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Balsių kaimo bendruomenė „Paneruotis“, Šilalės r.
Projekto pavadinimas: BALSIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS ,,PANERUOTIS“ MATERIALINĖS
BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: atnaujinti ir pagerinti Balsių kaimo bendruomenės laisvalaikio salės šildymo sistemą, senąją
keičiant nauja (oras – oras šilumos siurbliu).
Rezultatas: pagerinta Balsių kaimo bendruomenės „Paneruotis“ naudojamo pastato šildymo sistema, kuri
teikia ne tik ekonominį, bet ir socialinį naudingumą – sumažėjo šildymo kaštai, atsirado didesnis
bendruomenės tarpusavio bendravimas ir dažnesni susitikimai, greičiau sprendžiamos bendruomenės
problemos. Bendruomenės nariai, gyventojai, svečiai bei lankytojai galės susirinkti ne tik vasaros metu,
bet ir ilgais žiemos vakarais.
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Baltraitiškės kaimo bendruomenė, Jurbarko r.
Projekto pavadinimas: BALTRAITIŠKĖS BENDRUOMENĖS NAMŲ ŠILUMA
Tikslas: užtikrinti kokybiškas veiklos ir laisvalaikio praleidimo sąlygas Baltraitiškės ir aplinkinių kaimų
gyventojams.
Rezultatas: įsigyta įranga (patalpų šildymo kondicionierius) užtikrina kokybišką bendruomenės narių
veiklą, sukuria sąlygas turiningai ir patogiai leisti laisvalaikį. Kaimo gyventojai turės tvarkingas patalpas
susirinkimams, susitikimams, svarbių įvykių pažymėjimui.
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Likiškėlių kaimo bendruomenė, Alytaus r.
Projekto pavadinimas: DAINUOJU LIETUVĄ KAIP DŽIAUGSMĄ
Tikslas: įsigyjant tautinius rūbus – telkti kaimo bendruomenę kultūrinei, pilietinei veiklai ir bendrystei,
gilesniam vienas kito supratimui, tęsti ir puoselėti lietuvių liaudies šokių ir dainų tradiciją kaime bei rajone.
Rezultatas: įsigyti 8 Dzūkijos regionui būdingi tautiniai kostiumai, kurie skatina ir įpareigoja atsakingai
bendrystei, kūrybiškumui, glaudesniam bendradarbiavimui su kitomis bendruomenėmis ir kolektyvais.
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Šačių kaimo bendruomenė, Skuodo r.
Projekto pavadinimas: PATALPŲ APŠVIETIMO IR ĮGARSINIMO ĮRANGOS SU PRIEDAIS
ĮSIGIJIMAS ŠAČIŲ KAIMO BENDRUOMENEI
Tikslas: įsigijus patalpų įgarsinimo įrangą su priedais, sudaryti sąlygas Šačių kaimo bendruomenėje
organizuoti įvairias kultūrines veiklas.
Rezultatas: įsigijus patalpų įgarsinimo įrangą su priedais, organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai.
Renginiai tapo kokybiškesni. Įsigyta įranga naudosis bendruomenės nariai, kurie nori dalyvauti
visuomeninėje veikloje, jie pradėjo burtis į naujus būrelius ir kolektyvus, vaidintojų trupes.
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Utenos seniūnijos bendruomenė, Utenos r.
Projekto pavadinimas: PADĖKITE MUMS AUGTI
Tikslas: stiprinti Utenos seniūnijos bendruomenės materialinę bazę, kuri svarbi ir reikalinga efektyviam
bendruomenės veiklų vykdymui, bendruomenės narių poreikių tenkinimui, bendruomenės populiarinimui,
įvairių edukacijų, renginių organizavimui.
Rezultatas: įsigyto turto naudotojai – bendruomenės nariai, vaikų dienos centro lankytojai, stovyklų,
švenčių, įvairių organizuojamų edukacijų ir renginių dalyviai. Įsigytu turtu naudosis per 100 žmonių. Visa
įsigyta įranga stipriai prisidės prie Utenos seniūnijos bendruomenės materialinės bazės stiprinimo, teikiamų
paslaugų gerinimo, praplės vykdomų veiklų pasirinkimą bendruomenės nariams.
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Vėžionių bendruomenė ,,Topolis“, Prienų r.
Projekto pavadinimas: ŠILTA BENDRUOMENĖ – VEIKLI BENDRUOMENĖ
Tikslas: įsigyti Vėžionių bendruomenės patalpų šildymo ir vėdinimo sistemą.
Rezultatas: įrengta patalpų šildymo ir vėdinimo sistema, kurios pagalba bendruomenė visais metų laikais
galės organizuoti įvairius renginius ne tik savo, tačiau ir aplinkinių kaimų gyventojams. Įgyvendintas
projektas skatins žmonių užimtumą, mažins socialinę bei kultūrinę atskirtį, gerins gyvenimo kokybę.

