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Juragių bendruomenės centras, Kauno r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS JURAGIŲ KAIME PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS 

POREIKIAMS. 

Tikslas: pagerinti Juragių kaimo gyventojams aktyvaus, 

turiningo ir saugaus laisvalaikio sąlygas. 

Rezultatas: bendruomenė įsigijo sertifikuotus įrenginius 

(vaikų žaidimų aikštelę, dvigubas sūpynes, karuselę, 

treniruočių kompleksą), lauko baldus (staliuką su kėdėmis 

vaikams, suolą, lauko šiukšliadėžes), daugiamečius 

augalus viešosios erdvės apsodinimui, pastatė stendą su 

saugaus elgesio taisyklėmis ir surengė poilsio/sporto 

erdvės atidarymo šventę. 

Sukurta laisvalaikio erdvė atvira visiems Juragių ir 

aplinkinių kaimų gyventojams, svečiams norintiems 

kokybiškiau, aktyviau praleisti šeimos laisvalaikį, 

pasportuoti ar tiesiog pailsėti sukurtoje jaukioje aplinkoje. 

 

 

 

Tolkūnų kaimo bendruomenė, Varėnos r. 

Projekto pavadinimas: VISI KARTU SPORTUOKIME, STIPRĖKIME 

Tikslas: bendruomenės narių užimtumas bei sveikatinimas. 

Rezultatas: įsigyti lauko treniruokliai ir teniso stalas – 

bendruomenės viešoje erdvėje įrengta sporto bazė, kuri skirta 

visų amžiaus grupių žmonėms. Ji – atvira mankštoms ir sporto 

užsiėmimams ne tik vietos gyventojams, tačiau ir svečiams iš 

aplinkinių kaimų. 

 

 

 

 

 

 

Sigutėnų kaimo bendruomenė, Pakruojo r. 

Projekto pavadinimas: ATNAUJINTAS SKVERAS – VISŲ LABUI 

Tikslas: skatinti bendruomenės narių, ypač 

vaikų ir jaunimo, norą gyventi jaukioje ir 

gražioje aplinkoje, ugdant jų atsakomybę 

savo veikla pateisinti bendruomenės 

anksčiau pelnytus laimėjimus aplinkotvarkos 

srityje. 

Rezultatas: įsigyta ir pastatyta nauja 

informacinė skelbimų lenta, renovuotas 

kaimo skvere esantis dekoratyvinis vėjo 

malūnėlis, įsigytas traktoriukas žolei pjauti 

bei lapų rinktuvas – šluota. Atnaujinus skverą jame padaugėjo gyventojų, siekiančių praleisti laisvalaikį 

jaukioje bendruomenės poilsiavietėje. Skvere galimybę atsikvėpti turės ir Camino Lituano keliu 

žingsniuojantys šimtai piligrimų. 

Įsigytas traktoriukas žolei pjauti ir lapų rinktuvas – šluota sutaupys bendruomenės savanorių laiką kitiems 

darbams, palengvins jų pastangas Sigutėnų žaliosioms zonoms, kurių plotas – daugiau kaip 3 ha, prižiūrėti. 

Atnaujinto skvero priežiūra patikėta kaimo vaikams ir jaunimui, taip ugdant jų meilę gimtajam kraštui, 

rūpinimusi gyvenamosios aplinkos tvarkingumu ir patrauklumu. 
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Puskelnių kaimo bendruomenė, Marijampolės sav. 

Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO ERDVĖS SUKŪRIMAS 

PUSKELNIUOSE 

Tikslas: sukurti patrauklią viešąją erdvę Puskelniuose įvairių amžiaus grupių vietos 

gyventojams turiningai leisti laisvalaikį. 

Rezultatas: įsigyti bei sumontuoti treniruokliai ir vaikų žaidimo įrengimai, kurie 

pastatyti bendruomenės savanorių suorganizuotos talkos metu. Įrenginiai skirti 

aktyviai leisti laiką įvairaus amžiaus kaimo gyventojams. Laisvalaikio erdvė sukurta 

viešoje vietoje, todėl ja galės naudotis ne tik Puskelnių kaimo gyventojai, tačiau ir 

svečiai, aplinkinių bendruomenių nariai. 

