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Subačiaus kaimo bendruomenė, Kupiškio r. 
Projekto pavadinimas: SVEIKESNI – LAIMINGESNI ŽMONĖS 
Tikslas: parke įrengti lauko treniruoklių viešąją erdvę. Projektu siekta nupirkti ir sumontuoti lauko 

treniruoklių kompleksą, kurio pagalba gyventojai treniruos ir stiprins savo fizines galias, skatinti įvairaus 

amžiaus bendruomenės gyventojų fizinį aktyvumą ir gerinti psichinę sveikatą. 
Rezultatas: parke įrengta lauko treniruoklių erdvė suteikia galimybę visai šeimai aktyviai veikti lauke, 

šalia treniruoklių yra vaikų žaidimų aikštelė ir suoliukai poilsiui, bendravimui. Nupirkti ir įmontuoti 7 

treniruokliai atliekantys 12 funkcijų. Šios funkcijos sudaro galimybę treniruoti, stiprinti visą kūną. 

Treniruokliai funkcionalūs, tvirti, spalva puikiai dera prie aplinkos. 
Kadangi treniruoklių erdvė įkurta įvairaus amžiaus žmonėms bendruomenė džiaugiasi, kad ir projekto 
pristatymo ir lauko treniruoklių erdvės atidarymo šventėje dalyvavo tiek vaikai, jaunimas, tiek ir 

suaugusieji bei senjorai. 
Tikimasi, kad šio projekto įgyvendinimas skatins įvairaus amžiaus žmones fiziškai veikti, stiprinti sveikatą 

ir skatins tarpusavio ryšius, bendravimą, ko pasekoje stiprės ir emocinė sveikata. 
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Visuomeninė organizacija Noreikių bendruomenė, Šiaulių r.  
Projekto pavadinimas:  GAMTA IR SVEIKATA  
Tikslas: sudaryti įvairaus amžiaus grupių gyventojams palankias sąlygas aktyviam ir saugiam sportavimui, 

turiningam poilsiui gamtoje. Sukurti naują infrastruktūros objektą – treniruoklių aikštelę. 
Rezultatas: įrengti lauko treniruokliai, pagerintos sąlygos funkcionaliai naudotis viešąja erdve bet kuriuo 

metu laiku. Poilsio teritorija visiems kaimo gyventojams, svečiams tapo tvarkingesnė ir patrauklesnė. 

Pasižyminti savo išskirtinumu erdvė tapo dar labiau patrauklesne kasmetinių renginių organizavimui. 
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Barklainių I kaimo bendruomenė, Panevėžio r. 
Projekto pavadinimas: TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS BARKLAINIŲ I KAIME 
Tikslas: didinti kaimo gyventojų fizinį aktyvumą ir įrengti lauko treniruoklių aikštelę. 
Rezultatas: treniruoklių aikštele naudojasi Barklainių I kaimo gyventojai, kurie iki šiol netūrėjo galimybės 

užsiimti aktyvia sportine veikla ir vykdavo sportuoti į artimiausias bendruomenes. Treniruokliais naudojasi 

ir kaimo jaunuoliai, kurių tėvai neturi galimybės išleisti vaikus į sporto būrelius ir aikštelė jiems tapo puikia 

laiko praleidimo ir energijos išnaudojimo vieta. Pagerėjo gyventojų fizinė ir psichinė būklė treniruoklių 

aikštelė suartino gyventojus, kurie kiekvieną vakarą po darbų eina sportuoti. Didelėse grupėse atsirado 

nuomonių išsakymo galimybė, paaiškėjo  kokios bendruomenės ateities tikisi gyventojai. 
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Laičių kaimo bendruomenė, Ukmergės r. 
Projekto pavadinimas: LAUKO SCENA, PAVĖSINĖ – RENGINIAMS LAUKE 
Tikslas: Pastatyti medinę, stacionarią lauko sceną – pavėsinę Laičių kaimo parke, pritaikant ją įvairaus 

amžiaus gyventojų poreikiams, sudarant sąlygas pasyvaus ir aktyvaus laisvalaikio leidimui. 
Rezultatas: Laičių kaimo gyventojų aktyviam ir pasyviam laisvalaikio leidimui parke pastatyta bei įrengta 

lauko scena – pavėsinė. Sukurta infrastruktūra – vieta renginiams ir koncertams, pagerins ir estetinį parko 

bei kaimo vaizdą. Įrengta scena – pavėsinė bus pritaikyta edukacinėms ir kitoms veikloms: vaistažolių 

džiovinimui, stalo žaidimams, taps atokvėpio vieta pravažiuojantiems dviračiais ir poilsio vieta gryname 

ore. Laičių ir aplinkinių kaimų gyventojai turės galimybę dalyvauti organizuojamuose lauko renginiuose, 

bendrai leisti laisvalaikį viešojoje erdvėje, užmegzti ar atgaivinti pažintis, užsiimti bendromis veiklomis. 
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Žemaitkiemio miestelio bendruomenė, Ukmergės r. 
Projekto pavadinimas: STACIONARI VIETA VIEŠIEMS RENGINIAMS 
Tikslas: pagerinti organizuojamų renginių kokybę, sumažinti renginių kaštus ir plėsti renginių bei veiklų 

įvairovę. 
Rezultatas: sutvarkyta dar didesnė buvusios mokyklos teritorija. Tapo pigiau, kokybiškiau ir patogiau 

organizuoti įvairius renginius, saugiau (dėl COVID pandemijos) organizuoti ikimokyklinio vaikų ugdymo, 

sporto užsiėmimus bei įvairius renginius atviroje erdvėje. Kaimo bendruomenė susikūrė erdvę ne tik savo 

kaimo gyventojams, tačiau ir susitikimų vietą su kitomis bendruomenėmis. 
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Gotlybiškių bendruomenės centras, Šakių r. 
Projekto pavadinimas: NAUJOS GOTLYBIŠKIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO ERDVĖS SUKŪRIMAS 
Tikslas: sutvarkyti kaimo viešąją erdvę ir įsigyti vaikų žaidimams įrenginių bei treniruoklių. 

Rezultatas: sutvarkytas Gotlybiškių kaimo centrinėje dalyje esantis žemės sklypas, kuriame įrengta vaikų 

žaidimo aikštelė ir pastatyti treniruokliai, kuriais naudosis ne tik jauni kaimo gyventojai, tačiau ir visi 

norintys jais pasimankštinti. Aikštelės tvarkymo talkose aktyviai dalyvavo ir jaunimas, kuris supranta savo 

indėlio svarbą bendruomenei ir įsigytą turtą mokės tausoti. 
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Visuomeninė organizacija „Kužių bendruomenė“, Šiaulių r. 
Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS MIESTELIO CENTRE 
Tikslas: sutvarkyti Kužių miestelio centre esančią erdvę pritaikant ją gyventojų poreikiams, sudaryti 
palankias sąlygas poilsiui, padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą. 
Rezultatas: sutvarkyta ir gyventojų bei svečių poreikiams pritaikyta daug metų apleista 0,068 ha miestelio 

erdvė, kurioje pastatyti suoleliai poilsiui, įrengta veja ir trinkelėmis grįstas takelis.  
Kiekviena projektinė veikla vienija bendruomenę ir yra matoma, visiems suteikianti galimybę gražinti savo 

miestelį, gerinti kaimo žmonių gyvenimą ir aplinką bei visuomenei parodyti, kad kaimo vietovės ne miršta, 

tačiau yra aktyvios, iniciatyvios ir turinčios ambicingų tikslų. 
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Kaimo bendruomenė „Maženiai“, Panevėžio r.  
Projekto pavadinimas: GRAŽI PRADŽIA 
Tikslas: sutvarkyti miestelio centre esančią viešąją erdvę ir įrengti poilsinę – informacinę aikštelę. 

Rezultatas: Maženiuose sutvarkyta 0,19 ha viešoji erdvė, kurioje įrengtas naujas infrastruktūros objektas 

– mini poilsinė aikštelė su įrengtu suoleliu, dviračių stovu, šiukšlių dėže ir informaciniu stendu – 
žemėlapiu, pasodintos pušelės. Sutvarkyta, saugi ir patraukli erdvė džiugins vietinius kaimo gyventojus, 

svečius ir pro šalį važiuojančius. Visi turės galimybę prisėsti ir pabendrauti, paskaityti stende viešinamas 

naujienas. 
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Aukštupėnų kaimo bendruomenė, Kupiškio r. 
Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS AUKŠTUPĖNŲ KAIME 
Tikslas: viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams, įrengiant vaikų žaidimų 

aikštelę bei sukuriant funkcionalią poilsio ir laisvalaikio erdvę. 
Rezultatas: Aukštupėnų kaime įrengta viešoji erdvė su žvirgždo danga ir sumontuoti įrenginiai: žaidimų 

kompleksas, balansinės supynės, dvigubos supynės, informacinis ženklas; pastatytas suoliukas ir 

šiukšliadėžė; aplink aikštelę išlygintas juodžemis bei pasėta žolė. 

Prie vaikų aikštelės projekto įgyvendinimo daug prisidėjo ir patys kaimo gyventojai bei bendruomenės 

nariai. 
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Liūdynės kaimo bendruomenė, Panevėžio r. 
Projekto pavadinimas: RAMAUS POILSIO ZONOS SUKŪRIMAS 
Tikslas: sudaryti tinkamas poilsio ir laisvalaikio praleidimo sąlygas senjorams ir kitiems kaimo 

gyventojams, sutvarkant ir apželdinant Liūdynės kaimo centre esančią teritoriją, bei įkuriant laisvalaikiui 

skirtą erdvę, pagerinti kaimo įvaizdį. 
Rezultatas: šioje teritorijoje jau buvo įrengta krepšinio, lauko treniruoklių, vaikų žaidimo aikštelė ir 

laisvalaikio praleidimo senjorams vieta. Projekto metu suorganizuota talka teritorijos tvarkymui - pasodinti 
keturiasdešimt trys daugiamečiai augalai (eglės, pušys, beržai, šermukšniai, lapuočiai krūmai), 

pastatytas lauko šachmatų stalas, knygų namelis, suoliukai ir šiukšliadėžės. Bendruomenė šios erdvės 

šienavimui įsigijo žoliapjovę, kuria savanoriai šienaus sutvarkyta laisvalaikiui skirtą erdvę. 
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Saldutiškio bendruomenė, Utenos r. 
Projekto pavadinimas: SALDUTIŠKIO MIESTELIO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS, 

PRITAIKANT BENDRUOMENĖS POREIKIAMS 

Tikslas: modernizuoti ir pritaikyti Saldutiškio miestelio viešąją erdvę aktyviam, pozityviam ir turiningam 

gyventojų poilsiui. 
Rezultatas: įsigyti treniruokliai ir lauko stalas žaidimams bei sutvarkyta aplinka. Sutvarkyta viešoji erdvė 

pagražino vietovę, padidino miestelio patrauklumą. Ši erdvė tapo dar didesniu traukos centru, kuri 

sukviečia dar daugiau bendruomenės žmonių ir svečių, gerina žmonių užimtumą. 
 