7

Varlaukio kaimo bendruomenė, Jurbarko r.
Projekto pavadinimas: VARLAUKIO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS
Tikslas: sukurti kokybiškos veiklos ir laisvalaikio praleidimo sąlygas Varlaukio gyventojams.
Rezultatas: sutvarkytos bendruomenės patalpos – nudažytos sienos, grindys, langų rėmai ir įsigyta įranga
– nešiojamas kompiuteris, bevielis mikrofonas, garso aparatūra bei buitinis inventorius – šaldytuvas,
viryklė, langų robotas, pulo stalas.
Įgyvendinę projektą varlaukiečiai turi kokybiškai įrengtą vietą savo veikloms organizuoti, kurioje gali
dažniau susitikti ir pasitarti, sudalyvauti vykdomose edukacijose ar mokymuose, o vaikai – leisti laiką jiems
skirtoje erdvėje. Tikimasi, kad suaktyvės Varlaukio kaimo gyventojų socialinis gyvenimas, pagerės
mikroklimatas, greičiau ir efektyviau spręsis kaimo problemos.
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Gudkaimio kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: GUDKAIMIO KAIMO BENRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: stiprinti Gudkaimio kaimo bendruomenės materialinę bazę ir teikti kokybiškas socialines,
švietėjiškas paslaugas Gudkaimio ir aplinkinių kaimų gyventojams.
Rezultatas: bendruomenė nusipirko tris šiuolaikinius šildymo siurblius oras – oras ir du nešiojamus
kompiuterius.
Šildymo siurbliais šaltuoju sezonu bus šildomos bendruomenei priklausančios patalpos (apie 100 kv. m.),
kuriose veikia ne tik vaikų dienos centras, tačiau ir įkurta bendruomenės narių bei kaimo gyventojų
gaminamų produktų, užaugintų vaisių, uogų ir daržovių pardavimo zona. Projekto dėka vykdyti edukacijas,
organizuoti bendruomeninius renginius galima ne tik šiltuoju, bet ir šaltuoju sezonu. Sustiprinus
bendruomenės materialinę bazę padidėjo gyventojų dalyvaujančių bendruomenės veikloje skaičius, išaugo
renginių ir renginių dalyvių skaičius. Įsigijus prekes sudarytos sąlygos bendruomenės veiklai, vaikų dienos
centro veiklai vykdyti. Vietiniams gyventojams sudarytos sąlygos prekiauti savo užauginta produkcija.
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Piktupėnų kaimo bendruomenė, Pagėgių sav.
Projekto pavadinimas: KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: Piktupėnų bendruomenės veiklos stiprinimas, siekiant skatinti bendruomenės narių iniciatyvas
viešųjų poreikių tenkinimui.
Rezultatas: atsižvelgiant į bendruomenės narių poreikius organizuoti renginius, mokymus bendruomenės
nariams ir kitiems Piktupėnų kaimo gyventojams, projekto lėšomis buvo įsigyta buitinė įranga – virdulys,
perkolatorius, vandens šildytuvas, 10 sulankstomų stalų ir suolų komplektų, 6 stalviršiai, skirti atnaujinti
senus turimus stalus.
Šiuo įsigytu materialiniu turtu, t. y. projekto rezultatais naudosis Piktupėnų kaimo gyventojai, Pagėgių
savivaldybės gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys, kurie dalyvaus Piktupėnų kaimo bendruomenės
organizuojamuose renginiuose, šventėse ir mokymuose.
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Degučių kaimo bendruomenė „Samanis“, Zarasų r.
Projekto pavadinimas: MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: pakeisti neefektyvią ir pasenusią šildymo sistemą į du sieninius kondicionierius/šilumos siurblius.
Rezultatas: įrengta kaimo bendruomenės patalpų šildymo – vėdinimo sistema. Bendruomenės nariams ir
jų svečiams sudarytos tinkamos sąlygos organizuoti veiklas, susitikimus visais metų laikais.
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Pavartyčių bendruomenė, Radviliškio r.
Projekto pavadinimas: PAVARTYČIŲ BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: įrengti patalpų šildymo ir apsaugos sistemas; įsigyti nešiojamą kompiuterį, daugiafunkcinį
spausdintuvą, vėliavą ir jos tvirtinimo stiebą.
Rezultatas: įsigyta įranga ir priemonės leis kokybiškai vykdyti įvairias bendruomenines veiklas.
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Daubiškių gyvenvietės bendruomenė, Akmenės r.
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS NAMŲ BALDAI
Tikslas: aprūpinti naujai renovuotus bendruomenės namus reikalingais baldais.
Rezultatas: bendruomenės namai užpildyti naujais suolais, stalais ir virtuvės baldų komplektu. Daubiškių
gyventojai jau turi patalpas, kuriose bus švenčiamos kalendorinės šventės, vykdomos edukacijos ir kitos
veiklos, kurios aktyvins bendruomenės narius bei mažins socialinę atskirtį.
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Anglininkų kaimo bendruomenė, Biržų r.
Projekto pavadinimas: KŪRYBIŠKA IR VEIKLI BENDRUOMENĖ – KAIMO ATEITIS
Tikslas: tenkinti kaimo gyventojų poreikius, sukurti tinkamas sąlygas bendruomenės veiklai – tinkamai
įrengiant patalpas, kad jomis būtų galima pasinaudoti ir vasarą ir žiemą.
Rezultatas: įrengus oro kondicionierių ir šildymo sistemą kokybiškai sutvarkytos patalpos, kuriomis
bendruomenės nariai ir kaimų gyventojai galės pasinaudoti visais metų laikais, nepriklausomai nuo
sezoniškumo. Bus organizuojama daugiau ir kokybiškesnių renginių, mokymų, seminarų. Kaimo
gyventojai pajus socialinę naudą, aktyviau dalyvaus bendruomeninėje veikloje.
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Visuomeninė organizacija „Videniškių bendruomenės centras“, Molėtų r.
Projekto pavadinimas: VIDENIŠKIŲ BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: sustiprinti bendruomenės materialinę bazę – įsigyti reikalingą įrangą ir ją naudoti kaimo
bendruomenės ir kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti.
Rezultatas: Videniškių bendruomenė įsigijo nešiojamąjį kompiuterį, fotoaparatą, garso sistemą su
mikrofonu, projektorių, daugiafunkcinį spausdintuvą, perkolatorių ir marmitą sriubai.
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Baibių kaimo bendruomenė, Zarasų r.
Projekto pavadinimas: BAIBIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: įsigyti trūkstamus baldus reikalingus bendruomenės veikloms vykdyti.
Rezultatas: Baibių bendruomenės namams nupirkti ir surinkti 7 stalai ir 50 kėdžių.
Įsigytas turtas sukūrė jaukesnę ir gražesnę erdvę susitikimams, šventėms, vakaronėms, bendruomenės
iniciatyvoms ir kitoms veikloms.
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Trūdų bendruomenė, Švenčionių r.
Projekto pavadinimas: TRŪDŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ ERDVĖS SUKŪRIMAS
Tikslas: bendruomenės poreikiams įsigyti vidaus baldus, virtuvinę įrangą ir daugiafunkcinį įrenginį.
Rezultatas: įsigyti vidaus baldai – virtuvės baldų komplektas, kėdės, stalai, suolai, kabyklos, lentynos,
pufai; buitinė technika – viryklė, šaldytuvas, gartraukis ir virdulys; daugiafunkcinis įrenginys.
Įgyvendintas projektas suteikia galimybę deramai priimti bendruomenės narius, kaimo gyventojus ir
svečius į jaukią bendruomenės namų erdvę bei plėsti ir skatinti visapusišką bendruomeniškumą, veiklų ir
edukacijų įvairovę, bendruomenės narių kultūros nuostatų bei naudingų socialinių ryšių formavimą ir
palaikymą.
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Deglėnų bendruomenė, Pasvalio r.
Projekto pavadinimas: INVENTORIAUS ĮSIGIJIMAS BENDRUOMENĖS NAMŲ POREIKIAMS
Tikslas: sukurti materialinę bazę ir telkti kaimo gyventojus bendruomeninei veiklai.
Rezultatas: įsigyti du kondicionieriai, kuriais šaltuoju periodu bus apšildomos, o šiltuoju – vėsinamos ir
vėdinamos bendruomenės namų patalpos. Bendruomenės nariams jau nereikės rūpintis kietuoju kuru
židiniui, kuris bendruomenės namams tarnavo 14 metų, bus labiau tausojama gamta.
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Žagarių kaimo bendruomenė, Lazdijų r.
Projekto pavadinimas: ŽAGARIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS RENGINIŲ KOKYBĖS GERINIMAS
Tikslas: Žagarių kaimo bendruomenės renginių, edukacijų kokybės gerinimas, įsigyjant reikalingus vidaus
baldus.
Rezultatas: bendruomenės materialinė bazės stiprinimui įsigyta 100 kėdžių ir 6 sulankstomi stalai. Įsigyti
baldai leis pajusti komfortišką pasisėdėjimą ir pabendravimą bendruomenės organizuojamų
susitikimų, renginių, edukacijų ir kitų veiklų metu.
Svarbu organizuoti bendras veiklas įvairaus amžiaus gyventojams, nes aktyvus dalyvavimas bendruomenės
veiklose - vienas iš būdų skatinančių saviraišką.
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Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo bendruomenė, Biržų r.
Projekto pavadinimas: PAČERIAUKŠTĖ FOTOGRAFUOJA
Tikslas: fotografijos būrelio, mokymų, užsiėmimų sukūrimas.
Rezultatas: įsigytas nešiojamas kompiuteris, daugiafunkcinis nuotraukoms spausdinti skirtas
spausdintuvas, multimedija ir jos ekranas. Rengiami fotografijos mylėtojų susitikimai, kurie prieinami ne
tik vietos gyventojams, bet ir kaimyninių bendruomenių nariams bei svečiams. Biržų miesto šventės metu
pristatyta pirmoji fotografijų paroda.
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Ryškėnų kaimo bendruomenė, Telšių r.
Projekto pavadinimas: RYŠKĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PATALPŲ PRITAIKYMAS
SPORTINEI VEIKLAI
Tikslas: suremontuoti bendruomenės patalpas ir įsigyti reikalingą įrangą bei inventorių.
Rezultatas: atliktas bendruomenės patalpų remontas – išlygintos, perdažytos sienos; peršlifuotas ir
perlakuotas parketas, prikaltos naujos medinės grindjuostės; sumontuotos pakabinamos lubos; įrengti
kondicionieriai (vidinis ir išorinis); pakabinti nauji šviestuvai (8 vnt.). Sutvarkytose patalpose pastatytas
dviratis – treniruoklis. Tai dar vienas žingsnis pritaikant pastatą visuomenės poreikiams. Sutvarkytoje
sporto ir poilsio patalpoje vaikai ir suaugę kaimo gyventojai galės bendrauti, sportuoti, propaguoti sveiką
gyvenimo būdą.

