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1.

Vietos
projekto
kodas

LEADER11DZŪKIJA01-041

Pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

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“
Vietos projekto tikslas – organizuoti kultūrinius renginius bei
įvairinti laisvalaikio leidimo formas Avižienių kaimo
gyventojams. Siekiant šio tikslo numatoma įsigyti sportinį
Avižienių
inventorių, surengti sporto šventę (100 žmonių),
Avižienių
bendruomenės
suorganizuoti kelionę (35 žmonėms) į Seinų mėgėjų teatro
bendruomenė
kokybės ir užimtumo
vaidinimo premjerą, įkurti teatro trupę Avižienių bendruomenės
gerinimo
namuose, išleisti fotoalbumą „Sustabdyta kaimo akimirka...“,
suorganizuoti šiuos renginius: „Žolinių šventė“ (100 žmonių),
„Padėkos vakaras“ (100 žmonių) ir „Kalėdų vakarėlis“ (100
žmonių).
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2.

LEADER11DZŪKIJA01-042

N. Kirsnos
kaimo
bendruomenės
komitetas

N. Kirsnos k.
bendruomenės
gerosios patirties
pasisėmimas

3.

LEADER11DZŪKIJA01-050

Lazdijų rajono
Kučiūnų kaimo
bendruomenės
komitetas

Kučiūnų gyventojų
aktyvinimas

4.

LEADER11DZŪKIJA01-051

Asociacija
„Rudaminos
bendruomenė“

Jauni šoka – žemė
dreba, seni šoka net
dantys kleba

Projekto tikslas – ugdyti N. Kirsnos žmonių verslumą įgyjant
patirties Ralsko ir Olbramov kaimo bendruomenėse. Siekiant
šio tikslo numatoma surengti vizitą į Čekijos Rasko ir
Olbramov kaimo bendruomenes (40 kaimo bendruomenės
narių) susipažįstant su sūrių ir giros gamybos tradicijomis,
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Ralsko ir Olbramov
kaimo bendruomenėmis ir parengi kulinarinio paveldo
kooperavimosi modelį tarp N. Kirsnos bendruomenės narių.
Projekto tikslas – Kučiūnų kaimo laisvalaikio ir užimtumo
organizavimas bei gyventojų įtraukimas į bendruomeninę
veiklą. Siekiant šio tikslo numatoma surengti 3 gerosios
patirties įgijimo ir bendradarbiavimo tarp bendruomenių
skatinimo keliones į Kūlupėnų kaimo bendruomenę, Elmininkų
kaimo bendruomenę ir Punsko lietuvių bendruomenę, surengti
bendruomenėje 3 šventinius renginius (bendruomenės veiklos 5
metų jubiliejaus šventė, Kučiūnų ir Lenkijos lietuvių
bendruomenių draugystės šventė ir Joninių šventė), dukurti
internetinę svetainę ir išleisti 10 mėnesinio laikraščio numerių,
surengti 1 seminarą apie bendruomenės veiklos organizavimą.
Projekto tikslas – surengti Rudaminos miestelio istorinių
šventinių renginių programą, ugdančią pilietinį ir tautinį
supratingumą, bei puoselėjančią senosios ir jaunosios kartos
bendrus interesus. . Siekiant šio tikslo numatoma surengti
sporto šventę ir muzikos festivalį „Piliakalnio legendos“
(dalyvaus 50 dalyvių), karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos
minėjimą (dalyvaus apie 150 žmonių), Žolinės šventę su Amatų
diena (dalyvaus 100 dalyvių). Planuojama, kad šventę stebės ir
mugėje lankysis iki 500 žmonių.
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5.

LEADER11DZŪKIJA01-052

Lazdijų rajono
Statiškės krašto
bendruomenės
komitetas

Statiškės krašto
internetinis muziejus
ir knyga

Projekto tikslas – sutelkti bendruomenę, išsaugoti Statiškės
krašto istorinę atmintį, stiprinti bendruomenės intelektinę ir
materialinę bazę. Siekiant šio tikslo numatoma rinkti istorinę
medžiagą (žemėlapiai, tautosaka, partizanų pasakojimai ir
laiškai, bajorija, senos fotografijos),
lankytinų vietų,
architektūrinių vertybių, senųjų kaimo gyventojų, landšafto,
buities ir pan. Fotografavimas, sukauptos medžiagos atrinkimas,
sisteminimas ir redagavimas, internetinio puslapio sukūrimas
(struktūros numatymas, grafinio dizaino sukūrimas,
programavimas), talpinimas internete ir priežiūra, spausdintinio
leidinio maketavimas, redagavimas ir spausdinimas, parodos
parengimas (60 fotografijų) ir pristatymas Statiškės krašto
bendruomenės komiteto patalpose, Seirijų ir Metelių
bibliotekose.
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