 
  



13 

 

Pasvalio rajono Ustukių bendruomenė, Pasvalio r. 
Projekto pavadinimas: SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ 
Tikslas: viešųjų erdvių sutvarkymas, sukuriant naują infrastruktūros objektą – sporto zoną „Sportuojanti 

bendruomenė“ bei pritaikant ją kaimo gyventojų laisvalaikio poreikiams. 
Rezultatas: Ustukių bendruomenės gyventojų sveikatai stiprinti įsigyti ir pastatyti septyni skirtingų tipų 

treniruokliai bei sutvarkyta viešoji erdvė. Rezultatas pranoko lūkesčius – treniruokliai dažnai užimti 

bendruomenės pagyvenusių žmonių, kurie nori sportuoti gamtoje, bendrauti ir džiaugtis aktyvesniu 

laisvalaikiu. 
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Asociacija „Kukečių kaimo bendruomenė“, Kelmės r. 
Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO IR POILSIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS KUKEČIUOSE 
Tikslas: viešosios erdvės Kukečių kaime sutvarkymas, sudarant sąlygas įvairių amžiaus grupių Kukečių ir 

aplinkinių kaimų gyventojams aktyviam, turiningam ir saugiam poilsiui. 
Rezultatas: įgyvendinus projektą racionaliai panaudotas žemės sklypas, sutvarkyta aplinka ir patenkinti 

vietinių gyventojų poreikiai. Patraukliai įrengta žaidimų aikštelė tapo traukos centru mažamečius vaikus 

(iki 12 metų) auginančioms šeimoms, sumontuoti suoliukai – saugia ir patrauklia kasdieninio pabendravimo 
vieta suaugusiems. Įrengus lauko treniruoklius sudarytos sąlygos sportuoti visai šeimai, sveikos gyvensenos 

propagavimui, žalingų įpročių mažinimui. Taip pat sudarytos sąlygos visų socialinių grupių įtraukimui į 

kūno kultūros-sporto veiklą, tokiu būdu sprendžiami gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos 

stiprinimo ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo klausimai. 
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Kretingsodžio kaimo bendruomenė „Savas sodžius“, Kretingos r. 
Projekto pavadinimas: KRETINGSODŽIO KAIMO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS IR 

PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS 

Tikslas: Kretingsodžio kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas, sukuriant naują infrastruktūros objektą – 
kultūros renginiams skirta aikštelę „Vasaros amfiteatras“ bei pritaikant ją kaimo gyventojų poilsio ir 

laisvalaikio poreikiams. 
Rezultatas: kaimo teritorijoje bendruomenei priklausančiam žemės sklype nuspręsta įrengti laisvalaikio ir 

poilsio zoną „Vasaros amfiteatras“ pastatant lauko sceną bei įruošiant žiūrovų suoliukus. Pirmuoju etapu 

(šiuo projektu) parengtas poilsio zonos vizualizacijos projektas, nupirktas reikalingas gruntas aikštelės 

pagrindui, sutvarkyti šlaitai, įsigytos trinkelės, kurias išklojo Kretingsodžio kaimo gyventojai. 
Sutvarkytoje viešoje erdvėje bus organizuojami kultūriniai renginiai, kas stiprins bendruomeninius ryšius, 

turiningai plėtos ir tenkins kaimo žmonių užimtumo poreikius, į kultūrinę veiklą įtraukiant kuo daugiau 

visų amžiaus grupių gyventojų. 
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Asociacija „Vaidotų bendruomenė“, Vilniaus r. 
Projekto pavadinimas:  KAIMO VIETOVĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS, PRITAIKANT 

JAS KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIAMS  
Tikslas:  Asociacijos „Vaidotų bendruomenė” viešųjų erdvių sutvarkymas, sukuriant naują infrastruktūros 

objektą – poilsio zoną „Sportas vienija bendruomenę“, pritaikant jį  kaimo gyventojų poilsio, sporto ir 

laisvalaikio poreikiams. 
Rezultatas: Vaidotų teritorijoje įrengta nauja laisvalaikio erdvė, kurioje Vaidotų gyventojai sportuoja, 

susitinka, aktyviai bendrauja, stiprina bendruomeninius ryšius. Gyventojai labai patenkinti įgyvendintu 

projektu, todėl kiekvieną dieną aikštelė būna pilna žmonių. 
 

 
  



17 

 

Dailidžių bendruomenės centras, Šalčininkų r. 
Projekto pavadinimas: LAUKO TRENIRUOKLIŲ ĮRENGIMAS DAILIDŽIŲ KAIME 
Tikslas: padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, įrengiant aktyvaus laisvalaikio vietą, 

tenkinančią kaimo bendruomenės poreikius. 
Rezultatas: įgyvendinus vietos projektą bendruomenei pastatytas lauko treniruoklių kompleksas iš 

devynių lauko treniruoklių, skirtų viso kūno raumenų grupėms mankštinti ir suoliukai relaksacijai. 

Dailidžių kaimo gyventojams pasiūlyta naujovė – įrengta nauja, aktyviam laisvalaikiui ir sveikatos 
stiprinimui skirta erdvė su moderniais lauko treniruokliais. Nauji, gražūs lauko treniruokliai stovi 

išsirikiavę bendruomenės buveinės kieme ir nekantriai laukia visų kaimo gyventojų. 
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Pajūrio miestelio bendruomenė, Šilalės r. 
Projekto pavadinimas: SPORTAS VISIEMS 
Tikslas: aktyvaus laisvalaikio propagavimas, sveikatos stiprinimas, bendruomeniškumo 

skatinimas  miestelio gyventojams ir svečiams bei žmonėms su negalia. 
Rezultatas: vietoje projekte numatytų 5 treniruoklių, rėmėjų dėka pavyko nupirkti ir pastatyti 7 
treniruoklius, iš kurių vienas skirtas turintiems judėjimo negalia žmonėms. Seniūnės iniciatyva buvo 

paruošta infrastruktūra treniruokliams (aikštelė pripilta paplūdimio smėlio). 

Įgyvendinus projektą sveikatingumo dienos proga gydytoja papasakojo kiekvieno treniruoklio teikiamą 

naudą sveikatai ir dėl mažesnės rizikos užsikrėsti COVID-19 bei kitomis infekcinėmis ligomis visus 

motyvavo sportuoti lauke. Treniruokliais naudojasi ne tik bendruomenės gyventojai, tačiau ir Pajūrio 

Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokiniai kūno kultūros pamokų metu bei generolo Motiejaus Pečiulionio 

brigados artilerijos bataliono kariai. Dažnai ir senjorai bei neįgalieji atvyksta pasitreniruoti ant jiems 

tinkančių treniruoklių. Turima vieša ir visiems prieinama erdvė gerina gyventojų fizinę bei emocinę būklę.  
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Narvaišių kaimo bendruomenė, Plungės r. 
Projekto pavadinimas: SVEIKAS LAISVALAIKIS 
Tikslas: įrengti sporto aikštelę su lauko treniruokliais, skatinti saugų ir sveiką bendruomenės narių 

laisvalaikio praleidimą. 
Rezultatas: įsigyti ir sumontuoti lauko treniruokliai Alksnėnų, Liepgirių, Narvaišių kaimų gyventojams. 

Sudarytos sąlygos aktyviai sportuoti ir sveikai leisti laisvalaikį, stiprinti sveikatos būklę. Pagerintas 

bendravimas ir bendradarbiavimas tarp atskirų bendruomenės narių grupių, sumažinta socialinė atskirtis. 
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Natkiškių kaimo bendruomenė, Pagėgių sav. 
Projekto pavadinimas: KAIMO VIETOVĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS, PRITAIKANT 
JAS KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIAMS 

Tikslas: siekti padidinti Natkiškių kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, stiprinti gyventojų 

sutelktumą, užimtumą ir aktyvumą, įrengiant aktyvaus laisvalaikio vietą, skatinant bendruomenės narių 

sveikatingumą, tenkinant  bendruomenės poreikius. 
Rezultatas: įgyvendinus projektą kompaktiškai įrengta laisvalaikio – sporto aikštelė. Įsigyti ir sumontuoti 

penki treniruokliai: tripusis treniruoklis, dvigubas irklavimo treniruoklis dvigubas, dviguba vaikštynė, 

dviratis – steperis, dvigubas skersinis su kopėtėlėmis. Natkiškių bendruomenės jaunimas, šeimos su vaikais 

ir kiti kaimo gyventojai jau turi aktyvaus laisvalaikio zoną, kurioje susitinka ne tik pasportuoti, tačiau ir 

pabendrauti. 
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Visuomeninė organizacija „Lankupių kaimo bendruomenė“, Klaipėdos r. 
Projekto pavadinimas: PAKYLOS (SCENOS) ĮRENGIMAS LANKUPIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS 

KULTŪRINIAMS POREIKIAMS 

Tikslas: pakylos (scenos) įrengimas kraštiečių kūrybiškumui, saviraiškai skatinti. 
Rezultatas: sukurta nauja bendruomenės erdvė lauko renginiams, pritaikyta ir negalią turintiems 

asmenims. Naujai įrengtoje scenoje jau vyko tradicinis bendruomenės renginys „Tiltas į namus“. 