21

Vėriškių bendruomenė, Radviliškio r.
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS NAMAI – MŪSŲ NAMAI
Tikslas: pagerinti bendruomenės materialinę bazę – įsigyti virtuvės įrangą, reikalingą bendruomenės narių
maisto gamybos proceso susidomėjimui didinti, žinių tobulinimui ir maisto gaminimo edukacijoms
vykdyti.
Rezultatas: įsigytas elektrinis tešlos kočiojimo įrenginys, greito produktų užšaldymo šaldiklis ir šaldymo
dėžė. Suorganizuotos maisto gaminimo pamokėlės vaikams ir jaunimui bei įvairaus šaldyto maisto
gaminimo edukacijos.
Įgyvendinus projektą Vėriškių bendruomenės nariai įgijo praktinių žinių, išmoko naujų maisto gaminimo
ir ruošimo, produkcijos šaldymo subtilybių. Bendros veiklos vienija žmones, tad bendruomenė pasipildė
naujais nariais.
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Venciūnų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Venciūnų sodiečiai“, Alytaus r.
Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIS PATOGIAI
Tikslas: sukurti gerą, kokybišką, šiuolaikišką bei stiprią materialinę bazę, kuri tarnautų kaimo
bendruomenės gerbūviui, bendruomenės narių socialinei integracijai.
Rezultatas: įsigyta 60 kėdžių, 5 stalai, 2 kompiuteriai ir nauja bendruomenės vėliava.
Liepos 6 d. su nauja vėliava ant Poteronių piliakalnio bendruomenės nariai giedojo Tautišką giesmę, o
Liepos 31 d. sveikino Onutes, kurios kartu su kitais žiūrovais patogiai įsitaisę ant naujų kėdžių klausėsi
koncerto. Nauji kompiuteriai leidžia sparčiau ir kokybiškiau atlikti kasdienius darbus: tvarkyti finansinius
dokumentus, viešinti vykdomas veiklas, pildyti naujų projektų paraiškos, švenčių metu leisti muzika.
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Miežaičių kaimo bendruomenė, Radviliškio r.
Projekto pavadinimas: PATRAUKLŪS BENDRUOMENĖS NAMAI
Tikslas: telkti Miežaičių kaimo bendruomenės narius, stiprinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą,
gerinant organizuojamų renginių kokybę, viešinant bendruomenės veiklą ir stiprinant bendruomenės
materialinę – techninę bazę.
Rezultatas: bendruomenė įsigijo nešiojamą kompiuterį su priedais, spalvotą daugiafunkcinį įrenginį, tris
aukštaičių moterų ir vieną aukštaičių vyrų tautinius kostiumus, oro ritulio žaidimų stalą vaikams.
Bendruomenės taryba visuomenei suorganizavo projekto pristatymo renginį - Valstybės dienai skirtą sporto
šventę. Šventės organizatoriai pasipuošė tautiniais kostiumais. Prie renginio organizavimo savanorišku
darbu (pakvietimai į renginį, scenarijaus rašymas) prisidėjo bendruomenės jaunimas.
Įgyvendintas projektas praturtino Miežaičių kaimo bendruomenės namus, sustiprėjo materialinė – techninė
bazė, pagerėjo organizuojamų renginių kokybė. Nešiojamas kompiuteris naudojamas renginių, susirinkimų
metu, pildant paraiškas, tvarkant bendruomenės dokumentus. Daugiafunkcinis įrenginys naudojamas
kaimo gyventojų dokumentų atšvietimui bei dauginimui. Žmonėms sumažėjo rūpesčių dėl dokumentų
tvarkymo, nereikia važiuoti į Radviliškio miestą ir ieškoti kur atsišviesti reikiamus dokumentus. Įsigyti
tautiniai kostiumai palengvino renginių vedėjų darbą, renginiai taps patrauklesni. Įsigytų žaidimo oro
ritulio stalu džiaugiasi kaimo vaikai.
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Gudelių miestelio bendruomenė, Marijampolės r.
Projekto pavadinimas: PILATESO PATALPŲ ĮRENGIMAS
Tikslas: įsigyti šilumos siurblį, krosnelę, kėdes ir įrengti patalpas pilateso užsiėmimams.
Rezultatas: įsigytas šilumos siurblys, kurio dėka pilateso užsiėmus ir kitas veiklas galima organizuoti
ištisus metus, nes užtikrintas patalpos šildymas ir vėsinimas. Sudarytas pilateso treniruočių lankymo
grafikas ir du kartus per savaitę į treniruotes renkasi ne tik Gudelių miestelio, tačiau ir aplinkinių
gyvenviečių gyventojai. Įsigyta 18 kėdžių, kurios naudojamos bendruomenės susirinkimuose bei
vakaronėse, o krosnelė pastatyta mažesnėje patalpoje, kurioje vyksta įvairūs susirinkimai.
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Punios kaimo bendruomeninė organizacija „Punios ainiai“, Alytaus r.
Projekto pavadinimas: KARTU MES STIPRŪS
Tikslas: telkti vietos bendruomenę kultūrinei veiklai organizuojant renginius, edukacijas, įtraukiant į
mėgėjų meno kolektyvus; skatinti įvairių amžiaus grupių, socialinės atskirties žmonių kūrybinį
bendradarbiavimą; didinti kaimo žmonių užimtumą; spręsti jaunimo laisvalaikio problemas ir vykdyti
nusikaltimų prevenciją.
Rezultatas: projekto lėšomis įsigyti mikrofonai ir koncertiniai rūbai vyrų vokaliniam ansambliui.
Punioje vyksta daug kultūrinių renginių, pritraukiančių viso Alytaus regiono gyventojus. Ruošiantis
renginiams, įgyvendinant projektus, savo jėgas suvienija bendruomenės nariai, kultūros, bibliotekos bei
mokyklos darbuotojai, mokyklinis jaunimas senjorai.
Įsigytas turtas bus naudojamas įvairiose veiklose, renginiuose ir šventėse bei prisidės prie renginių
kokybiškumo ir estetiškumo.
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Daujėnų krašto bendruomenė, Pasvalio r.
Projekto pavadinimas: KOKYBIŠKOS VEIKLOS LINK
Tikslas: efektyvinti Daujėnų krašto bendruomenės veiklą įsigyjant įrangos bei sutaupyti resursų nuomojant
techniką ar ieškant kas neatlygintinai galėtų paskolinti ją.
Rezultatas: įsigyta vaizdo ir garso įranga – kolonėlė, projektorius, ekranas, kompiuteris. Daujėnų
bendruomenė yra didelė ir kūrybinga, tad ši įranga nuolat naudojama bendruomenės organizuojamose
renginiuose: susirinkimuose, minėjimuose, šventėse. Šiuo projektu pasiekti pagrindiniai rezultatai – įsigyta
įranga, kuri išplėtė galimybes dalyvauti įvairiose veiklose, o inovatyvesnės veiklos skatina ir daugiau jaunų
žmonių prisijungti prie jų, didiną naujakurių norą įsikurti miestelyje.
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Alantos dvaro bendruomenė, Molėtų r.
Projekto pavadinimas: ŠOKA VISA ALANTA
Tikslas: Alantos dvaro bendruomenės senjorų liaudiškų šokių kolektyvui pasiūti tautinius drabužius.
Rezultatas: įsigyti tautiniai drabužiai pakeitė šokių kolektyvo estetinį vaizdą, bei kviečia ir kitus
bendruomenės narius jungtis bendrai veiklai. Tautinis kostiumas atspindi Aukštaitijos regiono bruožus,
turėdamas reikšmę kaip tautinės savimonės formavimo veiksnys. Alantos dvaro bendruomenės šokių
kolektyvo veikla gerina gyvenimo kokybę kaimo vietovėje, sukuria erdvę realizuoti bendruomenės narių
poreikius, ugdo kūrybiškumą, prisideda prie Alantos krašto patrauklumo didinimo. Kolektyvas tautiniu
šokiu džiugina bendruomenę „Alantos krašto šeimų šventėje“ ir kituose bendruomenės renginiuose ir
sambūriuose.
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Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė
Projekto pavadinimas: SIESIKŲ MIESTELIO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: įsigyti baldus, techniką ir įrangą, kurie padėtų kokybiškai tenkinti bendruomenės narių poreikius,
plėsti vykdomas veiklas.
Rezultatas: projekto metu įsigytas kondicionierius, kompiuteris, spausdintuvas, kėdės, perkoliatorius ir
maisto produktų džiovyklė. Įsigyti prietaisai, baldai ir įranga suteiks galimybę teikti kokybiškesnes
paslaugas bendruomenės nariams, planuoti įvairesnius užsiėmimus visais metų laikais, didins užimtumą,
bendravimą ir bendradarbiavimą, plės vykdomas veiklas. Projekto rezultatais galės džiaugtis įvairių
amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių gyventojai. Projekto įgyvendinimas pagerins tolimesnį
bendruomenės veiklos vystymąsi, tenkins bendruomenės narių poreikius.
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Skuodo rajono Nausėdų kaimo bendruomenė
Projekto pavadinimas: MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS NAUSĖDUOSE
Tikslas: investuojant į bendruomenės namus, įrengiant bendruomenės namų apšildymą ,,Oras – oras“, kurti
patrauklesnį, turiningesnį, bendruomeniškesnį bei aktyvesnį Nausėdų ir aplinkinių kaimų gyventojų,
jaunimo gyvenimą kaime, laisvalaikio užimtumą, skatinti iniciatyvas.
Rezultatas: įsigytas ir sumontuotas šilumos siurblys ,,Oras – oras“ Gree Lomo Nordic, kurio pagalba bus
apšildytos patalpos. Projektu tikimasi, kad ne tik vaikai ir jaunimas galės aktyviai leisti laiką, bet ir
suaugusieji galės prisijungti prie jų, o tai skatins kaimo gyventojų įvairaus amžiaus bendravimą, jaunimas
pamatys, kad vyresnieji toli gražu nėra nuo jų atitolę ir taip bus bandoma labiau jaunimą bei vaikus įtraukti
į bendruomenės veiklas. Planuojama drauge su kaimo biblioteka organizuoti edukacinius – audimo, žvakių
gamybos ir kitus užsiėmimus, kuriuose galės dalyvauti ir bendrauti didesnis žmonių skaičius. Šaltuoju metų
laikotarpiu planuojama organizuoti ir stalo teniso, šaškių, šachmatų, smiginio varžybas su kaimyninėmis
bendruomenėmis, jaunimu.
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Asociacija „Šlapaberžės bendruomenės centras“, Kėdainių r.
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS PASTATO ŠILDYMO IR VĖSINIMO SISTEMOS
ĮRENGIMAS
Tikslas: skatinti skirtingo amžiaus tarpsnių bei socialinių grupių gyventojų tikslingą ir prasmingą
užimtumą, bendruomeniškumą, įrengiant bendruomenės pastate šildymo ir vėsinimo sistemą. Užtikrinti
komfortišką, saugią ir patrauklią aplinką, sutvarkytą patalpą pritaikyti Šlapaberžės ir aplinkinių kaimų
gyventojų bei svečių poreikiams.
Rezultatas: nupirkta šildymo krosnelė su priedais ir įsigyta bei sumontuota šildymo-vėsinimo sistema
„oras-oras“. Bendruomenės patalpomis gali naudotis ne tik bendruomenės nariai, bet ir visi aplinkinių
kaimų gyventojai bei jų svečiai. Šiltose ir jaukiose renovuotose patalpose atsirado galimybė ne tik vasarą,
bet ir šaltuoju metų laikotarpiu organizuoti daugiau įvairesnių renginių, susitikimų su kitomis
bendruomenėmis, parodų, edukacinių užsiėmimų ir kitų veiklų.
Numatoma ir toliau tvarkyti patalpas, plėsti ir stiprinti materialinę bazę, prižiūrėti ir grąžinti teritoriją.
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Pašaltuonio kaimo bendruomenė „Šaltuonėlė“, Jurbarko r.
Projekto pavadinimas: PAŠALTUONIO BENDRUOMENĖS STIPRINIMAS
Tikslas: didinti ir skatinti Pašaltuonio gyventojų bendruomeniškumą, stiprinant materialinę bazę.
Rezultatas: įsigytos bendruomenės veiklai reikalingos priemonės – baldai, vandens šildytuvas, tautiniai
kostiumai, dažai. Projektas padidino miestelio gyventojų aktyvumą dalyvaujant bendruomenės gyvenime,
paskatino aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant miestelio problemas. Turint tvarkingas patalpas
yra maloniau šaltais vakarais susirinkti, organizuoti daugiau bendrų veiklų, mokymų, edukacijų.
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Visuomeninė organizacija „Ariogalos santara“, Raseinių r.
Projekto pavadinimas: ATNAUJINTOS PATALPOS – NAUJOS GALIMYBĖS
Tikslas: gerinti bendruomenės namų materialinę bazę, plėsti vykdomas veiklas ir aktyvinti gyventojus.
Rezultatas: patalpų grindys užklotos linoleumu; plokštėmis iškaltos ir nudažytos sienos ir lubos; įsigytos
ir sumontuota durys, roletai; įsigytos kėdės ir garso kolonėlė; sumontuotas vėliavos stovas.
VO „Ariogalos santara“ patalpos atnaujintos ir suremontuotos pasitelkiant bendruomenės narius ir
savanorius. Atnaujinti bendruomenės namai leis pagerinti veiklos sąlygas, gyventojai mieliau ir aktyviau
dalyvaus renginiuose, bendraus ir bendradarbiaus. Atnaujintas pastatas miestelio centre įgavo naujų spalvų
ir bus efektyviai naudojamas.
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Satkūnų kaimo bendruomenė „Gija“, Joniškio r.
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO BAZĖS SUKŪRIMAS
Tikslas: bendruomenės namuose suburti gyventojus – jaunus žmones, jų šeimas turiningam laisvalaikio
praleidimui.
Rezultatas: projekto lėšomis įsigytas teniso stalas, pulo stalas su komplektacija, projektorius, ekranas,
garso kolonėlė, šaldytuvas, praustuvas su spintele ir maišytuvu. Pagerinta bendruomenės namų materialinė
bazė paskatins kaimo gyventojus prasmingiau bei aktyviau leisti laisvalaikį organizuojamuose sporto ir
kultūros renginiuose.
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Vydenių kaimo bendruomenė, Varėnos r.
Projekto pavadinimas: KURIAME JAUKUMĄ BENDRUOMENĖS NAMUOSE
Tikslas: Vydenių bendruomenės namuose įrengti elektrinę patalpų šildymo - vėdinimo sistemą „oras –
oras“.
Rezultatas: įsigyti ir bendruomenės patalpose sumontuoti du elektriniai siurbliai. Įrengus šildymo –
vėdinimo sistemą ir užtikrinus komfortišką aplinką dažniau bus organizuojamos bendruomenės gyventojų
vakaronės, sekmadienio popietės, filmų vakarai, edukacijos naujiems įgūdžiams įgyti, seminarai ir
susirinkimai. Įrengus šildymą dabar ir šaltuoju metų periodu gyventojams teikiamos prausimosi po dušu
paslaugos. Bendruomenė patalpas naudoja ir mirusiųjų šarvojimui, tad įrengta sistema reikalinga ir šiltuoju
metų periodu.
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Didžiulių kaimo bendruomenė, Raseinių r.
Projekto pavadinimas: DIDŽIULIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įruošti naujas patalpas sveikos gyvensenos
propagavimui, atgaivinti senąsias pirties tradicijas, skatinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą.
Rezultatas: bendruomenė veikloms vykdyti įsirengė naują 19 kv. m. patalpą, įsigijo kondicionierių.
Naujai sutvarkytoje patalpoje bus rengiamos edukacijos su pirties procedūras išmanančiu pirtininku, kuris
patartų kaip atgauti per nuolatinį skubėjimą išeikvotą fizinę energiją ir nepakenkti sveikatai naudojantis
pirties teikiamais malonumais, vanotis vantomis, iš kokių augalų jas rišti, kaip stiprinti sveikatą ne tik
pirtyje, bet ir žoliaujant bei geriant vaistažolių arbatas. Įsirengtoje patalpoje bendruomenės gyventojai galės
burtis ištisus metus, didės užsiėmimų įvairovė ir kokybė, suaktyvės bendruomenės veikla. Projekto naudą
patirs ne tik Didžiulių kaimo bendruomenės nariai, tačiau ir aplinkinių kaimų gyventojai, o pirties
malonumai bei vantų ruošimas suburs įvairaus amžiaus, skirtingai mąstančius ir socialinę atskirtį
patiriančius žmones į būrį, skatins bendruomeniškumą. Tikimasi, kad bendruomenės patalpoje gyventojai
bursis šeimomis – šiltės tarpusavio santykiai, didės vaikų ir jaunimo užimtumas bei dažnės malonus,
sveikatai naudingas laisvalaikio leidimas.

