
 

DZŪKIJOS KAIMO PL ĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJA  
(DZŪKIJOS VVG)  

 
INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI L ĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI 

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 

Patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės 
ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymu 
Nr. BR1-1173 „Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių 
asociacijos (Dzūkijos VVG) sprendimo dėl lėšų vietos 
projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“  
(2012 m. spalio 30 d. redakcija Nr. BR1-1265) 
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2. LEADER-11-
DZŪKIJA-
01-016 

Lazdijų r. Šeštokų 
mokykla 

„Šeštokų  vidurinės 
mokyklos aikštyno 
sutvarkymas“ 

Projekto tikslas – sutvarkyti poilsio ir sportinę aplinką 
Šeštokų miestelyje. 
Siekiant šio tikslo numatoma sutvarkyti bėgimo takus 
(dangos atnaujinimas – apie 340 kv.m., vejų bordiūrų 
įrengimas – apie 540 m.), lauko aikšteles (1 tinklinio 
aikštelė su smėlio danga, 1 krepšinio aikštelės dangos 
atnaujinimas), įrengiant vejų bordiūrus, pakeisti stovus (2 
vnt. tinklinio aikštelės stovai, 2 vnt. krepšinio lentos su 
lankais), įrengti suoliukus (14 vnt.) ir šiukšliadėžes (7 
vnt.), sutvarkyti šuoliaduobę (šuolio į tolį sektoriaus 
įrengimas, įrengiant įsibėgėjimo taką, šuoliaduobę, vejų 
bordiūrus), atnaujinti infrastruktūrą: įrengti vejų 
bordiūrus,  atnaujinti sugadintą veją, apšviesti teritoriją 
(planuojama įrengi 6 šviestuvus). 

169 891,00 35 677,00 

3. LEADER-11-
DZŪKIJA-
01-017 

Krosnos miestelio 
bendruomenės 
komitetas 

„Krosnos pagrindinės 
mokyklos aplinkos 
sutvarkymas“ 

Projekto tikslas – sutvarkyti Krosnos pagrindinės 
mokyklos stadioną, kuriant patrauklią aplinką gyventi ir 
dirbti kaimo vietovėje.  Siekiant šio tikslo numatoma 
demontuoti metalinius sporto aikštelės įrenginius ir 
elementus, sutvarkyti krepšinio aikštelę, įrengti krepšinio 
stovus su lentomis, aptverti teritoriją ir įrengti vartus, 
atnaujinti futbolo aikštelę, pastatyti futbolo vartus su 
tinklu ir gaudynėmis, taip pat įrengti 8 suoliukus ir 5 
šiukšliadėžes ir apšvietimą. 

197 207,00 0 

4. LEADER-11-
DZŪKIJA-
01-021 

Lazdijų r.Seirijų 
lopšelis-darželis 
„Žibutė“ 

„Lazdijų rajono Seirijų 
vaikų lopšelio-darželio 
„Žibutė“ aplinkos 
sutvarkymas“ 

Projekto tikslas – sutvarkyti lopšelio-darželio „Žibutė“ 
aplinką.  Siekiant šio tikslo numatoma atnaujinti žaidimų 
ir sporto aikštelę, pastatant naujus funkcionalius, saugius, 
patrauklius ir patvarius įrengimus vaikų žaidimams, 
sutvarkyti teritoriją, įrengiant takelius, lauko baldus 
(suolelius), aptverti teritoriją tvora (įrengiant 2 vartus ir 1 
vartelius), atitinkančia higienos normas. 

159 906,00 33 579,00 
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5. 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 

6. LEADER-11-
DZŪKIJA-
01-025 

Lazdijų r. 
Kapčiamiesčio 
Emilijos Pliaterytės 
mokykla  
Partneris – Lazdijų 
rajono savivaldybės 
administracija   

„Kapčiamiesčio Emilijos 
Pliaterytės pagrindinės 
mokyklos aplinkos 
sutvarkymas“ 

Vietos projekto tikslas – sutvarkyti mokyklos aplinką. 
Siekiant šio tikslo numatoma įrengti takus ir laiptus 
(pritaikytus ir neįgaliesiems) nuo upės kranto iki 
Mokykloje įkurto Emilijos Pliaterytės muziejaus, atlikti 
Baltosios Ančios upės pakrantės ir šlaito sutvarkymo 
darbus,atnaujinti mokyklos infrastruktūrą, įrengiant 
pavėsines, suoliukas, įrengti tvorą su varteliais bei 
stebėjimo kameras. 

199 639,00 41 924,00 

7. LEADER-11-
DZŪKIJA-
01-030 

Stebulių 
bendruomenė 

„Lazdijų rajono 
savivaldybės Stebulių 
pagrindinės mokyklos 
aplinkos sutvarkymas“ 

Vietos tikslas – sutvarkyti Stebulių mokyklos stadioną 
kuriant patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Lazdijų rajono 
savivaldybėje. Siekiant šio tikslo numatoma sutvarkyti 
krepšinio, tinklinio, žaidimų aikšteles, įrengti bėgimo 
takus, šuolių į tolį sektorių, įrengti suoliukus, 
šiukšliadėžes, dalinį apšvietimą, atnaujinti veją. 

177 630,00 0 

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“ 
8. LEADER-11-

DZŪKIJA-
01-043 

Lazdijų rajono 
Krikštonių kaimo 
bendruomenės 
komitetas 

„Knygos „Krikštonys“ 
leidyba“ 

Projekto tikslas – renkant ir sisteminant medžiagą knygos 
leidybai, aktyvinti ir integruoti kaimo bendruomenę į 
bendrą veiklą. Siekiant šio tikslo numatoma parengti 200 
psl. apimties knygą apie Krikštonių kraštą ir išleisti 1000 
egz. tiražu, surengti knygos pristatymą, kuriame dalyvaus 
apie 100 dalyvių. 

20 000,00 0 
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9. 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 

10. LEADER-11-
DZŪKIJA-
01-056 

Lazdijų rajono 
savivaldybės likusių 
be tėvų globos 
vaikų, globėjų 
asociacija 
„Spindulys“ 

„Laisvalaikį praleidžiame 
kitaip“ 

Projekto tikslas – ugdyti  vaikų ir jaunimo bendravimo, 
bendradarbiavimo įgūdžius bei mažinti jų socialinę 
atskirtį. Siekiant šio tikslo numatoma surengti 10 dienų 
stovyklą  20 globojamų vaikų, socialinių įgūdžių ugdymui 
surengti susitikimą su psichologu, organizuoti gerosios 
patirties išvykas į Vilnių, Druskininkus, Trakus, išleisti 
kompaktinį diską (CD)  apie projekto veiklas 35 
egzempliorių tiražu. 

23 793,00 0 