Įgyvendinus šį projektą bendruomenės kultūrinė veikla tapo aktyvesnė, atsirado galimybė surengti daugiau 

renginių kaime, į bendruomenės veiklą įsitraukė daugiau kaimo gyventojų. Lankupių gyvenvietė tampa dar 

žinomesnė, į kaimą pritraukdama daugiau veiklių žmonių, naujakurių,  kurie didina bendruomenės namų 

užimtumą.  
 

 
  



22 

 

Upynos kaimo bendruomenė, Telšių r. 
Projekto pavadinimas: KURIAME JAUKUMĄ SAU IR KITIEMS 
Tikslas: telkti ir stiprinti Upynos kaimo  bendruomenės narius, tvarkant ir pritaikant viešąją erdvę 

gyventojų poilsiui ir renginiams. 
Rezultatas: bendruomenės savanorių ir vietinių ūkininkų pagalba atlikti teritorijos paruošimo, tvarkymo 

darbai: išpjauti menkaverčiai medžiai ir krūmai, paruošta, išlyginta žemė. Taip pat įrengti takeliai, pastatyti 

suoleliai, šiukšliadėžės, teritorija apsodinta daugiamečiais augalais, kurių dalį dovanojo Upynos kaimo 

bendruomenės nariai.  
Įgyvendinus projektą, sukurta patraukli viešoji erdvė, kuri įtrauks daugiau vietos gyventojų į 

bendruomenines, kultūrines veiklas, sudarys tinkamos sąlygos vietos renginiams vykdyti.  
Estetiškai patraukli erdvė turi teigiamos įtakos bendram kaimo gyventojų emociniam klimatui ir 

bendruomeniškumui, tapo patrauklesnė atvykstantiems svečiams. Šiuo projektu siekiama didinti kaimo 

patrauklumą, plėtoti laisvalaikio užimtumo, poilsio zonų kūrimo galimybes. 
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Išorų kaimo bendruomenė, Jonavos r. 
Projekto pavadinimas: SVEIKAI GYVENSENAI IR AKTYVIAM POILSIUI 
Tikslas: sutvarkyti teritoriją, įsigyti ir įrengti lauko treniruoklių kompleksą bei vaikų žaidimo aikštelę. 

Rezultatas: Išorų kaimo bendruomenės nariai siekdami sutvarkyti aplinką ėmėsi iniciatyvos – kaimo 
gyvenvietės Nėries gatvėje esančioje aikštelėje įrengė lauko treniruoklių kompleksą ir vaikų žaidimo 

aikštelę. Kompleksą sudaro penki treniruokliai, skirti įvairioms kūno raumenų grupėms mankštinti. 

Bendruomeniečių sukurta  laisvalaikio ir poilsio zona didina Išorų kaimo patrauklumą, plėtoja laisvalaikio 

užimtumo galimybes. Sudarytos tinkamos sąlygos aktyviam laisvalaikio raleidimui bei sveikai gyvensenai 

puoselėti. 
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Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“, Kretingos r. 
Projekto pavadinimas: MINI KREPŠINIO AIKŠTELĖ 
Tikslas: vietinio jaunimo laisvalaikio ir kultūrinės veiklos įvairovės plėtojimas siekiant didinti jaunimo 

užimtumą ir dalyvavimą sportinio pobūdžio veikloje. 
Rezultatas: Erlėnų, Alkos, Dvarčininkų, Dvaralio, Kalniškių, Kadagyno, Nerėpų, Šaučikių kaimuose 

gyvenančiam jaunimui, jaunoms šeimoms, bendruomenės nariams sukurta laisvalaikio erdvė – įrengta mini 

krepšinio aikštelė. 
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Užušilių bendruomenė, Biržų r. 
Projekto pavadinimas: GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO GERINIMAS 
Tikslas: sukurti palankias sąlygas Užušilių ir aplinkinių kaimų gyventojams aktyviam laisvalaikio 

praleidimui kaimo parke. 
Rezultatas: įrengta tvirta, atspari mechaniniams pažeidimams bei  oro sąlygoms krepšinio aikštelė ir įsigyti 

bei sumontuoti du lauko treniruokliai, kuriais vienu metu gali naudotis du žmonės. Įgyvendinus projektą 

kaimo viešoji erdvė tapo patrauklesne, gyventojams sudarytos sąlygos daugiau laiko skirti sportui gryname 

ore, sveikatos stiprinimui, prasmingesniam laisvalaikio praleidimui.  
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Laibgalių bendruomenė, Rokiškio r. 
Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ LAIBGALIŲ KAIME KŪRIMAS IR SUTVARKYMAS 
Tikslas: stiprinti Laibgalių kaimo bendruomenę, kultūrą ir aplinkos patrauklumą – sutvarkyti kaimo 
viešąsias erdves, sukurti ir pastatyti joje vieną medinę skulptūrą, rūpintis istorinės atminties išsaugojimu 

ateities kartoms. 
Rezultatas: sutvarkyta ir įrengta nauja Laibgalių kaimo viešoji erdvė, sukurta skulptūra „Rūpintojėlis“. 

Įsigyti 3 komplektai lauko stalų ir suolų, 2 suolai pagaminti, pasodinta 14 daugiamečių augalų. Sukurta 

patraukli bendruomenės bendriesiems interesams skirta viešoji erdvė telks Laibgalių kaimo gyventojus 

prasmingai, turiningai, sveikai ir saugiai leisti laisvalaikį. Prisidėta prie istorinės atminties išsaugojimo 

ateities kartomis. Projektas įtraukė ir suvienijo kaimo gyventojus, sustiprėjo Laibgalių gyventojų vaikų, 

jaunimo pilietiškumas ir bendruomeniškumas.  
Akivaizdūs aplinkosaugos rezultatai – sutvarkyta kaimo viešoji  erdvė įpareigos tęsti aplinkos priežiūros ir 

jos puoselėjimo veiklas, formuos teigiamas  aplinkosaugines nuostatas – nešiukšlinti, neniokoti 

bei kultūrines – globoti ir saugoti savo darbu sukurtą poilsinę aplinką bei vietą, skatinančią pamąstyti apie 

amžinąsias vertybes, keliančią savigarbos jausmą.  
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Viečiūnų bendruomenė „Versmė“, Druskininkų sav. 
Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO ERDVIŲ GERINIMAS 
Tikslas: gerinti laisvalaikio erdves, sukuriant  naujus infrastruktūros objektus, kurie būtų  patrauklūs 

įvairioms amžiaus grupėms aktyviai leisti laiką Viečiūnuose. 
Rezultatas: Viečiūnuose įrengtas naujas infrastruktūros objektas – lauko įrenginiai: betoniniai teniso, 

šachmatų ir futbolo stalai, suoliukas. Bendruomenės gyventojams padidėjo veiklos pasiūla šiltuoju metų 

laiku, sudarytos galimybės turiningai, aktyviai leisti laisvalaikį lauke. Sustiprėjo bendruomenės narių 

tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, aktyviai įrenginiais naudojasi senjorai, jaunimas, vaikų 

dienos centro vaikai. Projekto rezultatais naudosis ne tik Viečiūnų gyventojai, bet ir atvykstantys svečiai. 
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Čekiškės bendruomenės centras, Kauno r.  
Projekto pavadinimas: INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS ČEKIŠKĖS VAIKŲ IR JAUNIMO 

LAISVALAIKIO UŽIMTUMUI 

Tikslas: gerinti Čekiškės bendruomenės vaikams ir jaunimui poilsio, sveikatinimo ir aktyvaus laisvalaikio 

galimybes gyvenamojoje aplinkoje, panaudojant sukurtą infrastruktūros objektą bendruomenės įvairių 

amžiaus grupių bendruomeniškumo puoselėjimui. 
Rezultatas: Čekiškės miestelio centre įrengta daugiafunkcinė vaikų ir jaunimo poreikius atitinkanti poilsio 

ir aktyvaus laisvalaikio aikštelė. Projekto metu įsigyta: spyruokliukas ,,Boružė“, karuselė ,,Klasika“, landa, 

gimnastikos elementas ,,Vaivorykštė“, staliukas su kėdutėmis ,,Laukymė“, suoliukai su atlošu, 

šiukšliadėžės, didelės balansinės supynės, metalinės dvigubos sūpynės, standartinė žaidimų 

aikštelė, informacinis stendas. Suoliukai, šiukšliadėžės ir visa sportinė bei laisvalaikio įranga įbetonuota. 

Suburta bendruomenės savanorių grupė padėjo įrengti aikštelę ir ateityje ją prižiūrės. 
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Skrebiškių bendruomenė, Biržų r. 
Projekto pavadinimas: JUDĖKIME. SPORTUOKIME. BENDRAUKIME VISI – DIDELI IR MAŽI 
Tikslas: įrengti laisvalaikio zoną, kurioje būtų galima aktyviai leisti laiką, susitikti bei  sportuoti. 
Rezultatas: Skrebiškių kaimo centre įrengti nauji, kokybiški ir gražūs įrenginiai: suoliukai su atlošu, 

šiukšliadėžės, karuselė, sūpynės vaikams, 3 – jų tipų treniruokliai suaugusiems. Aikštelė yra visiems patogi, 

kadangi yra kaimo centre ir ja naudojasi visi norintys pasportuoti, pabendrauti ar drauge su vaikais pažaisti. 
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Zadvarninkų kaimo bendruomenė „Uždvaris“, Švenčionių r. 
Projekto pavadinimas: ZADVARNINKŲ KAIMO VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS IR 

PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS 

Tikslas: sutvarkyti ir atkurti Zadvarninkų kaime esantį sklypą su apleistu tvenkiniu, siekiant pagerinti 

gyvenimo kokybę, plečiant bendravimo galimybes, aktyvinti ir telkti kaimo gyventojus bendrai socialinei 

ir kultūrinei veiklai, padidinti užimtumo galimybes įvairaus amžiaus bei įvairaus (aktyvaus ir pasyvaus) 
poilsio mėgėjams, paįvairinti kaimo gyventojų laisvalaikio praleidimą, pagerinti bendruomenės švenčiamų 