36

Kaimų bendruomenė „Saugailiai“, Raseinių r.
Projekto pavadinimas: KAIMŲ BENDRUOMENĖS „SAUGAILIAI“ MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: stiprinti bendruomenės materialinę bazę, gerinti kaimo gyventojų socialines, poilsio ir kultūrinio
gyvenimo sąlygas – suremontuoti bendruomenės patalpą, įsigyti baldų, vaizdo ir garso aparatūrą, teniso
stalą.
Rezultatas: tikimasi, kad projekto rezultatais naudosis visi Kaimų bendruomenės „Saugailiai“
atstovaujamų Saugailių, Paliepiukų, Navininkų, Armonų, Riogliškio, Švelnių, Dvarviečių, Zaroslės,
Poškaičių kaimų gyventojai. Padidės renginių skaičius ir įvairovė, kokybė bei vietos gyventojų, o ypač
jaunų žmonių užimtumas, laisvalaikio praleidimas. Moterys, žmonės su negalia, senjorai ir kitos tikslinės
grupės, kurios darbo rinkoje bei visuomenėje patiria diskriminaciją, savanorių talkininkų dėka
suremontuotoje bendruomenės patalpoje turės puikią galimybę realizuoti save. Įsigijus stalų ir kėdžių
atsirado galimybė organizuoti edukacinius užsiėmimus, mokymus ir kitokio pobūdžio renginius. Nešiojama
garso kolonėlė leis kokybiškiau vesti šventes ne tik patalpų viduje, bet ir lauke. Įsigytu fotoaparatu bus
įamžinamos bendruomenės renginių, seminarų, mokymų gražiausios akimirkos, o jas surinkus – išleisti
kalendorių ar lankstinuką. Jaunimo, vaikų ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumo įvairovei įsigytas teniso
stalas. Sutvarkius bendruomenės patalpą ir ją pritaikius gyventojų poreikiams, sustiprinus materialinę bazę,
tikimasi, kad padidės vietos gyventojų bei svečių̨ srautai ir teikiamų paslaugų apimtys – Saugailių
gyventojai pajus realią ekonominę ir socialinę naudą.

