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PRIORITETAS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR INFRASTRUKT
PRIEMON

VEIKLOS SRITIS „VIEŠOSIOS INFRASTRUKT

1 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-004 

Lazdijų r. Seirijų 
Antano 
Žmuidzinavičiaus 
gimnazija 

Seirijų Antano 
Žmuidzinavičiaus 
gimnazijos aikštyno 
sutvarkymas 

2 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-011 

Lazdijų r.Kučiūnų 
mokykla 

Kučiūnų 
pagrindinės 
mokyklos aplinkos 
sutvarkymas 

   
 

KIJOS KAIMO PL ĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJ A (DZŪKIJOS VVG) 
 

2012-11-22 PASIRAŠYTAS VIETOS PROJEKT Ų VYKDYMO SUTARTIS
Ų RAJONO KAIMO PL ĖTROS STRATEGIJĄ 2010-2015 METAMS

 

Vietos projekto 
pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas 

PRIORITETAS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS“
PRIEMONĖ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PL ĖTRA“ 

KLOS SRITIS „VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS, SUKŪRIMAS“

ų Antano 
Žmuidzinavičiaus 
gimnazijos aikštyno 

Projekto tikslas – sutvarkyti Seirijų Antano Žmuidzinavič
gimnazijos poilsio ir sportinę aplinką, atnaujinant gimnazijos 
aikštyną. Siekiant šio tikslo bus atnaujinta 480 m² bėgimo takeli
didžiojoje futbolo aikštėje atnaujinta vejos danga ir įrengti dveji 
vartai. Krepšinio – tinklinio - futbolo aikštelėje bus atnaujinta 
danga, įrengti 2 krepšinio stovai su lankais, tinklinio stovai, dveji 
futbolo vartai. Lauko teniso aikštelėje bus atnaujinta smė
įrengti du stovai. Taip pat planuojama įrengti šuolio į tolį
su šuoliaduobe ir įsibėgėjimo takeliu bei vaikų žaidimų aikštel
Aikštyne taip pat bus įrengti 6 suoliukai ir 3 šiukšliadėžė
Numatoma, kad vietos projekto rezultatais naudosis 2781 kaimo 
gyventojas. 

mokyklos aplinkos 

Projekto tikslas – sutvarkyti Kučiūnų pagrindinės mokyklos poilsio 
ir sportinę aplinką, kuriant patrauklią aplinką gyventi ir dirbti 
kaimo vietovėje. Siekiant šio tikslo bus atnaujinta futbolo aikštel
krepšinio aikštelės danga, įrengti du krepšinio stovai, sutvarkyti 
bėgimo takai, atnaujinant jų dangą bei įrengiant vejų bordi
Taip pat bus įrengtas šuolio į tolį sektorius, tinklinio aikštel
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Numatoma, kad vietos projekto rezultatais naudosis 2781 kaimo 

179.903,00 37.780,00 

ės mokyklos poilsio 
 gyventi ir dirbti 

je. Siekiant šio tikslo bus atnaujinta futbolo aikštelė, 
rengti du krepšinio stovai, sutvarkyti 

ų bordiūrus. 
 sektorius, tinklinio aikštelė, vaikų 

149.025,00 31.294,00 



2 

 

žaidimo aikštelė, teritorijos apšvietimas, devyni suoliukai ir 5 
šiukšliadėžės. Numatoma, kad vietos projekto rezultatais naudosis 
907 kaimo gyventojai. 

3 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-012 

Lazdijų r. 
savivaldybės 
Šventežerio 
mokykla 

Šventežerio 
miestelio stadiono 
sutvarkymas 

Projekto tikslas – atnaujinti pagrindinę sporto infrastruktūrą bei 
įrengti poilsio zonas Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio 
vidurinės mokyklos stadione pritaikant jį visuomeniniams 
poreikiams. Siekiant šio tikslo bus sutvarkytos krepšinio, tinklinio, 
kvadrato, futbolo aikštelės, atnaujinti bėgimo takai ir šuolių į tolį 
sektorius. Taip pat bus pakeisti žaidimų aikštelės įrengimai, 
įrengtas teritorijos apšvietimas, suoliukai ir šiukšliadėžės. 