švenčių, organizuojamų renginių, susitikimų kokybę bei turėti tam tinkamas erdves. 
Rezultatas: Zadvarninkų kaime, itin patogioje vietoje, sutvarkytas apleistas sklypas su jame esančiu 

tvenkiniu, pritaikant viešąją erdvę bendruomenės poreikiams – įrengta kaimo bendruomenei skirta poilsio 

zona. Sklype buvo išpjauti krūmai, išvalytas tvenkinys ir įrengta maudymosi vieta su paplūdimiu, 

sutvarkytas kraštovaizdis. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė, pastatyti lauko suoliukai. Įsigytas benzininis 

trimeris, skirtas tolimesnei sutvarkytos poilsio zonos priežiūrai. Projekto lėšomis sukurtas turtas tapo viešai 

prieinamu Zadvarninkų kaimo gyventojų poreikiams tenkinti.  
Poilsio zonos rengimui pavyko aktyvinti ir telkti kaimo gyventojus bendrai veiklai, buvo skatinamas 
bendruomeniškumas, pilietinis aktyvumas bei gyventojų užimtumas. 
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Ukmergės rajono Taujėnų miestelio bendruomenė, Ukmergės r. 
Projekto pavadinimas: TAUJĖNŲ MIESTELIO VIEŠOSIOS ERDVĖS ĮRENGIMAS IR 

PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS 

Tikslas: sutvarkyti vasaros estrados teritoriją ir ją pritaikyti Taujėnų ir aplinkinių kaimų gyventojų 

aktyvaus poilsio ir laisvalaikio praleidimui. Siekiama, kad Taujėnų vasaros estrados teritorija taptų 

visuomeninių renginių, daugiafunkcinė poilsio ir aktyvaus bei pasyvaus laisvalaikio praleidimo vieta. 
Rezultatas: atlikti aplinkos tvarkymo darbai, organizuota talka pasistatyti įsigytą sporto inventorių, bei 

susimontuoti „gyvo“ futbolo aikštelę. Sutvarkyta vasaros estrados viešoji erdvė pritaikyta gyventojų 

poreikiams bei aktyviam ir pasyviam laisvalaikio leidimui. 
Didžiąją dalį naujai sukurtos infrastruktūros naudotojų sudaro vaikai ir jaunimas, tėvai ir motinos su 

mažamečiais vaikais, kuriems sudarytos sąlygos aktyviai leisti laisvalaikį, sportuoti, bendrauti tarpusavyje. 

Kita grupė – vietos gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, kuriems taip pat sudarytos sąlygos pailsėti 

gamtoje, pažaisti intelektualius žaidimus (šaškės, šachmatai), čia sutikti savo bendraminčius. Atvykstantys 

svečiai taip pat gali čia pailsėti, pasigrožėti sutvarkyta infrastruktūra, pasportuoti. 
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Ukrinų kaimo bendruomenė, Mažeikių r. 
Projekto pavadinimas: VAIKŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS UKRINŲ KAIME 
Tikslas: Ukrinų kaime įrengti vaikams žaidimo aikštelę. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimo metu įrengta aikštelė vaikų žaidimams: sūpuoklės, čiuožykla, 

laipiojimo tinklas, alpinizmo sienelė, laipiojimo tunelis, kelias, su stogeliais platformos – 
tarpusavyje  sujungtos tilteliais. Aplinka papuošta žydinčių augalų sodeliu su vabalų „viešbučiais“. 

Kiekvienam  naujai pasodintam augalui sukurtas QR kodas, tad sodelis bus ne tik patrauklus, bet teiks ir 
pažinimo džiaugsmą bei lavins vaikų ir suaugusių išmaniųjų technologijų įgūdžius.  
Projekto įgyvendinimas – tai ne tik viešos kaimo erdvės sutvarkymas. Nuolatinis vaikų šurmulys, 

klegesys, vaikų švytinčios akys pagrindžia projekto poreikį, atliepia tikslą: sukurta mažamečiams ir juos 
prižiūrintiems suaugusiems Ukrinų kaimo gyventojams patraukli viešoji erdvė, ugdanti fizinio aktyvumo 

poreikį gamtoje, skatinanti aktyviai – per lauko žaidimus, bendrauti tarpusavyje, stebėti bei pažinti gamtinę 

aplinką. 
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Visuomeninė organizacija Dabikinės bendruomenė, Akmenės r. 
Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS, ATNAUJINIMAS, 

KRAŠTOVAIZDŽIO GERINIMAS DABIKINĖS KAIME 

Tikslas: kurti patrauklesnę Dabikinės kaimo aplinką, sudaryti palankias sąlygas aktyviam ir pasyviam 
poilsiui. Didinti kaimo patrauklumą vietos gyventojams ir svečiams. 
Rezultatas: išvalytas vandens telkinys ir sutvirtinti jo šlaitai; pasėta  daugiametė žolė; įrengtas paviršinio 

vandens nuleistuvas, kuris palaikys vandens lygį. Tvenkinys dalinai aptvertas segmentine tvora. 
Sutvarkytas šalia esantis žemės plotas, kuriame pastatytos supynės. Atnaujinti ir sumontuoti bendruomenės 

anksčiau įsigyti sportiniai ir žaidimų įrengimai (10 vnt.). Ateityje už bendruomenės lėšas planuojama įsigyti 

ir pastatyti pavėsinę, kuri bus skirta vaikų, jaunimo bendravimui ir stalo žaidimams. 
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Visuomeninė organizacija „Inturkės bendruomenės centras“, Molėtų r. 
Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS INTURKĖJE GERINIMAS, ĮRENGIANT 

SVEIKATINGUMO IR POILSIO ZONĄ 

Tikslas: gerinti Inturkės gyvenvietės viešąja infrastruktūrą, įrengiant sveikatinimo, poilsio ir laisvalaikio 

erdvę, stiprinant bendruomeniškumą, gyvenamosios vietos patrauklumą, kaimo bendruomenės gyvenimo 

kokybę. 
Rezultatas: įrengta šachmatų lenta ir įsigyti šachmatai; sutvarkyta aplinka, o vaikams įrengta laipynė ir tai 

tikrai dar ne viskas... Įgyvendinant projektą ir organizuojant darbus buvo skatinamas gyventojų 

bendravimas. Įgyvendinus projektą pagerėjo Inturkės gyvenvietės viešoji erdvė, vietinių gyventojų 

gyvenimo kokybė, paaktyvėjo gyventojų laisvalaikis, viešos erdvės tapo gausiai lankomos.  
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Gindvilių kaimo bendruomenė, Kupiškio r. 
Projekto pavadinimas: PAVĖSINĖS ĮRENGIMAS 
Tikslas: Gindvilių kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas Gindvilių kaimo ir aplinkinių 

kaimo vietovių gyventojų poreikiams. 
Rezultatas: įsigytomis statybinės medžiagomis pastatyta ir įrengta pavėsinės (11,6 m² - bendras plotas, 
49,50 m² - užstatymo plotas). Taip pat sutvarkyta viešoji erdvė aplink pavėsinę – išlygintas gruntas, užsėta 

žolė (0,30 ha). 

Aktyvus bendruomenės narių ir aplinkinių kaimo vietovių gyventojų dalyvavimas organizuojamose tal-

kose sustiprino bendrystės ryšį, išryškino savanorystės, visuomeniškumo ir bendradarbiavimo poreikį bei 

jo teikiamą naudą.  
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Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“, Kretingos r. 
Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS ATSTATYMAS IR PRIEŽIŪRA 
Tikslas: sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimiškoje vietovėje, sutvarkyti ir nuolat prižiūrėti 

Nasrėnų bendruomeninių senjorų namų viešąją erdvę. 
Rezultatas: įsigytas vejos pjovimo traktorius Husqvarna Rider, kurio pagalba šalia bendruomeninių namų 

bus prižiūrima 1,2 ha ploto. Įsigitais daugiamečiais augalais apželdinta sutvarkyta viešoji erdvė. Įsigyta 

skulptūra iš metalo „Mes kartu” – simbolizuojanti bendruomeniškumą ir bendruomenės tvirtybę, gebėjimą 

kartu spręsti problemas viešųjų poreikių tenkinimui, bendruomeninio socialinio verslo reprezentavimui. 
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Asociacija Žarėnų kaimo bendruomenė, Šiaulių r. 
Projekto pavadinimas: KUR GIMĖM, KUR AUGOM 
Tikslas: formuoti vieningą bendruomenę, stiprinti Žarėnų bendruomenės veiklą, didinti jaunimo 

motyvaciją aktyviai, naudingai ir turiningai praleisti laisvalaikį įsitraukiant į bendruomenės veiklą, skatinti 

kartų bendravimą ir bendradarbiavimą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti savanoriškos veiklos plėtrą. 
Rezultatas: projekto lėšomis buvo pasodinti dekoratyviniai daugiamečiai augalai (71 vnt.), nupirkti 5 

betoniniai vazonai gėlėms, pastatyta ąžuolo skulptūra, simbolizuojanti degančią žvakę, įsigyti ir pastatyti 

18 suoliukų su graviruotomis išnykusių kaimų lentelėmis. Kaimas atgijo, pasipuošė ir džiugina. 

Įgyvendinus projektą sustiprėjo bendruomenė veikla, kaimo žmonėms sukurta laisvalaikio zona, 

skatinamas gyventojų kūrybiškumas.  
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Sūdavos kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r. 
Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS PRIE BENDRUOMENĖS NAMŲ 
Tikslas: sutvarkyti viešąsias erdves ir kaimo gyventojams sudaryti sąlygas aktyviam laisvalaikio 

praleidimui. 
Rezultatas: įsigytas tvoros komplektas, kuriuo aplink bendruomenės namus aptverta viešoji erdvė taip 

užtikrinant gyventojų saugumą; įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, lauko pavėsinė. Įsigytas turtas leidžia 

geriau prižiūrėti viešąsias erdves ir užtikrina saugumą, sukurtas naujas infrastruktūros objektas – 
aptverta  vaikų žaidimų aikštelė, kuri lig šiol kėlė didelę problemą. Projekto įgyvendinimas padėjo aktyvinti 

bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas, skatina aktyviau leisti laisvalaikį viešose 

erdvėse, padidino bendruomenės patrauklumą.   
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Andrioniškio bendruomenės centras, Anykščių r. 
Projekto pavadinimas: LAUKO TRENIRUOKLIŲ KOMPLEKSAS ANDRIONIŠKYJE 
Tikslas: sudaryti sąlygas Andrioniškio seniūnijos gyventojams aktyviam, sportiniam laisvalaikio 

praleidimui. Įtraukti į bendruomeninę veiklą daugiau pasyvių žmonių. Skatinti bendruomenėje glaudesnį 

bendravimą, bendradarbiavimą tarp jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių. 
Rezultatas: sutvarkyta viešoji erdvė, kurioje įrengtas 8 lauko treniruoklių kompleksas. Į bendruomeninę 

veiklą įtraukta daugiau kaimo gyventojų, jaunimo. Sudarytos sąlygos kaimo žmonėms aktyviam 

laisvalaikio praleidimui. Bendras darbas projekte, susitikimuose, sportuojant padidino bendruomenėje 

glaudesnį bendradarbiavimą tarp jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių. 
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Kaišiadorių apylinkės seniūnijos kaimų bendruomenė, Kaišiadorių r. 
Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS 
Tikslas: gerinant bendruomenės narių poilsio ir laisvalaikio zoną - įrengti vaikų žaidimo aikštelę. 