 

 

 

 

Pelėdnagių bendruomenės centras, Kėdainių r. 

Projekto pavadinimas: SKAMBANTIS PELĖDŲ KAIMAS 

Tikslas: sukurti kiekvienam prieinamą muzikinę erdvę su lauko 

muzikos instrumentais po atviru dangumi, siekiant terapinių, 

pramoginių bei edukacinių tikslų. 

Rezultatas: įsigyti ir pastatyti lauko muzikos instrumentai, 

kuriais gali groti visi: mažamečiai vaikai ir ūgtelėję moksleiviai, 

jaunuoliai, įvairių sveikatos sutrikimų, tame tarpe ir negalią, 

turintys asmenys, šeimos, bendruomenės, senjorai. 

Įvaldyti šiuos muzikos instrumentus ir mėgautis muzika yra itin 

paprasta ir nereikia turėti muzikinių žinių. Muzikinė veikla lauke 

praturtina vietos gyventojų ir svečių laisvalaikio laiką, skatina 

judrumą ir fizinį aktyvumą, suartina ir didina bendruomeniškumą, 

sužadiną teigiamus jausmus ir geras emocijas, prisideda prie 

žmogaus sveikatos, atpalaiduoja, didina pasitikėjimą savimi. 

Skleidžiami garsai mažina susijaudinimą, liūdesį, pyktį bei depresijos simptomus ir tuo pačių verčia šypsotis, 

džiaugtis, būti gerų emocijų apsuptyje bei harmonijoje. Tai gėrio, grožio, teigiamų emocijų skleidimas. 

Įgyvendintas projektas paįvairino sveikos gyvensenos ir edukacines bendruomenės veiklos. 

 

Visuomeninė organizacija „Gabšių kaimo bendruomenė“, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS GABŠIŲ KAIME ATNAUJINIMAS 

Tikslas: atnaujinti viešąją erdvę Gabšių kaimo sporto ir vaikų ž 

aidimo aikštelėje ir pritaikyti ją aktyviam vaikų, jaunimo, jaunų 

šeimų ir kitų gyventojų poilsiui. 

Rezultatas: atnaujintoje erdvėje įrengti vaikų žaidimams, jaunimui, 

vyresniajai kartai pritaikyti įrenginiai – spyruokliukas, supynės, 

lauko stalo tenisas, šaškių staliuko komplektas, suolelis, 

šiukšliadėžė, pastatytas vėliavų stiebas su išoriniu pakėlimu. 

Viešajai erdvei prižiūrėti įsigytas žolės pjovimo traktoriukas. 

Gabšių kaimo bendruomenės nariai ir jų vaikai nuo šiol turi 

galimybę jaukioje aplinkoje aktyviai ir saugiai leisti laisvalaikį, 

bendrauti, aktyviau dalyvauti bendruomeninėje veikloje, valstybinių 

švenčių metu iškilmingai iškelti vėliavą, sugiedoti Lietuvos himną. 

Iškilmingi susibūrimai ugdys bendruomenės narių tautiškumą, 

draugiškumą, jaunosios kartos pilietiškumą.  

Įgyvendinto projekto dėka, turėdami tokią turiningą viešąją erdvę, ateityje gabšiškiai planuoja organizuoti 

varžybas ne tik tarp savo bendruomenės narių ir kaimo gyventojų, skirtingų kartų, bet pasikviesti ir kaimyninių 

bendruomenių atstovus. 
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Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė, Ukmergės r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ 

POREIKIAMS 

Tikslas: sutvarkyti Veprių miestelio centre esančią 

viešąją erdvę ir pritaikyti ją gyventojų poreikiams 

sudarant palankias sąlygas poilsiui, laisvalaikiui, 

turizmui, padidinant gyvenamosios aplinkos 

patrauklumą. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimo metu nuimti seni, 

sulūžę laiptai į Veprių piliakalnį ir įrengti nauji bei 

įrengta terasinė apžvalgos aikštelė. Prie projekto 

įgyvendinimo tiesiogiai prisidėjo ir vietos gyventojai 

tvarkydami aplinką. Ši veikla skatino iniciatyvumą, 

bendrystę ir bendruomeniškumą. Bendruomenė 

suorganizavo ir projekto pristatymo popietę, kurioje 

dalyvavo apie 100 žmonių nuo šiol miestelio gyventojai, 

svečiai galės gėrėtis ir naudotis gražiais, saugiais ir 

patogiais piliakalnio laiptais bei sutvarkyta viešąja erdve. 

