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Eil. 
Nr. 

Vietos 
projekto 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Vietos projekto 
pavadinimas 

Trumpas vietos projekto aprašymas 

Skirta 
paramos 

lėšų suma, 
Lt 

PVM suma iš 
Žemės ūkio 
ministerijos 

bendrųjų 
valstybės 
biudžeto 

asignavimų 

1 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-001 

Lazdijų r. 
Veisiejų lopšelis 

- darželis 
"Ąžuoliukas" 

Saugi ir patraukli 
lopšelio-darželio 
aplinka – vaikų 
geros sveikatos 

pagrindas 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Veisiejų miestelio ir aplinkinių 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.  

137.603,00 28.896,00 

2 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-004 

Lazdijų r. Seirijų 
Antano 

Žmuidzinavičiaus 
gimnazija 

Seirijų Antano 
Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos 
aikštyno 

sutvarkymas 

Projekto tikslas – sutvarkyti Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus 
gimnazijos poilsio ir sportinę aplinką, atnaujinant gimnazijos aikštyną. 
Siekiant šio tikslo bus atnaujinta 480 m² bėgimo takelių, 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 smėlio danga, įrengti du stovai. Taip pat 
planuojama įrengti šuolio į tolį sektorių su šuoliaduobe ir įsibėgėjimo 
takeliu bei vaikų žaidimų aikštelę. Aikštyne taip pat bus įrengti 6 
suoliukai ir 3 šiukšliadėžės. Numatoma, kad vietos projekto rezultatais 
naudosis 2781 kaimo gyventojas. 

179.903,00 37.780,00 



2 

 

3 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-009 

Lazdijų r. 
Veisiejų 

gimnazija 
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 daugiamečiais augalais (10 eglių, 13 
kadagių), įrengta 12 suoliukų. Numatoma, kad vietos projekto rezultatais 
naudosis 800 kaimo gyventojų. 

199.991,00 41.997,00 

4 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-011 

Lazdijų r. 
Kučiūnų 
mokykla 

Kučiūnų 
pagrindinės 
mokyklos 
aplinkos 

sutvarkymas 

Projekto tikslas – sutvarkyti Kučiūnų pagrindinės mokyklos poilsio ir 
sportinę aplinką, kuriant patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo 
vietovėje. Siekiant šio tikslo bus atnaujinta futbolo aikštelė, krepšinio 
aikštelės danga, įrengti du krepšinio stovai, sutvarkyti bėgimo takai, 
atnaujinant jų dangą bei įrengiant vejų bordiūrus. Taip pat bus įrengtas 
šuolio į tolį sektorius, tinklinio aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė, 
teritorijos apšvietimas, devyni suoliukai ir 5 šiukšliadėžės. Numatoma, 
kad vietos projekto rezultatais naudosis 907 kaimo gyventojai. 

149.025,00 31.294,00 

5 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-012 

Lazdijų r. 
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 

6 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-024 

Lazdijų krašto 
muziejus 

Projekto 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 
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7 

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 

8 

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 
 

9 

LEADER-
11-

1DZŪKIJA-
01-039 

Lazdijų 
žirgininkų klubas 

Žirgai - Jotvingių 
žemėje 

Projekto „Žirgai – jotvingių žemėje“ tikslas – skatinti savarankišką 
Lazdijų žirgininkų klubo veiklą išsaugojant žirgininkystės tradicijas 
Jotvingių žemėje t. y. Lazdijų krašte. Siekiant šio tikslo bus surengtas 
dviejų dienų žygis žirgais (50 dalyvių) ir  žirgų ištvermės jojimų 
varžybos (100 dalyvių), parengtas žygio žirgais informacinis žemėlapis, 
kuriame bus ir klubo renginių atmintinė (1000 vnt. tiražas). Renginiai 
bus viešinami internete ir spaudoje, bus pagamintai 16 vnt. viešinimo 
suvenyrų, Numatoma, kad vietos projekto rezultatais naudosis 1000 
kaimo gyventojų 

19.992,00 
 

10 

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 
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11 

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 
 

12 

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 
 

13 

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 
 

14 

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 egzemnpliorių. Knygos apimtis apie 500 psl. Taip pat 
bus surengta konferencija „Lazdijų rajono gyventojų sveikata“, kurioje 
numatoma apie 45 dalyviai. 

23.799,00 
 



5 

 

15 

LEADER-
11-

DZŪKIJA-
01-054 

Staidarų kaimo 
bendruomenės 

komitetas 

Staidarų kaimo 
gyventojų 

integravimas į 
bendruomeninę 

veiklą 

Projekto tikslas -  Staidarų kaimo žmonių bendruomeniškumo ugdymas. 
Siekaint 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 
 

 