Rezultatas: sukurta erdvė, kurioje gyventojams sudarytos sąlygos bendrauti, dalintis idėjomis, turiningai 

leisti laisvalaikį. 
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Kiauklių kaimo bendruomenė, Širvintų r. 
Projekto pavadinimas: NAUJOS VIEŠOS ERDVĖS SUKŪRIMAS KIAUKLIŲ KAIME Tikslas: siekti 
padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, įrengiant naują viešą kaimo erdvę, kuri įprasmins 

kaimo legendą ir tenkins bendruomenės poreikius. 
Rezultatas: įsigyta įranga, reikalinga viešųjų erdvių priežiūrai: lapų pūstuvas, šiukšliadėžės – 2 vnt., 
krūmapjovė, vejapjovė, elektriniai piktžolių ravėtuvai – 2 vnt., laistymo žarna su rite, įrengtas naujas 

stendas su stovu dviračiams, suoliukai – 3 vnt., įsigyti ir pasodinti daugiamečiai augalai. Projektu sukurta 

vieša erdvė – nauja  poilsio vieta, pasodinti septyni krūmai simbolizuojantys „uliojančias“ septynias panas. 

Taip pat pastatyti suolai ir stendas, kuriame aprašyta kaimo legenda.  
Sutvarkyta viešoji erdvė tapo patraukli ne tik kaimo gyventojams, bet į mūsų kraštą atvykusiems svečiams, 

turistams. Ne mažiau kaip 220 seniūnijos gyventojų pajuto tiesioginę naudą. Įgyvendintas projektas 

padidino pasididžiavimą savo kraštu ir pasitikėjimą. 
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Tūbinių kaimo bendruomenė, Šilalės r. 
Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS TŪBINIŲ KAIME 
Tikslas: skatinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, ugdyti jaunąją kartą ir tenkinti įvairių visuomenės 

grupių (vaikų, jaunų šeimų ir senelių) viešuosius poreikius telkti ir stiprinti bendruomenę, įvairinti 

laisvalaikio praleidimo formas. Sutvarkius viešąją erdvę bendruomenės gyventojai galės turiningai leisti 

laisvalaikį, sportuoti, propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Įrengta aktyvaus poilsio erdvė prisidės prie kaimo 

vietovės patrauklumo ir gyvybingumo. 

Rezultatas: įrengtas vaikų žaidimų aikštelės kompleksas, balansinės supynės ir lauko 
treniruokliai. Sutvarkyta tinklinio aikštelė ir krepšinio aikštelės danga – paklotas naujas asfaltas, pastatyti 
suoliukai, šiukšlių dėžė ir dviračių stovas, atnaujintas ir kitas sporto inventorius.  
Tai teigiamai įtakos bendrą kaimo gyventojų emocinį klimatą ir bendruomeniškumą, bus tenkinami viešieji 

poreikiai, pagerėjo vienos iš pagrindinių gatvių įvaizdis. Sutvarkytoje sporto ir poilsio erdvėje 

bendruomenės gyventojai galės turiningai leisti laisvalaikį, sportuoti, propaguoti sveiką gyvenimo būdą. 

Įrengta aktyvaus poilsio erdvė prisidės prie kaimo vietovės patrauklumo ir gyvybingumo. 
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Plokščių bendruomenės centras, Šakių r. 
Projekto pavadinimas: LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ PARKAS PLOKŠČIUOSE 
Tikslas: burti ir stiprinti vietos bendruomenę, skatinant aktyvų ir kūrybingą laisvalaikį bei sveiką gyvenimo 

būdą, didinant Plokščių miestelio patrauklumą vietiniams ir turistams, įkuriant lauko muzikos instrumentų 

parką.   
Rezultatai: įkurtas lauko muzikos instrumentų parkas, kuriame įrengti 5 inovatyvūs lauko muzikos 

instrumentai, pritraukia daugiau šeimų ir svečių; sukurtos geresnės sąlygos vietos bendruomenės saugaus 

ir sveiko laisvalaikio praleidimo būdui, vietos bendruomenės verslumo skatinimui (naujoje erdvėje tikimasi 

atsiras smulkių prekeivių); įgyvendinant projektą bendruomenės nariai įgijo pasitikėjimo savimi; pagerėjo 

bendruomenės narių tarpusavio bendravimas; vietos gyventojai labiau pradėjo vertinti savo kraštą ir jame 

vykdomas veiklas; sustiprėjo bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, t. y. Plokščių mokykla – 
daugiafunkciu centru bei Plokščių seniūnija. 
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Mindūnų bendruomenės centras, Molėtų r. 
Projekto pavadinimas: MINDŪNŲ KRAŠTO PRAMOGOS DIDELIEMS IR MAŽIEMS 
Tikslas: Mindūnų seniūnijos viešosios erdvės – poilsio ir laisvalaikio vietos įrengimas ir sutvarkymas, 

pritaikant ją bendruomenės, kaimo gyventojų, šeimų su vaikais poreikiams tenkinti. Mindūnų 

bendruomenės, seniūnijos kaimų gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems 

poreikiams tenkinti. 
Rezultatas: įsigyta ir sumontuota nauja vaikų žaidimo aikštelė, pagaminta iš aukštos kokybės metalo. 
Mindūnų seniūnijoje tai pirmoji vieša žaidimų aikštelė vaikams. Bendruomenės pavėsinei įsigytos ir 

sumontuotos skaidrios PVC plėvelės užsklandos (11 vnt.) su apvadais iš tento ir segtukais pavėsinės 

langams uždengti. Užsklandas galima atsegti, rankomis susukti aukštyn ir viršuje pakabinti ant specialių 

dirželių, o jų apačioje įverti horizontalūs vamzdžiai (prie pat žemės), kad būtų patogu susukinėti. Tai 

padidino pavėsinės funkcionalumą – bus apsauga nuo saulės, vėjo, prailgės jos naudojamas pavasario – 
rudens  renginių metu.  
Mindūnų bendruomenė vykdo įvairias veiklas – pavėsinėje, kurioje pagal projektą įrengtos užsklandos 

yra  autentiškas akmeninis pečius, lauko baldai – stalai ir suolai apie 30 žmonių grupei, įsigytos raugto 

molio lėkštės ir dubenėliai. Bendruomenės nariai įvairių švenčių, renginių metu ant laužo verda autentišką 

žuvienę iš ežero žuvies, grybienę, kepa blynus, veda edukaciją apie žuvies maltinukų kepimą pečiuje pagal 

šio krašto senąsias tradicijas. Įgyvendinus projektą bendruomenės organizuojamos šventės, edukacijos, 

įvairūs renginiai bus kokybiškesni, gausesni, tai skatins bendruomeniškumą, o šeimų su vaikais laisvalaikis 

taps įdomesnis. 
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Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras „Santaka“, Šakių r. 
Projekto pavadinimas: KUDIRKOS NAUMIESČIO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ATNAUJINIMAS 
Tikslas: aikštėje priešais esantį V. Kudirkos paminklą, kurį gausiai lanko šalies ir užsienio turistai, 

atnaujinti vaikų žaidimo aikštelę. 
Rezultatas: įrenginių atnaujinimas ir estetinės aplinkos suformavimas -  pasistengta ne tik dėl svečių, 

tačiau ir dėl savų gyventojų. Aikštelėje mėgsta poilsiauti ne tik tėvai su vaikais, tačiau joje susitinka ir 

miestelio įvairaus amžiaus gyventojai. Senieji suoliukai buvo susidėvėję ir poilsiui nesaugūs, tad dabar 

pastatyti penki nauji betoniniai. Jaukią aplinką sukuria augmenija, todėl jai pasodinti įsigyta dešimt 

betoninių lauko vazonų su granito skaldos apdaila. Pastatytos šešios betoninės šiukšliadėžės. Įsigyta ir 
sumontuota vaikų žaidimams laipynė. 
Suorganizuotų talkų dėka bendruomenė susitvarkė viešąją erdvę, kurioje gali kultūringai leisti laisvalaikį, 

o estetiška aplinka tinkamai reprezentuos miestelį gausiai jį lankantiems svečiams. 
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Gyventojų bendruomenės centras „Linkaučiai“, Panevėžio r. 
Projekto pavadinimas: LINKAUČIŲ GYVENVIETĖS LAISVALAIKIO ZONOS ĮRENGIMAS 
Tikslas: įsigyti ir sumontuoti pavėsinę (vasaros estradą) su stalu ir suolais. 

Rezultatas: nupirkta  ir sumontuota pavėsinė (vasaros estrada) su stalu ir suolais. Bendruomenės nariai 

savo jėgomis sutvarkė aikštę, kurioje ir pastatyta ši pavėsinė. Turėdami vasaros estradą bendruomenės 

gyventojai galės organizuoti įvairius renginius, pasikviesti meno kolektyvus, organizuoti bendruomenės 

narių susitikimus. 
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Jūrės kaimo bendruomenė, Kazlų Rūdos sav. 
Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS JŪRĖS KAIMO 

BENDRUOMENĖS NAMŲ KIEME 

Tikslas: viešoje erdvėje, prie Jūrės bendruomenės pastato, įrengti vaikų žaidimo aikštelę. 
Rezultatas: bendruomenės namų kieme įrengta vaikų žaidimo aikštelė – saugi erdvė vaikams leisti 

laisvalaikį. Viešosios tvarkos užtikrinimui įsigytos bei įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Aikštelės 

įrengimo darbai atlikti bendruomenės narių rankomis. Saugi vaikų žaidimo aikštelė pagerino bendruomenės 

gyventojų gyvenimo kokybę, sustiprino bendruomeniškumą. 
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Bardiškių krašto bendruomenė, Pakruojo r. 
Projekto pavadinimas: POILSIS, SPORTAS, GROŽIS 
Tikslas: ugdyti bendravimą, skatinti sveiką gyvenseną, sportą ir buvimą gryname ore. 

