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Eil. 
Nr. 

Vietos 
projekto 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Vietos projekto 
pavadinimas

I PRIORITETAS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR INFRASTRUKT
1.1. PRIEMON

1.1.1. REMIAMA VEIKLA „VIEŠOSIOS INFRASTRUKT

1 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-001 

Lazdijų r. 
Veisiejų lopšelis 

- darželis 
„Ąžuoliukas“ 

Saugi ir patraukli 
lopšelio-darželio 
aplinka – vaikų
geros sveikatos 

pagrindas

2 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-009 

Lazdijų r. 
Veisiejų 

gimnazija 
Sportas visiems
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2012-10-30 PASIRAŠYTAS VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO SUTARTIS
Ų RAJONO KAIMO PL ĖTROS STRATEGIJĄ 2010-2015 METAMS

 

Vietos projekto 
pavadinimas 

Trumpas vietos projekto aprašymas 

I PRIORITETAS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS“
1.1. PRIEMONĖ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PL ĖTRA“  

REMIAMA VEIKLA „VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS, SUKŪ

Saugi ir patraukli 
darželio 

vaikų 
geros sveikatos 

pagrindas 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Veisiejų miestelio ir aplinkini
kaimų vaikams ir jų šeimos nariams augti, žaisti, sportuoti ir 
sveikai leisti laisvalaikį švarioje ir saugioje aplinkoje. Siekiant šio 
tikslo numatoma lopšelio-darželio teritorijoje įrengti sporto 
aikštelę, teritoriją aptverti tvora bei įrengti 6 lauko vaizdo 
stebėjimo kameras, kurios padės užtikrinti žaidžiančių ir 
sportuojančių saugumą. Numatoma, kad projekto rezultatais 
naudosis 165 kaimo gyventojai.  

Sportas visiems 

Projekto tikslas – sutvarkyti Veisiejų gimnazijos poilsio ir 
sportinę aplinką, kuriant patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo 
vietovėje. Siekiant šio tikslo bus atnaujinti aikštelės bėgimo takai, 
sutvarkytas pėsčiųjų takas, teritorija apželdinta daugiameč
augalais (10 eglių, 13 kadagių), įrengta 12 suoliukų. Numatoma, 
kad vietos projekto rezultatais naudosis 800 kaimo gyventoj

 

KIJOS VVG)  

 VYKDYMO SUTARTIS  
2015 METAMS 

Skirta 
paramos 

lėšų suma, 
Lt 

Skirta lėšų 
suma PVM 

kompensuoti, 
Lt 

ROS GERINIMAS“ 

ROS SUTVARKYMAS, SUKŪRIMAS“ 
 miestelio ir aplinkinių 

 šeimos nariams augti, žaisti, sportuoti ir 
 švarioje ir saugioje aplinkoje. Siekiant šio 

rengti sporto 
rengti 6 lauko vaizdo 

č ų ir 
. Numatoma, kad projekto rezultatais 

137.603,00 28.896,00 

 gimnazijos poilsio ir 
 gyventi ir dirbti kaimo 

ė ėgimo takai, 
takas, teritorija apželdinta daugiamečiais 

ų. Numatoma, 
kad vietos projekto rezultatais naudosis 800 kaimo gyventojų. 

199.991,00 41.997,00 



2 

 

3 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-028 

Veisiejų 
technologijos ir 
verslo mokykla 

Universalios 
sporto aikštelės 
Veisiejų TVM 
sporto aikštyne 
rekonstrukcija 

Projekto tikslas – pagerinti Veisiejų technologijos ir verslo 
mokyklos, tuo pačiu ir Kailinių kaimo bei Veisiejų miestelio  
infrastruktūrą, sukurti patrauklią aplinką rekonstruojant 
universalią sporto aikštelę, kuri taptų ne tik jaunimo, bet ir visos  
bendruomenės sportinės veiklos traukos centru.  Siekiant šio 
tikslo bus atnaujinta aikštelės danga, įtaisyti bortai ir tinkliniai 
aptvėrimai (800 m²), įrengti reguliuojamo aukščio tinklinio stovai, 
plieniniai futbolo vartai, mobilūs krepšinio stovai (1 kompl.), 
pastatytos mobilios tribūnos žiūrovams (100 vietų) ir suoleliai 
atsarginiams žaidėjams (10 vnt.). Numatoma, kad vietos projekto 
rezultatais naudosis 800 kaimo gyventojų. 

