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Vietos projektai patvirtinti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) projektų atrankos komiteto 2015-05-15 posėdyje Nr.14 

bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. BR23-43. 
 

 

Eil. 
Nr. 

Vietos 
projekto 

kodas 

Pareiškėjo ir 
partnerio 

pavadinimas 
Projekto pavadinimas Trumpas vietos projekto aprašymas 

Skirta 
paramos lėšų 

suma, Eur 

Prioritetas „Kaimo gyventojų aktyvinimas ir integravimas į bendruomeninę veiklą“ 
Priemonė „Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į bendruomeninę veiklą“ 

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

1. 
LEADER-15-
DZŪKIJA-06-
003 

Lazdijų rajono Salų 
kaimo bendruomenės 
komitetas 

Būkime kartu 

Vietos projekto tikslas – tenkinti vietos gyventojų poreikius, sskatinant 
aktyvią ir įdomią kultūrinę veiklą, bendravimą ir bendradarbiavimą 
tarpusavyje bei su kitomis organizacijomis, užtikrinant laisvalaikio 
praleidimo formų įvairovę. Projekto metu planuojama suorganizuoti 
roko festivalį Lazdijų rajono jaunimui, kuriame dalyvaus ne mažiau 
400 kaimo gyventojų.   

6500,00 

2. 
LEADER-15-
DZŪKIJA-03-
001 

Veisiejų jaunimo 
centras 

Mes esam dzūkai – 
girių karaliai 

Vietos projekto tikslas – organizuojant kultūros ir meno renginius, 
skatinti jaunų žmonių ir vyresnės gyventojų kartos 
bendruomeniškumą, integravimąsi į bendruomeninę veiklą, sudaryti 
sąlygas aktyviam, kokybiškam laisvalaikiui. Projekto metu bus 
surengti du renginiai: renginys „Mes esam dzūkai – girių karaliai“ ir 
renginys „Mes esam dzūkai – žolynų karaliai“. Renginiuose dalyvaus 
ne mažiau 700 kaimo gyventojų, iš jų ne mažiau 50 jaunimo atstovų. 

7237,60 

3. 
LEADER-15-
DZŪKIJA-06-
002 

Asociacija „Lazdijų 
laisvalaikio klubas“ 

Pažink save ir atrask 
draugą 

Vietos projekto tikslas – ugdyti kaimo žmonių bendruomeniškumą, 
stiprinti nevyriausybinių organizacijų intelektinę bazę skatinant sveiko 
gyvenimo būdą  ir sudarant sąlygas turiningam laisvalaikio 
praleidimui. Projekto metu bus suorganizuota stovykla „Žvilgsnis į 
save“ – sąmoningumas mano gyvenime“, kuri vyks du savaitgalius po 
dvi dienas. Kiekvieną savaitgalį užsiėmimuose dalyvaus po 20 žmonių 
iš Lazdijų rajono, viso 40 dalyvių. 

2080,00 