Rezultatas: bendruomenė įsigijo pavėsinę su papildomomis sienomis, uždaromas smėlio dėžes, sūpynes 

su alpinizmo siena, medines ir spyruoklines sūpynes, medinį tiltą ir suolus. Sumontavus ir pastačius visus 

įrenginius, sutvarkius aplinką – sukurta  estetiška viešoji erdvė, kurioje sudarytos sąlygos kokybiškai leisti 

laisvalaikį ir suaugusiems, ir vaikams.  
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Kaimo bendruomenė „Kalnujai“, Raseinių r. 
Projekto pavadinimas: AKTYVAUS LAISVALAIKIO ERDVĖS ĮRENGIMAS PRIE KALNUJŲ 

KAIMO BENDRUOMENĖS NAMŲ 

Tikslas: įrengti aktyvią laisvalaikio erdvę Kalnujų gyvenvietėje, prie bendruomenės namų. Ši erdvė skirta 

įvairaus amžiaus žmonėms, kurioje jie gali sportuoti, pailsėti, pabendrauti, aktyviai praleisti laiką bei 

pagerinti savo fizinę ir emocinę būklę. 
Rezultatas: prie bendruomenės namų įrengta nauja, saugi, patogi, skatinanti sveikatingumą ir poilsiui 
skirta erdvė su 9 lauko įrenginiais, šiukšliadėže. Padidėjo prasmingo laisvalaikio praleidimo galimybės 

kaime įvairaus amžiaus žmonėms – vaikams, jaunimui, suaugusiems ir senjorams. Aikštelėje nuolatos pilna 

žmonių – laisvalaikį leidžia vaikai, pasportuoti, pabendrauti susirenka suaugę. Pagerėjo bendruomenės 

įvaizdis ir patrauklumas, padidėjo bendruomeniškumo jausmas – daugiau žmonių jungiasi į bendruomeninę 

veiklą, didėja fizinis, socialinis aktyvumas, kartų bendravimas ir bendradarbiavimas, gerėja gyvenimo 

kokybė kaime, didėja prasmingo laisvalaikio pasirinkimo galimybės. Ši vieta buria gyventojus aktyviam ir 
kokybiškam laisvalaikio praleidimui, savo fizinės bei emocinės sveikatos gerinimui.  
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Alvito kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r.  
Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMŲ ERDVĖS SUKŪRIMAS ALVITE  

Tikslas: sukurti naują vaikų žaidimo erdvę Alvito kaimo gyventojams ir svečiams.  

Rezultatas: nupirkti ir sumontuoti vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai – sukurta nauja ir patraukli erdvė, 

kurioje laisvalaikį gali leisti ne tik vaikai, Alvito ir gretimų kaimų šeimos, tačiau ir svečiai. 

Projekto naudą pajuto ne tik Alvito šeimos, kurių mažiesiems sudarytos puikios sąlygos žaidimams ir bu-
vimui gryname ore, tačiau pagerėjo ir teritorijos, esančios prie bendruomenės namų, estetinis vaizdas. 
 

 

  



51 

 

Kaimų bendruomenė „Berteškiai“, Raseinių r. 
Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS BERTEŠKIŲ TVENKINIO ATNAUJINIMAS  
Tikslas: atnaujinti viešąją erdvę prie Berteškių tvenkinio ir pritaikyti ją aktyviam jaunų šeimų ir kitų 

gyventojų poilsiui. 
Rezultatas: įrengti penki vaikų žaidimams pritaikyti įrenginiai: lauko muzikos instrumentas, sūpuoklės, 

balansavimo tiltelis, požeminis telefonas, skersinis. Įsigytas aplinkos priežiūrai reikalingas inventorius – 
vejapjovė ir krūmapjovė. Prie tvenkinio atnaujintoje viešoje erdvėje atsirado galimybė ne tik maudytis, bet 

ir leisti laisvalaikį, ypač jaunoms šeimoms su mažamečiais vaikais. Įgyvendinus projektą, padidėjo 

socialinė nauda Berteškių ir aplinkinių kaimų gyventojams, kaimas tapo patrauklesnis, tikimasi, kad jame 
pasiliks ar atvyks gyventi dar daugiau jaunų žmonių. 

Berteškių kaime sukurta nauja infrastruktūros dalis, iki šiol tokių mažų vaikų lavinimui skirtų įrenginių 

nebuvo. Žaidimų aikštelė tapo puikia vaikų ir mamų poilsio zona ir kiekvienas vaikas čia patirs geras 
emocijas, nuotykius, lavinsis ir tobulės. Manome kad šis projektas padidins bendruomenės narių ir kaimo 

gyventojų aktyvumą dalyvaujant ir kitose bendruomenės veiklose, o nauja erdvė, praturtinta šiuolaikiškais 

vaikų lavinimo įrenginiais, taps kaimo gyventojų bei atvykusių svečių traukos centru, skatins gyventojus 

burtis ir bendrauti. 
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Sargelių bendruomenės centras, Raseinių r. 
Projekto pavadinimas: SPORTO, ŽAIDIMŲ ERDVĖS ĮRENGIMAS 
Tikslas: pritaikyti Sargelių bendruomenės centro atviras erdves vietos gyventojų fizinio aktyvumo 

didinimui, laisvalaikio praleidimui, užtikrinti platesnes galimybes gyventojų fiziniam lavinimui, 

maksimaliam užimtumui, sudaryti galimybes artimiau pažinti vieniems kitus vykdant bendras veiklas, 

sportinius renginius, tenkinti bendruomenės ir kaimo gyventojų viešuosius poreikius. 
Rezultatas: naujai sukurtoje poilsio ir laisvalaikio erdvėje įrengtas gimnastikos kompleksas, supynė 

„Gandralizdis“, staliukas su suoliuku, kuri taps traukos centru kaimo gyventojų sveikatinimui ir 

bendrystei stiprinti. Projekto įgyvendinimas pozityviai įtakos gyventojų mentalitetą, ugdys bendrumo ir 

vienybės idėjas, sutvirtins tarpusavio ryšius. 
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Gylių kaimo bendruomenė, Raseinių r.  
Projekto pavadinimas: UŽ KAIMUI IR ŽMOGUI ATVIRĄ ERDVĘ 
Tikslas: sutvarkyti Gylių kaimo viešąją erdvę, kurioje per organizuojamus kultūrinius, meninius, sportinius 

renginius ugdyti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, įtraukti į kultūrinę, švietėjišką veiklą jaunimą, 

vyresnius negu 40 metų gyventojus, socialinės rizikos šeimas, kuriose auga vaikai. Rezultatas: sutvarkyta 
apie 0,5 ha ploto viešoji erdvė. Išrauti kelmai ir avarinės būklės medžiai, o jų vietoje pasodintas ąžuoliukas 

– bendruomenės stiprybės simbolis. Ateityje planuojama pasodinti jaunų medelių. Bendruomenė  įsigijo 

lauko sceną, lauko suoliukų ir šiukšliadėžę, kuriuos pastatyti bei įrengti padėjo kaimo gyventojai. 

Savanoriškas darbas bendram kaimo viešosios erdvės sutvarkymui sutelkė gyventojus net keletui talkų, kas 

skatino bendruomenės narių ir kaimo gyventojų bendruomeniškumą. Įgyvendinto projekto dėka 

bendruomenės gyventojai turi galimybę aktyviai dalyvauti kultūrinėje – meninėje veikloje, bendrauti su 

įvairiais žmonėmis, sezono metu organizuoti įvairius renginius. Bendra sutvarkyta viešoji erdvė puoselėja 

kaimo gyvybingumą, sudaromos sąlygos susiburti vaikams, jaunimui, senjorams, kur galima paprasčiausiai 

pasėdėti, pasigrožėti gamta, pailsėti, kadangi lauko scena su suoliukais įrengta labai gražioje kaimo vietoje 

– parkelyje prie vieno iš Gylių kaime esančių tvenkinių. Vykstant šventėms kaimo gyventojai ir jų svečiai 

galės mėgautis ne tik pačiu renginiu, bet ir nuostabiu vaizdu. 
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Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“, Tauragės r.  
Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS KĘSČIŲ KAIME, PRITAIKANT POIL-
SIUI IR BENDRUOMENĖS POREIKIAMS 

Tikslas: kuriant patrauklią ir gražią aplinką telkti kaimo gyventojus bendrai veiklai, skatinant tausoti ap-

linką, kultūrą, tradicijas. 

Rezultatas: sutvarkyta viešoji erdvė, kurioje įrengti betoniniai gaminiai: šachmatų stalai, grilis, suoliukai, 

šiukšliadėžės, gėlinės. Tuščia erdvė pasipildė puikiais lauko įrengimais ir atrodo patraukliai bei visų my-

lima ir lankoma. Sutvarkyta viešoji erdvė suteikia gyvenvietei patrauklumą, skatina bendruomenės narių 

užimtumą, bendrystę, bendravimą, tradicinių švenčių populiarinimą, skatina vietos gyventojus ir jaunimą 

aktyviai, sveikai ir kūrybingai veiklai. 
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Asociacija „Kuprioniškių bendruomenė“, Vilniaus r.  