37

Pramedžiavos kaimų bendruomenė, Raseinių r.
Projekto pavadinimas: PRAMEDŽIAVOS KAIMŲ BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: stiprinti bendruomenės materialinę bazę, siekiant sudaryti sąlygas aktyvesnei bendruomenės
veiklai.
Rezultatas: įsigytas nešiojamas kompiuteris ir daugiafunkcinis spausdintuvas; du kondicionieriai; patalpų
vidaus remonto ir apdailos prekės; dulkių siurblys. Šio projekto dėka kiekybiškai ir kokybiškai padidinta
bei sustiprinta bendruomenės materialinė bazė. Įsigytas nešiojamas kompiuteris ir daugiafunkcinis
įrenginys leis dar efektyviau ir kokybiškiau vykdyti bendruomenės etnokultūrines veiklas. Pramedžiavos
kaimų bendruomenės gyventojai etnokultūrinių ir kitų renginių organizavimui jau turi gerai šildomą salę,
bus įrengtos patalpos ir edukacinei veiklai bei pagamintų dirbinių ekspozicijai. Į edukacines veiklas bus
kviečiami ir kitų bendruomenių nariai, vyks dalijimasis gerąja patirtimi, planuose – teikti paraišką LR
Kultūros ministerijai dėl kultūrinio paso įsigijimo. Įgyvendinus projektą į įvairias edukacines veiklas ir
etnokultūrinius renginius bus įtraukti įvairių socialinių sluoksnių žmonės. Projekto rezultatai paskatins
kaimo gyventojus aktyviau įsitraukti į visuomeninę veiklą, labiau domėtis savo krašto istorija, skatina tęsti
vietinių amatų tradicijas, puoselėti bendruomeniškumą.
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Panevėžio rajono Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenė, Panevėžio r.
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS NAMŲ VIDAUS PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS
Tikslas: suremontuoti patalpą, kurioje būtų organizuojami Vadoklių bendruomenės ir aplinkinių kaimų
įvairūs renginiai, šarvojami mirusieji kaimo gyventojai.
Rezultatas: patalpų lubos pakeistos naujomis plokštėmis, sienos iškaltos naujomis medienos plaušo
dailylentėmis, grindys išklotos nauju laminatu. Bendruomenės namų patalpa suremontuota ir pritaikyta
gyventojų poreikiams.
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Rudiškių kaimo bendruomenė, Joniškio r.
Projekto pavadinimas: MATERIALINĖS BAZĖS IR VERSLUMO STIPRINIMAS RUDIŠKIUOSE
Tikslas: sustiprinti materialinę bazę ir bendruomenės narių verslumą, sukuriant naują erdvę edukacinei
veiklai. Įtraukti jaunimą prasmingam laisvalaikiui ir savirealizacijai.
Rezultatas: įrengta nauja šildymo sistema su pažangiais šilumos siurbliais (kondicionavimo ir šildymo
sistema „oras – oras“). Pagerinus bendruomenės namų šildymo sistemą, bendruomenės nariai ir kaimo
gyventojai galės bendruomenės namų patalpomis naudotis ir žiemos metu. Įrengtas kabinetas edukacinei
veiklai ir pagamintos produkcijos prekybai. Edukacinės veiklos vykdymui įsigytas tvirtas stalas su stipria
danga. Sumontuota lentyna sukurtiems gaminiams laikyti ir parduoti.
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Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“, Tauragės r.
Projekto pavadinimas: MOKYKIMĖS IŠ PRAEITIES
Tikslas: stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingas priemones ir jas panaudojant kaimo
gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui, bendruomeninės veiklos plėtojimui.
Rezultatas: projekto lėšomis įsigytos užrakinamos spintelės su stiklais, stiklinis stendas ant sienos,
pastatomos spintelės albumams, knygų spintos, stalas, kėdės, drabužių pakabos, kurios tarnaus
bendruomenės poreikiams. Atnaujinta materialinė bazė padidins kaimo muziejaus patrauklumą, bus
vykdomos edukacinės veiklos, ugdomi Batakių ir kitų kaimyninių mokyklų mokiniai, į bendruomeninę
veiklą bus pritraukta daugiau jaunų žmonių, skatins gyventojų užimtumą, turiningą laisvalaikio praleidimą,
aktyvumą ir bendruomeniškumą, tarnaus gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui.
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Tarprubežių bendruomenės centras, Kalvarijos sav.
Projekto pavadinimas: SPORTO IR LAISVALAIKIO ERDVĖS SUKŪRIMAS TARPRUBEŽIUOSE
Tikslas: didinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumą Tarprubežiuose, sukuriant sporto ir
laisvalaikio erdvę.
Rezultatas: bendruomenė įsigijo oro kondicionierių, tad buvusi mokyklos klasė tapo kur kas jaukesnė,
erdvesnė, šviesesnė, šiltesnė. Buvo atlikti ir jos vidaus apdailos darbai. Kondicionierius pritaikytas tiek
žiemai (šildo), tiek vasarai (vėsina), todėl užsiėmimai galės vykti visus metus. Šio projekto dėka buvo
atnaujinta pirmoji klasė pastate, kurioje įrengta tinkama vieta laisvalaikio praleidimui. Bendruomenės
nariai ir jaunimas ardė, valė, tvirtino gipsą, lygino sienas, dažė ir darė kitus apdailos darbus – prisidėjo
savanorišku darbu. Gyventojai pajuto ir emocinę naudą, nes ilgus metus apleistos patalpos vėl tinkamos
veikloms vykdyti, todėl tikimasi, kad kaimo žmonės su džiugesiu lankysis ir naudosis nauja erdve.
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Katinų kaimo gyventojų bendruomenės centras, Panevėžio r.
Projekto pavadinimas: KVIEČIAME Į KATĖS NAMUS
Tikslas: sustiprinti bendruomenės materialinę bazę.
Rezultatas: įsigytas biuro baldų komplektas, spinta, laisvalaikio zonos baldai (dvi sofos ir kavos staliukas),
lankytojų kėdės (40 vnt.) ir kėdė prie rašomojo stalo, 10-ties litrų talpos karštų gėrimų dispenseris, dvi
mobilios drabužių kabyklos. Projekto lėšomis sukurta patogi aplinka ne tik bendruomenės valdybos darbui,
bet ir bendruomenės narių laisvalaikiui, edukaciniams užsiėmimams, susirinkimų vedimui, didesnių meno
kolektyvų pasirodymams bei patiems kaimo gyventojams aktyviau dalyvauti renginiuose. To įrodymas —
rugpjūčio mėnesi vykusi tradicinė kaimo šventė „Baigėsi katino dienos“, kurioje dalyvavo penki kviestiniai
kolektyvai, surengti keramikos ir kvapų terapijos užsiėmimai kaimo vaikams, spalio mėnesį vyko 25-ties
narių pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas. Projektas yra tęstinis ir įsigytais daiktais bendruomenė
galės naudotis ilgus metus.
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Aštriosios Kirsnos bendruomenė, Lazdijų r.
Projekto pavadinimas: VISKAS DĖL BENDRUOMENĖS IR ŽMONIŲ
Tikslas: gerinti sukurtą kaimo bendruomenės materialinę bazę ir gyventojų kompiuterinį raštingumą.
Rezultatas: įsigyti baldai ir kompiuteris bei spausdintuvas. Stalai ir suolai buvo panaudoti kasmetinio
bendruomenių sąskrydžio, šventės „Rudenio glėby III“, parodos „Aštriosios Kirsnos dvaro paveikslas“
metu bei edukacijose. Kompiuteriu ir spausdintuvu naudojasi bendruomenės gyventojai, kurie namuose
šios įrangos neturi, tad projekto naudą pajuto visi – bendruomenės nariai, kaimo gyventojai ir jų svečiai.
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Sirutėnų krašto bendruomenė, Utenos r.
Projekto pavadinimas: SIRUTĖNŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: stiprinti Sirutėnų krašto bendruomenę bazę vietos gyventojų poreikiams tenkinti.
Rezultatas: įsigytas didelės raiškos televizorius, TV antena, prailgintuvas, karaoke mikrofonai. Ši įranga
naudojama organizuojant bendruomenės vaikų dienos centro veiklas, rengiant edukacines valandėles, o
ateityje planuojama rengti ir kino vakarus, protmūšius bei mankštas. Šios veiklos skatina
bendruomeniškumą, suteikia galimybę turiningai leisti laisvalaikį ir įgyti naujų žinių, sumažins socialinę
atskirtį.
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Papušynio kaimo bendruomenė, Radviliškio r.
Projekto pavadinimas: PAPUŠYNIO KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: pagerinti bendruomenės materialinę bazę ir renginių kokybę.
Rezultatas: įsigytos medžiagos ir suremontuota bendruomenės salė bei sanitarinis mazgas; įsigytas
kompiuteris, spausdintuvas, fotoaparatas, perkolatorius, garso kolonėlė, šaldytuvas, indaplovė, vėliava su
bendruomenės logotipu. Bendruomenės namai tapo gražesni, saugesni, modernesni, tad gyventojai noriau
rinksis į organizuojamus renginius, rengs savo asmenines šventes, pagerės žmonių aktyvumas.

