

25 000 0 

4. 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-050 

Lazdijų rajono 
Kučiūnų kaimo 
bendruomenės 
komitetas 

Kučiūnų gyventojų 
aktyvinimas 

Projekto tikslas – Kučiūnų kaimo laisvalaikio ir užimtumo 
organizavimas bei gyventojų įtraukimas į bendruomeninę veiklą. 
Siekiant šio tikslo numatoma surengti 3 gerosios patirties įgijimo ir 
bendradarbiavimo tarp bendruomenių skatinimo keliones į Kūlupėnų 
kaimo bendruomenę, Elmininkų kaimo bendruomenę ir Punsko 
lietuvių bendruomenę, surengti bendruomenėje 3 šventinius renginius 
(bendruomenės veiklos 5 metų jubiliejaus šventė, Kučiūnų ir Lenkijos 
lietuvių bendruomenių draugystės šventė ir Joninių šventė), dukurti 
internetinę svetainę ir išleisti 10 mėnesinio laikraščio numerių, 
surengti 1 seminarą apie bendruomenės veiklos organizavimą. 

25 000 0 

5. 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-051 

Asociacija 
„Rudaminos 
bendruomenė“ 

Jauni šoka – žemė 
dreba, seni šoka net 
dantys kleba 

Projekto tikslas – surengti Rudaminos miestelio istorinių šventinių 
renginių programą, ugdančią pilietinį ir tautinį supratingumą, bei 
puoselėjančią senosios ir jaunosios kartos bendrus interesus. . 
Siekiant šio tikslo numatoma surengti sporto šventę ir muzikos 
festivalį „Piliakalnio legendos“ (dalyvaus 50 dalyvių), karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dienos minėjimą (dalyvaus apie 150 žmonių), 
Žolinės šventę su Amatų diena (dalyvaus 100 dalyvių). Planuojama, 
kad šventę stebės ir mugėje lankysis iki 500 žmonių. 

23 328 0 
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6. 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-052 

Lazdijų rajono 
Statiškės krašto 
bendruomenės 
komitetas 

Statiškės krašto 
internetinis muziejus ir 
knyga 

Projekto tikslas – sutelkti bendruomenę, išsaugoti Statiškės krašto 
istorinę atmintį, stiprinti bendruomenės intelektinę ir materialinę 
bazę. Siekiant šio tikslo numatoma rinkti istorinę medžiagą 
(žemėlapiai, tautosaka, partizanų pasakojimai ir laiškai, bajorija, 
senos fotografijos), lankytinų vietų, architektūrinių vertybių, 
senųjų kaimo gyventojų, landšafto, buities ir pan. Fotografavimas, 
sukauptos medžiagos atrinkimas, sisteminimas ir redagavimas, 
internetinio puslapio sukūrimas (struktūros numatymas, grafinio 
dizaino sukūrimas, programavimas), talpinimas internete ir priežiūra, 
spausdintinio leidinio maketavimas, redagavimas ir spausdinimas, 
parodos parengimas (60 fotografijų) ir pristatymas Statiškės krašto 
bendruomenės komiteto patalpose, Seirijų ir Metelių bibliotekose. 

19 403 0 

7. 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-055 

Lazdijų rajono 
kaimo jaunimo 
asociacija 

„Mes kartu“ Projekto tikslas – ugdyti Lazdijų rajono kaimo jaunimo 
bendruomeniškumą, aktyvinti jų integravimąsi į bendruomeninę 
veiklą.  Siekiant šio tikslo numatoma surengti 9 dienų stovyklą 20 
dalyvių, surengti išvyką į Skuodo Jaunimo centrą su tikslu pasisemti 
gerosios patirties kaimo jaunimo aktyvinimo klausimais įtraukiant į 
bendruomeninę veiklą, stiprinti Lazdijų rajono kaimo jaunimo 
asociacijos materialinę bazę, įsigyjant fotoaparatą, dviračius, žaidimą 
„smiginį“, aktyvinti jaunimo asociacijos veiklą, skatinti bendravimą ir 
bendradarbiavimą su kitomis jaunimo organizacijomis, organizuojant 
konferenciją, kurioje dalyvaus 30 žmonių. 

24 999,00 0 