Projekto pavadinimas: KUPRIONIŠKIŲ BENDRUOMENĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS, 
PRITAIKANT JAS KAIMŲ GYVENTOJŲ POREIKIAMS 
Tikslas: sutvarkyti viešąją erdvę ir pritaikyti ją Kuprioniškių kaimo gyventojų poreikiams. 
Rezultatas: vieninga, sveika, aktyvi ir progresyvi kaimo bendruomenė. Pagrindinė kaimo bendruomenių 

problema, kad žmonės labai užsisklendę savyje, kiekvienas gyvena savo gyvenimą ir nenori bendrauti su 
kaimynais. Bendruomenė įsigijo batutus, tad batutų aikštelėje susitiks šeimos su panašaus amžiaus vaikais, 

paaugliai, suaugę žmonės, seneliai prižiūrintys anūkus. Jie labiau pažins vienas kitą, suras bendrų sąlyčio 

taškų, būti labiau bendruomeniški bei dažniau ir daugiau bendraus. Be to, šokinėjimas ant batuto – aktyvus 
laisvalaikis, kuris reikalauja nemažai fizinių pastangų, todėl jis akivaizdžiai turės teigiamos įtakos 
gyventojų sveikatai ir atliks lėtinių ligų prevencijos funkciją. 
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Visuomeninė organizacija „Žeimių bendruomenė“, Jonavos r. 
Projekto pavadinimas: SVEIKAI GYVENSENAI IR AKTYVIAM LAISVALAIKIUI 
Tikslas: puoselėti viešąja erdvę, įrengiant poilsio ir laisvalaikio zoną Žeimių miestelyje. 

Rezultatas: sutvarkyta teritorija, pastatyti lauko treniruokliai, pagaminti du suolai ir šiukšliadėžė, į vandens 

telkinį sumontuotas lieptas. Viešoji erdvė tapo traukos centru visiems bendruomenės gyventojams – ir 
jauniems, ir senjorams. 
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Asociacija „Krivilių bendruomenė“, Varėnos r. 
Projekto pavadinimas: KRIVILIŲ KAIMO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS, ĮRENGIANT 

VALTELIŲ PRIEPLAUKĄ SU LIEPTU – TERASA ANT VANDENS 

Tikslas: sukurti viešą poilsio ir laisvalaikio erdvę Krivilių tvenkinio krantinėje. 
Rezultatas: Krivilių tvenkinio krante įrengtas pontoninis lieptas - terasa ant vandens. Sukurta nauja, 
gyventojų poreikius atitinkanti vieša poilsio, laisvalaikio ir pramogų erdvė. Krivilių, Papiškių, Aladiškių, 

Striežiūnų gyventojai ir su šiais kaimais susiję lankytojai jau gali kokybiškai ilsėtis gamtoje, pasyviai ar 

aktyviai naudotis vandens pramogomis. Įrengta vieša erdve gali naudotis visi: vyresnieji, jaunimas, vaikai 

(su suaugusių priežiūra). Įgyvendinus projektą bendruomenė ir kiti su ja susiję asmenys gavo tiek 

ekonominę, tiek socialinę naudą. Ekonominė nauda – įrengta vieša erdvė vandens pramogoms. Socialinė 

nauda – bendruomenės nariai ir su bendruomene susiję asmenys gavo naują poilsio, laisvalaikio ir pramogų 

erdvę. Sudarytos sąlygos fizinėms reikmėms tenkinti, ugdo gyventojų aktyvumą, tarpusavio supratimą, 

skatina gyventojų bendravimą, idėjų dėl tolesnės kaimo plėtros generavimą ir tolesnių projektų, 

užtikrinančių kaimo plėtrą organizavimą ir įgyvendinimą. 
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Turgelių seniūnijos bendruomenės centras, Šalčininkų r. 
Projekto pavadinimas: TURGELIŲ MIESTELIO CENTRO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS IR 

PRITAIKYMAS 
Tikslas: viešosios erdvės sutvarkymas kaimo gyventojų sambūriams, šventėms bei laisvalaikiui. 
Rezultatas: sutvarkyta prieinama Turgelių miestelio centro dalies viešoji erdvė, sudarytos sąlygos tenkinti 
Turgelių seniūnijos bendruomenės centro narių, miestelio ir visos seniūnijos gyventojų bei svečių 

kultūrinius, poilsio, laisvalaikio praleidimo poreikius. Įgyvendintas projektas suteikia teigiamą impulsą 

investicijų plėtrai, viešųjų ir administracinių paslaugų gerinimui Turgelių seniūnijoje, jo rezultatais gali 

naudotis visi Turgelių seniūnijos gyventojai ir svečiai. Vienas iš pagrindinių projekto socialinių efektų – 
bendruomeniškumo skatinimas. 
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Asociacija „Aukime“, Skuodo r. 
Projekto pavadinimas: TINKLINIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS 
Tikslas: tinklinio aikštelės įrengimas. 

Rezultatas: Mosėdyje įrengta tinklinio aikštelė, kurią gali naudotis visi gyventojai bei gimnazijos 
moksleiviai. 
Sukurta patraukli laisvalaikio erdvė skatinanti gyventojų bendruomeniškumą, aktyvumą, sportiškumą, 

sveiką gyvenimo būdą. 
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Arvydų kaimo bendruomenė, Vilniaus r. 
Projekto pavadinimas: VAIKYSTĖ 
Tikslas: pagerinti vaikų, gyvenančių Arvydų kaime, kasdienybę sukuriant jiems tinkamą bei saugią erdvę 

pramogoms bei žaidimams gryname ore. Ši erdvė bus pritaikyta ir jaunoms šeimoms, kurios vis dažniau 

aplanko šiame miestelyje įsikūrusį Arvydų žuvininkystės ūkį. 
Rezultatas: įsigijus vaikų žaidimo aikštelę su priedais, bei suaugusiųjų poilsio zonoms skirtas pavėsines, 

padidės kaimo vaikų aktyvumas, gerės jų bendravimo įgūdžiai, socialinis aktyvumas, vaikai daugiau laiko 

praleis lauke, didės jų fizinis aktyvumas, bus lavinami jų lietuvių kalbos įgūdžiai, kadangi jie turės galimybę 

bendrauti su atvykusiais iš kitų miestų bei miestelių vaikais. Šie veiksniai turės teigiamos įtakos tolimesnei 

šių kaimo vaikų raidai. Suaugusiems skirtos poilsio zonos leis kaimo žmonėms daugiau laiko praleisti su 

vaikais bei su kitais kaimo gyventojais, didės miestelio socialinis aktyvumas, pagerės kaimo gyventojų 

tarpusavio santykiai. Kadangi projektas įgyvendintas Arvydų žuvininkystės ūkio teritorijoje ir dėl 

organizuojamos žvejybos pritraukia daug žūklės entuziastų ne tik iš Vilniaus apskrities, bet ir iš kitų 

Lietuvos miestų – didės šio miestelio žinomumas. 
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Molainių kaimo bendruomenė, Panevėžio r. 
Projekto pavadinimas: SPORTUOKIME KARTU 
Tikslas: sutvarkyti Molainių kaimo viešąją erdvę, pritaikant ją kaimo  gyventojų poreikiams. 

Rezultatas: įsigyti ir pastatyti krepšinio stovai ir lauko treniruokliai. Sudarytos sąlygos sportuoti bei 

aktyviai leisti laisvalaikį. Tikimasi, kad kaimo gyventojams bus malonu ne tik pasimankštinti, tačiau ir 

susiburti bei pabendrauti, o jaunimui – pasivaržyti krepšinio rungtynėse. 
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Dūkšto krašto bendruomenė, Ignalinos r.  
Projekto pavadinimas: ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ DŪKŠTIETUKAMS  
Tikslas: Dūkšto miesto viešojoje erdvėje įrengti vaikų žaidimo aikštelę, pritaikant ją gyventojų laisvalaikio 

ir užimtumo poreikiams tenkinti. 
Rezultatas: sukurtas naujas infrastruktūros objektas, sutvarkytas žemės sklypas ir bendruomenės 

poreikiams pritaikyta viešoji erdvė – įrengtas vaikų lauko žaidimų aikštelės kompleksas, lauko 

treniruokliai, lauko suoliukai ir šiukšliadėžė. Pagerintas vietos patrauklumas, bendruomenė turi vietą 

susibūrimams, sportui, laisvalaikio praleidimui. Projekto rezultatais gali naudotis visa Dūkšto miesto 

bendruomenė, aplinkinių kaimų gyventojai bei svečiai.  
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Aleksandravėlės kaimo bendruomenė, Rokiškio r.  
Projekto pavadinimas: SAU IR SVEČIAMS 
Tikslas: pasiekti, kad Aleksandravėlės viešosios erdvės taptų patogesnės, patrauklesnės vietiniams 

gyventojams ir svečiams, Aleksandravėlė taptų žinomesnė. 
Rezultatas: skverelyje sukurta vieta renginiams: įrengta scena – pavėsinė, laužavietė, suolai, pastatyti du 
lauko stendai (skelbimų lentos) su lankytinų vietų žemėlapiu ir plakatais „Pauliaus Širvio įmintos čia 

pėdos“ bei „Graži gimtinė mano“. Įrengtas senjorų ir anūkų kampelis su treniruokliu ir žaidimų nameliu; 

langas fotografavimuisi poeto Pauliaus Širvio tėviškėje; atnaujinta medžio skulptūra „Aš beržas“ bei kiti 

mediniai įrenginiai Degučiuose ir Aleksandravėlės skverelyje. Atnaujintos ir sutvarkytos viešosios erdvės 

pritrauks daugiau lankytojų, sudarytos patrauklesnės sąlygos  gamintojams realizuoti savo produkciją, o 