46

Pilviškių miestelio bendruomenė, Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: KURKIM JAUKIAS IR ATVIRAS ERDVES MIESTELIO JAUNIMUI
Tikslas: užtikrinti tinkamas sąlygas įkurtos Atviros jaunimo erdvės vykdomoms veikloms šaltuoju metų
periodu bendruomenės namuose, įrengiant šildymo įrenginį ir sumontuojant galimybę palaikyti pastate
pastovią pliusinę temperatūrą.
Rezultatas: pastatytas šildymo įrenginys bei atlikti montavimo darbai. Projekto finansavimas suteikė
galimybę bendruomenės namų pastate atlikti darbus, kurių dėka šaltuoju metų periodu galima vykdyti
įkurtos Atviros jaunimo erdvės, kurioje kasdien apsilanko apie penkiolika jaunuolių, veiklas jau šiltose
patalpose. Miestelio ir aplinkinių kaimų jaunimas turi jaukią vietą savo susibūrimams.
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Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė, Pasvalio r.
Projekto pavadinimas: VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS BENDRUOMENĖS NAMUOSE
Tikslas: vėdinimo sistemos įrengimas bendruomenės namuose, užtikrinant gaivų orą vykdant kulinarinio
paveldo „Žagarėliai su prisiminimais“ edukacinius užsiėmimus bet kuriuo metų laiku, bei aktyvinti žmonių
užimtumą ir veiklas.
Rezultatas: įsigijus vėdinimo įrangą pagerėjo patalpų vėdinimo kokybė organizuojamų renginių ir
kulinarinio paveldo edukacijų metu. Ypač pagerėjo darbo sąlygos bendruomenės virtuvėje ruošiantis
edukacijoms. Nuo šiol temperatūrą bendruomenės namuose galima reguliuoti atsižvelgiant į lankytojų,
darbuotojų, meno saviveiklos kolektyvų narių poreikius.
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Šepetos kaimo bendruomenė, Kupiškio r.
Projekto pavadinimas: KŪRYBIŠKA IR BENDRUOMENIŠKA ŠEPETOS BENDRUOMENĖ
Tikslas: sustiprinti bendruomenės materialinę bazę įsigyjant ir sumontuojant šilumos siurblį „Oras/ oras“
ir taip pagerinti patalpose organizuojamų tęstinių ir naujų kūrybinių veiklų bei edukacinių programų,
skatinančių bendruomeniškumą, kūrybiškumą, sąlygas.
Rezultatas: įsigytas ir sumontuotas šilumos siurblys sumažino aplinkos taršą, pagerino organizuojamų
veiklų kokybę, stiprina bendruomeniškumą – užsiėmimuose, parodose, renginiuose lankosi vis daugiau ir
daugiau gyventojų.
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Plutiškių bendruomenė, Kazlų Rūdos sav.
Projekto pavadinimas: PLUTIŠKIŲ BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: Plutiškių bendruomenės materialinės bazės stiprinimas sukuriant sąlygas bendruomenės žmonių
aktyviam ir turiningam laisvalaikio organizavimui, bendruomeniškumui stiprinti.
Rezultatas: įsigyti moteriški ir vyriški tautinių rūbų komplektai, garso kolonėlė, stalai ir kėdės bei herbai
ir vėliavos. Priemonės naudojamos Plutiškių bendruomenės reikmėms – švenčių organizavimui, spektaklių
repeticijoms ir premjeroms. Pratęstos ir folklorinio ansamblio „Vabalkšnė“ gyvavimo tradicijos, aktyviai
veikia mėgėjų teatro trupė, tad tautiniai rūbai bus vilkimi ne tik valstybinių švenčių metu, tačiau bus
naudojami ir spektakliuose. Pagaminti herbai ir vėliavos papuošė Plutiškių bendruomenės, seniūnijos,
gimnazijos, kultūros namų patalpas, bus naudojami švenčių metu – išryškins identitetą ir skatins
pasididžiavimą savo kraštu.
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Dainų kaimo bendruomenė, Šiaulių r.
Projekto pavadinimas: DAINŲ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS KŪRIMAS
Tikslas: paskatinti Dainų kaimo gyventojų bendruomenines iniciatyvas ir patenkinti viešuosius poreikius.
Rezultatas: įsigytos įrangos dėka bendruomenės nariai gali patenkinti bendruomenės įvairių renginių
organizavimo poreikį.
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Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenė, Alytaus r.
Projekto pavadinimas: GYVYBINGA GENIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Tikslas: stiprinti bendruomenės materialinę bazę, skatinti kaime gyvenančius žmones burtis ir turiningai
bei aktyviai leisti laisvalaikį – plėsti akiratį, pažinti krašto tradicijas, puoselėti bendruomeniškumą.
Organizuojant įvairius renginius bei vykdant edukacijas kelti kaimo kultūrinį ir meninį lygį.
Rezultatas: įsigijus buitinę ir garso techniką bei tautinius drabužius pagerėjo bendruomenės įvaizdis.
Organizuojamos edukacinės veiklos tapo kokybiškesnės ir pritraukė dar daugiau gyventojų bendravimui
bei laisvalaikio leidimui. Genių ir aplinkinių kaimų gyventojai edukacijų, repeticijų ir renginių metu turi
galimybę prisiminti ir/ar pažinti krašto tradicijas ir papročius, tautinį rūbą, muzikuoti. Organizuojamos
edukacijos: „Dzūkų vaišių stalas“ ir „Dzūkų dainos ir papročiai“ skatina jaunosios ir senosios kartos
bendravimą auginant pagarbą savo kraštui ir kultūrai.
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Asociacija Pošupių kaimo bendruomenė, Joniškio r.
Projekto pavadinimas: POŠUPIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
SUKŪRIMAS
Tikslas: sukuriant materialinę bazę ir didinant bendruomenės narių laisvalaikio bei užimtumo veiklas
sudaryti palankesnes sąlygas verslumo skatinimui.
Rezultatas: įsigytas spausdintuvas, elektrinė viryklė, oro šildymo katilas, vidaus apdailos prekės, skirtos
einamajam remontui atlikti. Veiklos bus tęstinės, nes sukūrus Pošupių kaimo bendruomenės materialinę
bazę – suteikta galimybė visais metų laikais aktyviai vykdyti bendruomenės narių ir kaimo gyventojų
užimtumo bei laisvalaikio veiklas, sukurtos sąlygos skatinti vietinį verslumą organizuojant ir rengiant sūrio
gaminimo edukacijas.
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Neveronių bendruomenės centras, Kauno r.
Projekto pavadinimas: MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS RENGINIŲ KOKYBĖS
GERINIMUI
Tikslas: pagerinti Neveronių bendruomenės centro renginių kokybę ir paskatinti gyventojus, o ypač vaikus
ir jaunimą, aktyviau dalyvauti bendruomeninėje veikloje.
Rezultatas: įsigyta maisto produktų gaminimo įranga, tad projektas teikia ir ateityje teiks ekonominę naudą
– nereikės skanėstų gamybos įrangos nuomai leisti pinigų, tad bendruomenės resursai bus naudojami kitų
veiklų organizavimui tradiciniuose ir naujuose renginiuose. Bendruomenės centro nariams šis projektas –
postūmis naujoms veikloms. Įgytos žinios apie bendruomeninį bei socialinį verslą leidžia drąsiau planuoti
būsimo bendruomeninio verslo galimybes, aktyviai dirbama prie „Neveronių arbatos“ projekto, kurio lėšos
bus paskirtos socialinėms problemoms Neveronyse spręsti.
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Karklinių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: KARKLINIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: įsigyti reikalingos įrangos naujų veiklų gerinimui ir kaimo gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui.
Rezultatas: vienas svarbiausių projekto socialinių efektų – padidėjęs bendruomeniškumas. Kaimo
gyventojai turėdami atnaujintą bendruomenės namų materialinę bazę pasigerino laisvalaikio praleidimo
sąlygas, dažniau susiburs ir aktyviau dalyvaus bendruomeninėse veiklose. Vykdomos edukacijos – puiki
galimybė vietinio bendruomeninio verslo pradžiai. Įsigytas šilumos siurblys – kondicionierius ir kėdės (45
vnt.). Įgyvendinus projektą patalpose užtikrintas komfortas, tad bendruomenės gyventojams
jau suorganizuota pagyvenusių žmonių popietė „Mes ir vėl susitikome“, vilnos vėlimo edukacija ir kt.
rengininiai.
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Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomenė, Mažeikių r.
Projekto pavadinimas: TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: stiprinti Tirkšlių seniūnijos bendruomenės materialinę bazę.
Rezultatas: įsigyta ir bendruomenės patalpose sumontuota maisto gaminimo įranga, kuria naudojasi
bendruomenės nariai mokydamiesi maisto gaminimo subtilybių ruošdamiesi šventėms ir mugėms. Stipri
materialinė bazė skatina bendruomenės narių aktyvumą, užimtumą, vis daugiau kaimo gyventojų įtraukia į
edukacines veiklas.

56

Būdviečio kaimo bendruomenė, Lazdijų r.
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS SALĖS PAPRASTASIS REMONTAS
Tikslas: gerinti bendruomenės materialinę bazę, plėsti vykdomas veiklas ir aktyvinti gyventojus sudarant
kokybiškas veiklos sąlygas bendruomenės reikmėms.
Rezultatas: atliktas bendruomenės salės remontas – sienos ir lubos padengtos gipso plokštėmis, kurios
buvo nugruntuotos ir nudažytos; pakeistos grindys; atnaujinta elektros instaliacija. Sustiprinus materialinę
bazę padaugėjo renginių, suaktyvėjo socialinis gyvenimas. Kaimo gyventojai suinteresuoti burtis ir veikti
bendruomenės labui, jos stiprinimui bei plėtojimui. Organizuojami renginiai pritraukia ir aplinkinių kaimų
gyventojus.

57

Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenė „Spindulys“, Širvintų r.
Projekto pavadinimas: TĖVYNEI IR ARTIMUI
Tikslas: suremontuoti nebenaudojamą seną pastatą ir pritaikyti jį miestelio bendruomenės poreikiams.
Rezultatas: kapitališkai suremontuotas istorinę vertę turintis pastatas – pakeistas stogas, durys ir langai;
atliktas vidaus remontas; įrengtas šildymas ir sutvarkyta santechnika. Pastatas pritaikytas bendruomenės
poreikiams: tradiciniams renginiams, edukacinėms veikloms, parodoms.

58

Asociacija „Dargužių kaimo bendruomenė“, Varėnos r.
Projekto pavadinimas: DARGUŽIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: bendruomenės patalpose įrengti du šilumos siurblius bei įsigyti oro ritulio stalą.
Rezultatas: iki projekto įgyvendinimo pradžios bendruomenės patalpos daugiausiai buvo šildomos dviem
malkomis kūrenamais židiniais, būvo naudojami ir elektriniai šildytuvai. Nors patalpos ir būdavo šildomos
šiais būdais, tačiau šaltuoju metu ypač sunku nuolat palaikyti vienodą optimalią patalpų temperatūrą. Įsigyti
ir sumontuoti šilumos siurbliai suvartos mažiau elektros už anksčiau įjungiamus elektrinius šildytuvus. Nuo
šiol šaltuoju metu laiku įjungiami šilumos siurbliai ir bendruomenės patalpose palaikoma optimali
temperatūra, tad kaimo gyventojai turi puikias sąlygas bendravimui, o įsigyto oro ritulio stalo žaidimai –
puiki pramoga ilgais vakarais.