199.999,00 40.128,00 

III PRIORITETAS „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS IR INTEGRAVIMAS Į BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ“ 
3.1. PRIEMONĖ „PARAMA KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMUI IR INTEGRAVIMUI Į BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ“ 

3.1.1. REMIAMA VEIKLA „LAISVALAIKIO, KULT ŪROS, SPORTO VEIKLOS, KAIMO TRADICIJŲ, MĖGĖJŲ MENO PUOSELĖJIMAS“ 

4 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-038 

Viešoji įstaiga 
„Lazdijų turizmo 

informacinis 
centras“ 

Nuo artimo iki 
tolimo 

Projekto pagrindinis tikslas - moksleivių turizmo, istorinės, 
kultūrinės, intelektinės bazės stiprinimas. Papildomas tikslas – 
skatinti   Lazdijų krašto moksleivius pažinti Lazdijų kraštą t.y. tai 
kas yra arti, o tik vėliau pažinti tolimesnius regionus. Siekiant šių 
tikslų bus sukurti 5 nauji maršrutai moksleiviams, suorganizuotas 
konkursas moksleiviams, išleista segta brošiūra, žemėlapis bei 
atnaujintas internetinis puslapis www.lazdijai-turizmas.lt. 

19.886,00 0 

5 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-044 

Dainavos krašto 
amatininkų, 
menininkų ir 

tautodailininkų 
asociacija 

Veisiejų krašto 
bendruomenės 
telkimas per 
kultūrinio 

paveldo pažinimą 

Pagrindinis projekto tikslas – suburti Veisiejų krašto 
bendruomenės  jaunosios kartos aktyvą puoselėjantį ir 
propaguojantį savo krašto kultūrinį paveldą, jo pritaikymą 
gyvosioms tradicijoms. Siekiant šio tikslo bus surengtas Dainavos 
krašto amatininkų, menininkų ir tautodailininkų asociacijos ir 
vietinio jaunimo pleneras Veisiejų krašte „Praeitis ateičiai, kurį 
vainikuos vakaronė. Taip pat bus surengta Veisiejų krašto vaikų ir 
jaunimo aktyvo vasaros kūrybinė stovykla „Tautodailė, amatai ir 
menas“, bei organizuota rudens šventė – mugė „Dzūkelių 
sukviescinis“ Veisiejuose. 

19.145,00 0 



3 

 

6 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-048 

Veisiejų 
seniūnijos 

bendruomenės 
komitetas 

Kas mums 
Vilnius, kas 

Maskva, 
Veisiejai - tai 
mums viskas 

Projekto tikslas - organizuojant laisvalaikio, kultūros, sporto 
veiklą, aktyvinti Veisiejų bendruomenės narius, puoselėti kaimo 
tradicijas, mėgėjų meną. Siekiant šo tikslo bus rengiamos 
menininkų liaudies meistrų kūrybines stovyklas, įtrauktiant 
vietinius menininkus ir liaudies meistrus. Jaunimui bus surengta 
20 įvairių varžybų, sudarant sąlygas patiems įsitraukti į varžybų 
organizavimą ir pravedimą. Per vykdomas kalvystės kūrybines 
stovyklas bus puoselėjamos gyvavusios Dzūkijos krašto kalvystės 
tradicijos. Bus organizuojamos 2 išvyos Kalipėdos, Biržų ir 
Rokiškio bendruomenes, taip bus tiekiama plėsti bendruomenės 
narių kultūrinį akiratį, stiprinti partnerystės programą tarp 
Veisiejų ir minėtų rajonų bendruomenių. 

25.000,00 0 

7 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-049 

Šeštokų 
seniūnijos 

bendruomenės 
komitetas 

Gimtine mano, - 
vėl šauki sugrįžti 

Vietos projekto tikslas – skatinti   bendruomenės narių 
iniciatyvumą, aktyvinant kaimo žmones. Siekiant šio tikslo bus 
surengta Šeštokų 420 – ųjų metinių paminėjimo Lietuvos 
Metrikoje šventė, kurioje planuojama 100 dalyvių ir teatrų  šventė 
,,Susipažinkime“, kurioje planuojama  70 dalyvių. Taip pat bus 
išleista pjesių knyga ,,Gyvenimo negandos ir pragiedruliai“, 
pagaminti 2 tautodailininkų – kalvių darbo Šeštokų miestelio 
herbai, seniūnijos riboženklis, sukurtas kino filmas, surengta 
fotografijos darbų paroda. 

24.900,00 0 

 