Apžvalgos aikštelė infrastruktūros objektui suteikė naujumo, patrauklumo. Įgyvendinus projektą sudarytos 

palankesnės sąlygos poilsiui, turizmui, padidintas gyvenamosios aplinkos patrauklumas. 

 

Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“, Vilkaviškio r. 

Projekto pavadinimas: SVEIKAI GYVENSENAI IR AKTYVIAM POILSIUI 

Tikslas: sudaryti įvairaus amžiaus grupių gyventojams palankias 

sąlygas aktyviam, saugiam ir turiningam laisvalaikiui gamtoje. 

Rezultatas: įrengta vaikų žaidimo aikštelė, lauko sūpynės, 

treniruokliai. 

Įgyvendinus projektą pagerėjo kaimo viešųjų erdvių patrauklumas, 

gyventojai kokybiškai ir saugiai leidžia laisvalaikį, aktyviau 

bendrauja. Projekto metu įrengta patraukli žaidimų aikštelė, kuri 

tapo traukos centru mažamečius vaikus auginančioms šeimoms. 

Čia vaikai gali aktyviai leisti laiką saugioje aplinkoje. Sumontuotas 

lauko sūpynių kompleksas – mėgstama ir patraukli kasdienio 

bendravimo vieta suaugusiems bei senjorams. Įrengti lauko 

treniruokliai sukūrė sąlygas jaunimui ir gyventojams sportuoti – 

taip prisidedant prie sveikos gyvensenos propagavimo. 

 

Pavidaujo kaimo bendruomenė, Jurbarko r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS SUKŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA 

Tikslas: stiprinti bendruomenės materialinę techninę bazę 

bendruomeninei veiklai vykdyti, viešojoje erdvėje įrengiant aktyvaus 

poilsio ir laisvalaikio užimtumo aikštelę, sukuriant sąlygas pritaikytas 

įvairaus amžiaus ir socialinės padėties grupėms, sveikai gyvensenai ir 

aktyviam laisvalaikiui skatinti. 

Rezultatas: sutvarkyta viešoji erdvė ( 0,7342 ha žemės sklypas) tapo 

estetiška, pasodinti daugiamečiai krūmai – padidintas kaimo 

patrauklumas, sudarytos sąlygos aktyviam sportui ir poilsiui, palengvėjo 

viešosios erdvės priežiūra. 

Pastatytas sporto kompleksas, kurį sudaro dviejų lygių skersiniai 

prisitraukimams, vertikaliosios kopėtėlės ir ilgos lygiagretės, bei vaikų 

užimtumui pritaikyta laisvalaikio ir žaidimų aikštelė. 
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Kratiškių kaimo bendruomenė, Biržų r. 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMŲ ERDVĖS SUKŪRIMAS IR TERITORIJOS PRIEŽIŪRA 

Tikslas: sukurti patrauklią aplinką kaimo bendruomenės namų teritorijoje, 

sudarant sąlygas vaikų žaidimams ir poilsiui. 

Rezultatas: buvo suorganizuota rudeninė talka, kurios metu traktoriuku 

nupjauta veja ir sutvarkyta aplinka – sukurta vaikų poilsio zona, kurioje 

įrengtos sūpynės, karuselė, pastatytas spyruokliukas. Bendruomenės namų 

teritorija tapo patrauklesne ir jaukesne, tad joje laiką leidžia vis daugiau 

kaimo gyventojų su vaikais. Įrengta vaikų žaidimų erdvė tapo žmonių 

traukos objektu – skatina poilsiauti, bendrauti. 