59

Asociacija „Raguvėlės juosta“, Anykščių r.
Projekto pavadinimas: PO STOGU GERIAU
Tikslas: suremontuoti bendruomenės reikmėms skirtas patalpas ir įsigyti keletą buities prietaisų.
Rezultatas: atliktas bendruomenės patalpų remontas.

60

Jonavos rajono Upninkų kaimo bendruomenės asociacija
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS NAMŲ REMONTAS IR MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: skatinti bendruomeninę veiklą bei pagerinti bendruomenės gyvenimo – užimtumo, renginių,
sueigų kokybę, padaryti ją patrauklią, gražią, jaukią.
Rezultatas: projekto lėšomis bendruomenė įsigijo virtuvinius baldus, indukcinę viryklę, mikrobangų
krosnelę, dulkių siurblį, baldų komplektą (sofa ir du minkštus kampus) poilsiui, muzikinį centrą su garso
sistema ir nešiojamą kompiuterį. Patalpos tapo patrauklios bendruomenės veiklai. Į tokias patalpas noriai
rinksis ne tik pagyvenę bendruomenės nariai, bet ir jaunimas. Jauku rengti popietes, sueigas, paskaitas,
sveikatinimo užsiėmimus. Šiose patalpose bendruomenės nariai noriai švęs savo jubiliejus, sukaktuves,
šeimos šventes. Įsigijus muzikinį centrą, bendruomenės namai tapo patrauklūs jaunimui ir jų
organizuojamiems renginiams bei veikloms – jogos užsiėmimams, aerobikai ir kt.
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Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“, Molėtų r.
Projekto
pavadinimas: TRADICINIO
AMATŲ
CENTRO
„MENIŠKAS
KAIMAS“
BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: įsigyti nešiojamą kompiuterį ir santechnikos įrangą.
Rezultatas: projekto metu įsigytas nešiojamas kompiuteris su liečiamo ekrano funkcija. Šis kompiuteris
naudojamas ne tik vesti interaktyvias edukacines programas patalpoje, tačiau ir lauke bei bendruomenės
veiklos dokumentams administruoti. Taip pat įsigyti trys komplektai santechnikos įrangos (dušas,
praustuvas ir unitazas) ir bendruomenės narių sumontuoti jų pačių įrengtose patalpose. Šiuo metu
bendruomenė turi tris kambarius nakvynei, kur kiekviename kambaryje yra įrengta dušo patalpa. Šios
patalpos bus naudojamos seminarų ir vasaros stovyklų dalyvių apgyvendinimui.
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Jadagonių piliakalnio bendruomenė, Kauno r.
Projekto pavadinimas: JADAGONIŲ PILIAKALNIO BENDRUOMENĖS VEIKLOS GERINIMAS
Tikslas: suburti Jadagonių kaimo bendruomenės narius bendrai veiklai, skatinti aktyviau dalyvauti
bendruose renginiuose.
Rezultatas: įsigyta garso įranga padės išpildyti geresnės kokybės renginius; kompiuteris bus naudojamas
edukacinių programų rengimui ir organizavimui; vėliavomis su stiebais – garsinama Jadagonių piliakalnio
bendruomenė.
Įsigyta įranga naudosis Jadagonių kaimo gyventojai, edukacinių programų dalyviai, bendruomeninės
organizacijos nariai – administraciniai organizaciniai veiklai vykdyti.