199.902,00 41.980,00 

PRIORITETAS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS“ 
PRIEMONĖ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PL ĖTRA“ 

VEIKLOS SRITIS „ISTORINĘ, ETNOKULTŪRINĘ, ARCHITEKTŪRINĘ AR KITOKIĄ KULTŪRINĘ VERTĘ TURINČIŲ NEKILNOJAMŲJŲ 
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI VIETOVIŲ PRITAIKYMAS IR TVARKYBOS DARBAI“ 

4 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-024 

Lazdijų krašto 
muziejus;  
partneris - Lazdijų 
rajono 
savivaldybės 
administracija 

Etnografinės Prano 
Dzūko sodybos 
tvarkybos darbai ir 
pritaikymas 
muziejinei veiklai 

Projekto tikslas – sutvarkyti Etnografinės Prano Dzūko sodybos tris 
pastatus pritaikant juos muziejaus kultūrinei edukacinei veiklai. 
Siekiant šio tikslo bus sutvarkyti ir muziejinei veiklai pritaikyti 
etnografinės Prano Dzūko sodybos pastatai: kluonas ir svirnas. 
Taip pat numatoma išleisti 300 egz. lankstinukų ir 1 elektroninę 
versiją Numatoma, kad vietos projekto rezultatais naudosis 600 
kaimo gyventojų. 

399.996,00 84.000,00 

PRIORITETAS „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS IR INTEGRAVIMAS Į BENDRUOMENINĖ VEIKLĄ“ 
PRIEMONĖ „PARAMA KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMUI IR INTEGRAVIMUI Į BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ“ 

VEIKLOS SRITIS „LAISVALAIKIO, KULT ŪROS, SPORTO VEIKLOS, KAIMO TRADICIJŲ, MĖGĖJŲ MENO PUOSELĖJIMAS“ 

5 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-047 

Varnėnų kaimo 
bendruomenė 

Daugiau gerosios 
patirties - 
savarankiškesnė 
bendruomenė 

Vietos projekto tikslas – Varnėnų kaimo bendruomenės veiklos 
skatinimas. Siekiant šio tikslo bus surengta 30 žmonių delegacijos 
išvyka į Zarasų rajono bendruomenes (Zarasų rajono bendruomenių 
asociacija, „Šlyninko  vandens malūno“ bendruomenė, Dūkšto 
krašto bendruomenė), siekiant pasisemti patirties plėtojant vandens 
turizmą bei tradicijų puoselėjimą. Taip pat bus surengta 20 žmonių 
delegacijos išvyka, į Leader Region Nationalpark Hohe Tauern 
Salzburgo žemėje Austrijoje, vietovės bendruomenes. Projekto 
pabaigoje bus surengtas informacinis renginys, kurio metu bus 
pristatoma medžiaga iš susitikimų su Zarasų ir Austrijos 
bendruomenėmis. 

24.903,00  
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6 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-053 

Lazdijų miesto 
seniūnijos 
bendruomenės 
komitetas 

Kaimo 
bendruomenių 
aktyvinimas 
fiksuojant 
medicinos paslaugų 
raidą Lazdijų krašte 

Pagrindinis projekto tikslas – parengti  ir išleisti knygą apie Lazdijų 
krašto medicinos istoriją.  
Projekto metu pagal rajono kaimų bendruomenių surinktą 
medžiagą bus išleisti 500 knygos apie Lazdijų krašto mediciną 
egzempliorių. Knygos apimtis apie 500 psl. Taip pat bus surengta 
konferencija „Lazdijų rajono gyventojų sveikata“, kurioje 
numatoma apie 45 dalyviai. 

23.799,00  

7 

LEADER-
11-
DZŪKIJA-
01-054 

Staidarų kaimo 
bendruomenės 
komitetas 

Staidarų kaimo 
gyventojų 
integravimas į 
bendruomeninę 
veiklą 

 Projekto tikslas -  Staidarų kaimo žmonių bendruomeniškumo 
ugdymas. Siekiant šio tikslo bus pagaminti Staidarų kaimo gatvių 
pavadinimai (5 vnt.) ir namų numeriui (14 vnt.), 3 pašto dėžutes ir 
pavadinimas-rodyklė (1 vnt.). Taip pat bus atnaujinta internetinė 
svetainė www.staidarai.lt, organizuotas  foto pleneras (20 dalyvių), 
susitikimas su Punsko krašto lietuviais (40 dalyvių), Staidarų 
kaimo šeimų sportinės varžybos (30 dalyvių), 3 etnografinės 
ekspedicijos, skirtas surinkti informaciją apie buvusių Staidarų 
kaimo gyventojų likimų vingius (trėmimus, priverstinius 
iškeldinimus, I pasaulinio karo metu vykusią priverstinę Lenkijos 
lietuvių ir Staidarų kaimo gyventojų migraciją) prieškario ir 
pokario metais, surinkti istorinę medžiagą apie Staidarų kaimo 
įkūrėjo, LDK didiko Boguslavo Radvilos, nuopelnus Lietuvai, 
gyvenimą ir veiklą, istorinių įvykių reikšmę ir įtaką Staidarų kaimo 
vystymuisi. 

20.063,00  

 