 

 

 

 

 

Gyventojų bendruomenė „Skaistgiriai“, Panevėžio r. 

Projekto pavadinimas: TAIKOS PARKO AKMUO 

Tikslas: viešo parko sutvarkymas, pritaikant jį kaimo gyventojų 

poilsiui ir laisvalaikiui. 

Rezultatas: išvalytas parkas, pieva, pasodinti daugiamečiai augalai, 

įrengti trinkelių takeliai su nuvažiavimu vežimėliams. Sutvarkytas 

gamtos paminklas – akmuo ir prie jo pastatyta informacinė lentelė, 

apsaugos zona aplink gamtos paminklą padengta akmenėliais. Ant 

akmenį juosiančios akmeninės tvoros pritvirtinti ąžuoliniai 

suoliukai, tad bendruomenės nariai ir jų svečiai turi kur prisėsti 

pailsėti, pasigrožėti gražiai sutvarkyta parko erdve. 

 

 

 

 

Asociacija Šilavoto Davatkyno bendruomenė, Prienų r. 

Projekto pavadinimas: PARKO ĮKŪRIMAS ŠILAVOTE 

Tikslas: padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos 

patrauklumą įrengiant naują viešą erdvę, kuri skatins 

aktyvų gyvenimo būdą, turiningą laisvalaikio praleidimą 

bei gerins psichologinę būklę. 

Rezultatas: bendruomenė įsigijo vejos pjovimo 

traktorių, vėliavos stiebą, daugiamečius augalus (pušys, 

eglės, krūmai). Dėka įsigyto inventoriaus pradėtas parko 

įkūrimas. Pasėta veja tvarkingai prižiūrima. Vieta, kur 

įrengtas vėliavos stiebas tapo garbingu traukos objektu 

valstybinių švenčių metu. Pasodinti istoriškai svarbūs, 

Šilavoto kaimui reikšmingi medžiai – pušys. Įvertinus 

tai, kad medžiams suaugti, įsitvirtinti reikalingi laiko 

resursai, kurie skaičiuojami metais ar net dešimtmečiais, 

jie pasodinti būtent parko kūrimo pradžioje. Žiūrint į 

ateities perspektyvą, bendruomenė įsigijo daugiamečių žydinčių, mažai priežiūros reikalaujančių, pagal 

dirvožemį ir reljefą tinkančių augalų, kurie augdami reprezentuoja ir puošia parko teritoriją. 

Projekto įgyvendinimo metu bendruomenės nariai rinkosi į būsimo parko teritoriją, kurioje atliko ne tik 

paruošiamuosius darbus, tačiau ir bendravo, dalijosi vizijomis ir svajonėmis – taip sustiprino tarpusavio ryšį. 

Spalio mėnesį vykusiame šio projekto pristatyme pasidžiaugta ne tik gražėjančia aplinka, tačiau ir stiprėjančia 

bendruomene. 
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Degaičių kaimo bendruomenė, Telšių r. 

Projekto pavadinimas: ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ DEGAIČIŲ PARKE 

Tikslas: Degaičių kaimo bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymas, 

sukuriant naują infrastruktūros objektą – vaikų žaidimo zoną, ją 

pritaikant jaunųjų kaimo gyventojų laisvalaikio poreikiams. 

Rezultatas: Degaičių kaimo bendruomenė įsigijo ir sumontavo vaikų 

žaidimų aikštelės įrenginius. Rugsėjo mėnesį bendruomenės 

suorganizuotos šeimų šventės metu vyko smagi vaikų žaidimų 

aikštelės atidarymo ceremonija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gėsalų bendruomenė, Skuodo r. 

Projekto pavadinimas: AKTYVI GĖSALŲ BENDRUOMENĖ 

Tikslas: įsigyti ir Gėsalų bendruomenės viešoje erdvėje įrengti 

lauko treniruoklius. 