63

Antalkių kaimo bendruomenė, Kauno r.
Projekto pavadinimas: ATSINAUJINUSI ANTALKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Tikslas: sustiprinti Antalkių kaimo bendruomenės materialinę bazę ir tinkamai pasirengti naujų edukacinių
programų rengimui bei organizavimui. Įsigyti įrangą, kuri bus naudojama organizacijos administraciniai ir
edukaciniai veiklai vykdyti bei kaimo renginių, akcijų ir žygių organizavimui.
Rezultatas: bendruomenė įsigijo nešiojamą kompiuterį su programine įranga, spalvotą spausdintuvą su
skeneriu bei nešiojamą garso kolonėlę su mikrofonu ir dvi stacionarias garso kolonėles. Sustiprinta
organizacijos materialinė bazė pagelbės efektyviau vykdyti organizacijos administracinė veikla. Sukurtos
dvi naujos edukacinės programos – viena vaikams, kita suaugusiems, sukurti du pėsčiųjų maršrutai.
Bendruomenės renginiai taps kokybiškesni, pagerės kaimo gyventojų galimybė mokytis kompiuterinio
raštingumo bei bendrų ir asmeninių švenčių kokybė.
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Asociacija ,,Kulautuviečiai“, Kauno r.
Projekto pavadinimas: ASOCIACIJOS ,,KULAUTUVIEČIAI“ MATERIALINĖS BAZĖS KŪRIMAS
Tikslas: aktyvinti ir gerinti užimtumą Kulautuvos gyventojams, siekiant patenkinti gyventojų poreikius ir
taip prisidėti prie gyvenimo kokybės gerinimo.
Rezultatai: kokybiniai – padidėjo gyventojų aktyvumas, užimtumas, numatytas veiklų tęstinumas, o
įsigyta kompiuterinė technika bus naudojama ateityje vykdant įvairias veiklas; kiekybiniai – veiklose
dalyvavo 79 tikslinių grupių dalyviai ir 7 vykdytojai; pravesti keturi floristikos užsiėmimai senjorams;
įgyvendintas vaikų ir jaunimo socializacijos projektas; suorganizuotos dvejos vaikų vasaros stovyklos;
septyni papuošalų gamybos užsiėmimai.
Vabalninko bendruomenė, Biržų r.
Projekto pavadinimas: ŠILTI BENDRUOMENĖS NAMAI – KOKYBIŠKAI IR TURININGAI
VEIKLAI
Tikslas: stiprinant bendruomenės materialinę bazę sudaryti sąlygas bendruomenes socialinei – kūrybinei
veiklai
plėtoti,
užtikrinti
tradicijų
tęstinumą,
vykdyti
tradicinių
amatų
plėtojimą.
Rezultatas: įsigytos materialinės vertybės – du šilumos siurbliai ir vandens šildytuvas, kurių dėka sukurtos
palankios sąlygos kūrybai – patalpose šilta ir jauku, pagerėjo higieninės sąlygos, padidėjo edukacinių
užsiėmimų patrauklumas tiek kokybine, tiek ir kiekybine išraiška.
Gerviškių kaimo bendruomenė „Gervė“, Šalčininkų r.
Projekto pavadinimas: GERVIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS „GERVĖ“ MATERIALINĖS
BAZĖS KŪRIMAS
Tikslas: sukurti Gerviškių kaimo bendruomenės „Gervė“ materialinę bazę, siekiant sutelkti Gerviškių
seniūnijos gyventojus bendruomeninei veiklai – naujiems užsiėmimams, būreliams, mokymams.
Rezultatas: bendruomenė įsigijo oro ritulio ir teniso stalus, tris dviračius ir vaizdo įrangą – droną.
Įgyvendinus projektą kaimo bendruomenės gyventojams suorganizuoti renginiai, kurie sutelkė gyventojus
naujoms veikloms ir bendrystei.
Zibalų kaimo bendruomenė, Širvintų r.
Projekto pavadinimas: ZIBALŲ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: gerinti galimybes vystyti kultūrinę bei švietėjišką veiklą, pagerinti bendruomenės turimos
materialinės bazės, patalpų kokybę, siekiant mažinti socialinę atskirtį ir sudaryti galimybes pasinaudoti
patalpomis savo poreikiams didesniam ratui gyventojų, turintiems ribotus materialinius išteklius.
Rezultatas: įsigyti dažai ir perdažytos bendruomenės namų sienos, tad pagerėjo bendruomenės namų
estetinis vaizdas. Dažymo darbus atliko bendruomenės nariai, o tai sustiprino jų bendruomeniškumą.
Įsigytas ir bendruomenės namuose sumontuotas oro kondicionierius/šilumos siurblys tad nuo šiol
patalpomis naudotis bus galima ištisus metus. Pastate sumažėjo aplinkos drėgmė, temperatūros skirtumų
poveikis jame esantiems baldams ir kitoms materialinėms vertybėms, įsigytomis už gyventojų suaukotas
lėšas. Patalpomis galės naudotis visi gyventojai, net ir turintys ribotus materialinius išteklius – taip
bendruomenėje mažinama socialinė atskirtis. Įsigytas ir nešiojamas kompiuteris, kuris taip pat naudojamas
bendruomenės organizacinėms reikmėms.
Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: VIŠTYČIO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: teikti kokybiškas užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo paslaugas Vištyčio miestelio
ir aplinkinių kaimų gyventojams. Sudaryti sąlygas plėtoti socialinę kultūrinę veiklą, pagerinti renginių
kokybę.
Rezultatas: projekto dėka bendruomenė įsigijo stalą, kėdes, indaplovę, skalbimo mašiną, nešiojamą garso
sistemą. Visuomenei buvo suorganizuota šventė, kurios metu ir buvo pristatytas projektas bei planuojamos
veiklos.
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Bendruomenei sukurta šiuolaikiška, jauki, patraukli ir patogi aplinka, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei
laisvalaikio praleidimo sąlygos visų socialinių ir amžiaus grupių vietos gyventojų poreikių tenkinimui,
sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla (būreliai, edukacijos). Sumažėjo darbo sąnaudos, greičiau ir
kokybiškiau atliekami numatyti darbai, daugiau laiko galima skirti bendravimui, poilsiui.
Žadvainių kaimo bendruomenė, Rietavo sav.
Projekto pavadinimas: ŽADVAINIŲ BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: stiprinti Žadvainių bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant muzikinę įrangą bendruomenės
rengiamų švenčių populiarinimui, Žadvainių kaimo garsinimui.
Rezultatas: projekto lėšomis įsigyta fleita ir muzikos įgarsinimo įranga. Įsigyta įranga suteiks galimybę
bendruomenės nariams ir gyventojams kokybiškiau organizuoti vakarones, tradicines šventes.
Bendruomenė turės galimybę dalyvauti kitų bendruomenių organizuojamuose renginiuose. Bendruomenės
nariai ir gyventojai turėdami daugiau švenčių, susiėjimų galės daugiau bendrauti, taps vieningesni,
bendruomeniškesni.
Ančiškių kaimo bendruomenė, Biržų r.
Projekto pavadinimas: JAUKŪS IR ŠILTI BENDRUOMENĖS NAMAI
Tikslas: sudaryti sąlygas bendruomenės kultūrinei veiklai plėtoti, užtikrinti tradicijų tęstinumą, plėsti
tradicinių amatų ir menų plėtojimą, stiprinant bendruomenės materialinę bazę.
Rezultatas: įsigijus ir bendruomenės namuose sumontavus tris šilumos siurblius sukurtos tinkamos sąlygos
bendroms gyventojų veikloms, tapo lengviau rūpintis patalpų švara ir higiena. Šiltos ir jaukios patalpos
suaktyvino bendruomenės meninį ir kultūrinį gyvenimą, padidino edukacinių užsiėmimų patrauklumą ir jų
kokybę bei skaičių, sustiprėjo kaimo žmonių bendruomeniškumas.
Visuomeninė organizacija Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“, Raseinių r.
Projekto pavadinimas: VO ŠILUVOS BENDRUOMENĖS „AUŠRINĖ“ MATERIALINĖS BAZĖS
STIPRINIMAS
Tikslas: stiprinti bendruomenės materialinę bazę, sudaryti geresnes sąlygas aktyvesnei bendruomeninei
veiklai.
Rezultatas: bendruomenė įsigijo kondicionierių, projektorių ir projektoriaus ekraną su stovu, kavos virimo
aparatą ir muzikinį centrą, kompiuterį ir spausdintuvą. Įgyvendinus projektą, pagerėjo bendruomenės
materialinė bazė, o naujais projektiniais pirkiniais pasipildžiusi patalpa tapo jaukesne, turtingesne.
Kondicionieriaus įrengimas suteikia galimybę visais metų laikais rengti edukacijas, susitikimus,
pasibuvimus. Kompiuteris su spausdintuvu naudojamas rengiant įvairius dokumentus ir prisidės prie
bendruomenės narių kompiuterinį raštingumo, padės informuojant bendruomenės narius apie veiklas,
būsimus renginius, šventes ir susirinkimus. Įsigytas projektorius su ekranas bus naudojamas rengiant
edukacijas, vedant mokymus apie floristinių puokščių, popierinių gėlių kūryba. Bendruomenės nariai
važiuoja į ekskursijas, lankosi kitose bendruomenėse, ieško naujų idėjų, o dėmesio vertus vaizdus bei
kūrybinius darbus fotografuoja. Projektoriaus pagalba nuotraukas galima peržiūrėti ir jas aptarti jaukių
vakarojimų prie kavos puodelio, paruošto naujuoju kavos aparatu, metu ir sklindant muzikai iš įsigyto
muzikinio centro. Šiluvos bendruomenė turi keletą mėgėjiškų meno kolektyvų, tad muzikinis centras
naudojamas repeticijų, renginių, švenčių metu ir vaikų vasaros stovykloms. Projekto metu įsigytos
materialinės vertybės bus naudojamos bendruomenės kasdieninėje veikloje ir renginiuose, pagerins
užimtumo įvairovę ir kokybę.
Tryškių miestelio bendruomenė, Telšių r.
Projekto pavadinimas: MŪSŲ NAMAI
Tikslas: sutvarkyti Tryškių miestelio bendruomenės namus, kad jie taptų traukos objektu kaimo vietovėje
– būtų puiki susitikimų, bendravimo, turiningo laisvalaikio leidimo, kaimo gyventojams iškilusių problemų
sprendimo vieta.
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Rezultatas: atliktas patalpų remontas – perdažytos sienos ir pakeistos lubų plokštės, atnaujinti
santechnikos įrenginiai, įsigyti stalai ir kėdės bei indaplovė. Bendruomenės namai vėl tapo gyventojų
susitikimų ir smagių renginių vieta.
Paberžės – Glitiškių apylinkės bendruomenė, Vilniaus r.
Projekto pavadinimas: MAISTAS SUVIENIJA ŽMONES
Tikslas: aktyvinti bendruomenės narių iniciatyvas dalyvaujant tradiciniuose renginiuose – Užgavėnėse,
Šeimos, Derliaus ir kt. šventėse bei gerinti turiningą laiko praleidimą ruošiant regionų patiekalus.
Rezultatas: Paberžės – Glitiškių bendruomenė „Šventinių patiekalų gaminimas ir pateikimas“, „Derliaus
šventė“, „Šeimos šventė“ renginių metu realizavo savo sumanymus – buvo suburtos įvairaus amžiaus
grupės, kurių žmonės ruošė regioninius patiekalus, dalinosi receptais bei patiekalų gaminimo tradicijomis.
Susikūrė būrelis „Kaimo šeimininkės“. Projekto įgyvendinimas sustiprino kaimo gyventojų
bendruomeniškumą, kūrybiškumą bei skatina galvoti apie naujus projektus.
Palentinio kaimo bendruomenė, Šilalės r.
Projekto pavadinimas: PALENTINIO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: sustiprinti bendruomenės materialinę bazę.
Rezultatas: įsigytas šaldytuvas, elektrinė viryklė su orkaite, plaunantis dulkių siurblys, garinis lygintuvas,
langų valymo sistema, kavos aparatas, nešiojamas kompiuteris, daugiafunkcinis spausdintuvas. Įsigyta
įranga ir buitinė technika bus naudojama bendruomenės narių bei kitų kaimo gyventojų poreikiams.
Tikimasi, kad dažnės bendruomenės organizuojamų renginių bei edukacinių užsiėmimų, tad padidės ir
juose dalyvaujančių skaičius, narių bendruomeniškumas ir bendrų projektų rengimas.
Anykščių rajono Viešintų bendruomenė, Anykščių r.
Projekto pavadinimas: SCENOS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS
Tikslas: kokybiškesnis įvairių kultūrinių renginių pravedimas.
Rezultatas: sukomplektuota visa įranga renginių vedimui.
Leckavos kaimo bendruomenė, Mažeikių r.
Projekto pavadinimas: MATERIALINĖ GEROVĖ – BENDRUOMENĖS PLĖTRAI
Tikslas: sustiprinti Leckavos kaimo bendruomenės patalpų materialinę techninę bazę ir viešinant miestelio
istoriją, bendruomenės veiklą ir gražius gamtovaizdžius vesti bendruomenę prie verslumo. Mažinti
socialinę atskirtį bei tarp įvairių socialinių grupių, ypač moterų, neįgaliųjų ir asmenų iš rizikos šeimų.
Rengti įvairių amžiaus grupių gyventojų tarpusavio susiėjimus, teminius vakarus, posėdžius ir kt. Pažadinti
žmonių norą mokytis, tobulėti, skatinti pasitikėjimą vieni kitais ir savo jėgomis. Įtraukti į bendruomenės
veiklą visus labiausiai pažeidžiamus gyventojus, nepriklausomai nuo amžiaus ir socialinės padėties, padėti
jiems prasmingiau gyventi, stiprinti ryšius tarp jaunų ir pagyvenusių žmonių, skatinant keitimąsi
informacija ir patirtimi.
Rezultatas: įsigytas projektorius su ekranu ir kolonėlėmis – sukurta bendruomenės materialinė techninė
bazė paskaitoms, seminarams, mokymams. Bendruomenės gyventojams sukurtos sąlygos mokytis naudotis
informacinėmis technologijomis, o išmokus jomis naudotis – plėtoti savireklamą, didinti verslumą.
Leckavos bendruomenės gyventojų laisvalaikio praleidimo formos tapo įvairesnės, sudarytos galimybės
plėtoti ir kūrybines veiklas.
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