Aleksandravėlė ir Rokiškio rajonas taps žinomesni. 
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Medenių krašto bendruomenė, Utenos r.  
Projekto pavadinimas: LAUKO TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS 
Tikslas: Medenių kaime esančią viešąją erdvę pritaikyti kaimo gyventojų poreikiams – įrengti aikštelę 

sporto inventoriui ir lauko treniruokliams. 
Rezultatas: įkurta apie 600 kv. m. aktyvaus laisvalaikio erdvė su lauko treniruoklių aikštele ir 3 

stacionariais lauko treniruokliais. Naujoje, aktyviam poilsiui pritaikytoje aikštelėje, bus sportuojama, vyks 

mankštos ir kiti gyventojų aktyvią gyvenseną skatinantys užsiėmimai. Įgyvendinus projektą bus efektyviau 

naudojamas bendruomenės prižiūrimas valstybinės žemės sklypas. 
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Asociacija „Upynos miestelio bendruomenė“, Šilalės r. 
Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO ERDVĖ UPYNOS MIESTELIO BENDRUOMENĖJE 
Tikslas: Upynos miestelio bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės sporto, 

sveikatingumo bei poilsio poreikiams, sukuriant naują infrastruktūros objektą – treniruoklių bei žaidimų 

aikštelių kompleksą. 
Rezultatas: šalia mokyklos ir vaikų darželio esanti 2,0386 ha teritorija iki projekto įgyvendinimo pradžios 

buvo tuščia. Bendruomenė įsigijo ir šioje teritorijoje sumontavo keturis treniruoklius, du suoliukus, stalą 

su suoliukais bei vaikiškas sūpynes su suoliukais. Sukurta erdvė puikiai tarnauja miestelio gyventojams, 

kurioje jie gali sportuoti, žaisti, ilsėtis ir iškylauti. Erdvę lanko ir patys mažiausieji – vaikų darželio 

ugdytiniai su auklėtojomis.  
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Kvetkų kaimo bendruomenė, Biržų r. 
Projekto pavadinimas: SUTVARKYTA APLINKA – BENDRUOMENĖS KELIAS Į SĖKMĘ 
Tikslas: sukurti jaukią ir estetišką bendruomenės namų aplinką įrengiant laisvalaikio praleidimo erdvę, 

pritaikytą bendruomenės narių ir aplinkinių kaimų gyventojų poreikiams tenkinti. 
Rezultatas: nupirktas vejos pjovimo traktoriukas, keturi mediniai suoliukai, medinis stalas, sūpynių 

kompleksas su bokšteliu ir čiuožykla. Sumontavus laisvalaikio inventorių bendruomenės žmonių 

gyvenimas tapo kokybiškesnis, sukurta patraukli aplinka teikia džiaugsmo pojūtį, skatina naujas veiklas, 

prisideda prie gyvenamosios vietos patrauklumo. Gyventojai džiaugiasi sutvarkyta aplinka, nauja 

laisvalaikio praleidimo erdve. 
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Pajūrio kaimo bendruomenė, Tauragės r. 
Projekto pavadinimas: PAJŪRIO KAIMO VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS, PRITAIKANT 

BENDRUOMENĖS POREIKIAMS 

Tikslas: kuriant patrauklią ir gražią aplinką telkti kaimo gyventojus bendrai veiklai, skatinant tausoti 
aplinka, kultūra, tradicijas. 
Rezultatas: projekto lėšomis įsigyti suoliukai, sūpynės, šašlykinė, vazonai ir stovai, stulpeliai su 

grandinėmis, trinkelės grindiniui prie sūpynių. Organizuotos bendruomenės gyventojų talkos ir sutvarkyta 

viešoji erdvė, kuri padidino gyvenvietės patrauklumą, skatina žmonių užimtumą ir bendrystę bei norą 

turiningai leisti laisvalaikį gryname ore. Patogi ir patraukli aplinka, puikios laisvalaikio sąlygos pagerino ir 

atokiau nuo Tauragės esančio Pajūrio kaimo įvaizdį. 
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Asociacija „Butėnų bendruomenė“, Radviliškio r. 
Projekto pavadinimas: TRENIRUOTĖS GRYNAME LAUKE 

Tikslas: viešųjų erdvių sutvarkymas, sukuriant naują infrastruktūros objektą – sporto zoną, pritaikant jį 

kaimo gyventojų sporto ir laisvalaikio poreikiams. 
Rezultatas: pagerinta Butėnų bendruomenės gyventojų užimtumo kokybė – įsigyti ir sumontuoti lauko 

treniruokliai, sutvarkyta viešoji erdvė bei sudarytos sąlygos bendravimui bei fizinės sveikatos gerinimui. 

Iki šiol kaimo vaikai ir jaunimas  neturėjo kur sportuoti, kokybiškai leisti laisvalaikį, o dabar jie ne tik patys 

sportuoja, tačiau ir praveda praktines treniruotes bendruomenės gyventojams, senjorams. Įsigytomis prie-

monėmis naudojasi ne tik bendruomenės nariai, tačiau ir svečiai.  
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Dembavos bendruomenė, Panevėžio r. 
Projekto pavadinimas: DEMBAVOS RIBOŽENKLIO ĮRENGIMAS IR TERITORIJOS APLINK JĮ 

SUTVARKYMAS 

Tikslas: projektu siekiama priminti jog Dembavoje veikia aktyvi bendruomenė, kurianti Dembavos 

identitetą. 
Rezultatas: įrengtas Dembavos kaimo riboženklis bei šalia pėsčiųjų – dviračių  tako pastatytas suoliukas. 
Pastatytas riboženklis sustiprino gyventojų asociacijas su gyvenamąja vietove, paskatino jungtis prie 

bendruomenės veiklos, tad 2021 metais bendruomenė pritraukė 19 naujų narių.  
 

 
  



70 

 

Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“, Joniškio r. 
Projekto pavadinimas: SPORTUOJU – ESU SVEIKAS 
Tikslas: telkti ir stiprinti bendruomenę, įvairinant laisvalaikio praleidimo formas, sukuriant naują 

infrastruktūros objektą, siekiant pagerinti Plikiškių kaimo ir šalia esančių kaimiškųjų vietovių gyventojų 

bei moksleivių sportavimo aplinką. 
Rezultatas: įsigyti ir įrengti 5 skirtingi lauko treniruokliai, sutvarkyta viešoji erdvė, įrengtas naujas 

infrastruktūros objektas, tenkinantis vietos gyventojų viešuosius poreikius. Iš ankstesnių projektų 

bendruomenė turi įsigijusi aplinkos priežiūrai skirtą techniką, su kuria galės tinkamai prižiūrėti aplinką, 

kad įrengti treniruokliai būtų prižiūrėti ir tarnautų kuo ilgesnį laiką. 
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Kriukų kaimo bendruomenė „Šešėvė“, Joniškio r. 
Projekto pavadinimas: LAIMINGA VAIKYSTĖ 
Tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Kriukų miestelyje, sutvarkant bendruomenės viešąją 

infrastruktūrą ir pritaikant ją bendruomenės poreikiams. 
Rezultatas: sutvarkyta viešoji erdvė, įsigyti ir sumontuoti 3 vaikų žaidimų nameliai, kurie pritaikyti 

skirtingo amžiaus grupių vaikams. Įrengtas naujas infrastruktūros objektas, tenkinantis vietos 

bendruomenės bei aplinkinių kaimų gyventojų viešuosius poreikius.  
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Palonų bendruomenė, Radviliškio r. 
Projekto pavadinimas: AMŽIUS – NE RIBA 
Tikslas: Palonų miestelio, Valatkonių kaimo ir kitų aplinkinių kaimų įvairaus amžiaus grupių gyventojų 

sveikatingumo skatinimas. Organizuoti jaunų žmonių užimtumą laisvu laiku, ugdyti jų bendravimo 
įgūdžius, savarankiškumą, kūrybiškumą, skatinti jaunuolių aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenės 

veikloje, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms užsiimti 

sportine veikla. 
Rezultatas: įrengus lauko treniruoklius jaunimas orientuotas į organizuojamas pozityvias veiklas, 

formuojama sveika gyvensena, skatinant sveikos gyvensenos pozityvaus mąstymo politiką, siekiama 

formuoti jaunų žmonių tinkamas nuostatas ir elgesį, ugdomas atsparumas neigiamiems psichosocialiniams 
veiksniams dar prieš susiduriant su jais. Įgyvendinus projektą sukurta vieša erdvė, kurioje laisvalaikį 

praleisti gali ne tik jaunimas bet ir vyresnio amžiaus gyventojai. Projekto įgyvendinimo metu sumontuoti 

6 lauko treniruokliai, skirti įvairių kūno raumenų grupių stiprinimui, tuo pačiu sutvarkyta viešoji erdvė ir 

pritaikyta visuomenės aktyviam poilsiui. 
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Stebulių ateities bendruomenė, Lazdijų r. 
Projekto pavadinimas: VIENYBĖ TEŽYDI 
Tikslas: siekti padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant viešąją erdvę, esančią 

Stebulių kaime. 
Rezultatas: projekto lėšomis įsigyta medinė pavėsinė su baldai ir vėliavos stiebą. Bendruomenės nariai ir 

seniūnijos gyventojai turės patogią vietą susitikimams, galės organizuoti renginius, šventes. Tikimasi 

socialinės naudos ir teigiamo projekto poveikio, nes viešosios erdvės sutvarkymas padės pritraukti daugiau 

žmonių į bendruomenės organizuojamas veiklas. Projekto įgyvendinimas padės  visuomeninę veiklą 

pritraukti daugiau kaimo ir kitų aplinkinių kaimų gyventojų, pasibūti kartu, pabendrauti, pakviečiant 

žmones jaučiančius socialinę atskirtį. Bendras aplinkos tvarkymas suteikė teigiamų emocijų ir suartino 

bendruomenės narius. 
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Kazokiškių bendruomenė, Elektrėnų sav.  

Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO IR KULTŪROS RENGINIŲ ERDVĖS SUKŪRIMAS  
Tikslas: sukurti laisvalaikio ir kultūros renginių erdvę Kazokiškių seniūnijos gyventojams.  
Rezultatas: projekto lėšomis įrengta pavėsinė skirta kultūrinių ir pramoginių renginių 

organizavimui.  Naujai sutvarkyta infrastruktūra bus skiriama Kazokiškių seniūnijos ir jos aplinkinių 

bendruomenių nariams, kolektyvams ir svečiams nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo, tautybės ir 

socialinės padėties. 
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Lieporų kaimo bendruomenė „Sodžius“, Joniškio r. 
Projekto pavadinimas: AKTYVAUS POILSIO ZONOS SUKŪRIMAS 
Tikslas: sukurti aktyvaus poilsio ir laisvalaikio užimtumo zoną Lieporų kaime. 

Rezultatas: sukurta aktyvaus poilsio ir laisvalaikio zona, įsigyti ir pastatyti trys lauko treniruokliai bei 
pastatytas lauko žaidimų komplektas. Sudarytos tinkamos sąlygos aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, 

sportuoti. Sutvarkyta poilsio zona tapo traukos centru ne tik kaimo vaikams ir jaunimui, bet ir 
visiems  kaimo gyventojams ar jų svečiams.  

 