Rezultatas: spalio mėnesį Gėsalų bendruomenės gyventojai gavo 

žinią apie naujai įkurtą laisvalaikio užsiėmimų aikštelę, kurioje 

pastatyti lauko treniruokliai. Ši aikštelė skatina rinktis ne tik 

jaunuosius gėsališkius, tačiau ir senjorus, kuriems mankšta 

treniruokliais tapo kasdieniniu maloniu užsiėmimu, o jaunųjų 

gėsališkių tėvai džiaugiasi, kad vaikai daugiau laiko praleidžia 

gryname ore su draugais. Visiems Gėsalų kaimo gyventojams 

sukurta patraukli erdvė ne tik mankštintis, tačiau ir aktyviai 

sportuoti, o sportuojant ir daugiau bendrauti. 

 

 

 

 

 

Gyventojų bendruomenė „Piniava“, Panevėžio r. 

Projekto pavadinimas: LAUKO MUZIKOS AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS PINIAVOS KAIME 

Tikslas: įrengti kiekvienam bendruomenės nariui laisvai 

prieinamą lauko muzikos instrumentų aikštelę, siekiant 

pramoginių, edukacinių, terapinių tikslų. 

Rezultatas: po atviru dangumi įrengti lauko muzikos 

instrumentai, kurie visiems bendruomenės gyventojams yra 

prieinami bet kuriuo metų laiku. Jais gali groti ne tik maži vaikai, 

tačiau ir negalią turintys žmonės – instrumentai pritaikyti visų 

amžiaus grupių ir įvairių galimybių žmonėms. Ši veikla žadina 

norą dažniau ir ilgiau būti gryname ore, skatina muzikuoti, 

bendrauti ir smagiai leisti laisvalaikį. 
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Pabarės bendruomenės centras, Šalčininkų r. 

Projekto pavadinimas: LAUKO TRENIRUOKLIAI – PABARĖS BENDRUOMENEI 

Tikslas: asociacijos „Pabarės bendruomenės centras“ 

viešųjų erdvių sutvarkymas, sukuriant naują infrastruktūros 

objektą – laisvalaikio, žaidimų, sporto zoną, pritaikant ją 

kaimo gyventojų poreikiams. 

Rezultatas: įgyvendinus šį projektą ir įsigijus norimą sporto 

įrangą – pagerinta Pabarės bendruomenės žmonių, jų šeimos 

narių ir aplinkinių kaimų gyventojų užimtumo kokybė. 

Sukurtoje laisvalaikio erdvėje sudarytos puikios sąlygos ne 

tik aktyvioms veikloms, tačiau ir dažnesniems 

pasibuvimams, bendravimui gryname ore. 

 

 

 

Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“, Vilniaus r. 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS KYVIŠKĖSE 

Tikslas: įrengti vaikų žaidimų aikštelę Kyviškėse ir sukurti palankią 

aplinką augantiems bendruomenės gyventojų vaikams, užimtumui ir 

bendravimui viešoje erdvėje. 

Rezultatas: įrengtą vaikų žaidimų aikštelę sudaro dviejų vietų 

sūpynės bei multifunkcinis įrenginys. Artimiausiu metu, prie vaikų 

žaidimų aikštelės juos prižiūrinčių asmenų patogumui, bus įrengti 

suoliukai. Prie aikštelės įsigijimo ir įrengimo aktyviai prisidėjo pati 

Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“, jos aktyvūs ir darbštūs 

nariai bei vietos gyventojai, kurie tikisi, kad vaikų žaidimų aikštelė 

sukurs palankią aplinką tiek vaikams, tiek ir jų tėveliams bei skatins 

tarpusavio bendravimą ir bendruomeniškumą. 

 

 

 

 

 

 

Vaiguvos kaimo bendruomenė, Kelmės r. 

Projekto pavadinimas: VAIGUVOS SKVERO PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS 

Tikslas: sutvarkyti Vaiguvos viešąją erdvę ir 

pritaikyti ją bendruomenės poreikiams – 

aktyviam jaunų šeimų ir kitų gyventojų 

poreikiams. 

Rezultatas: šalia traukos objektų – Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios ir kultūros namų įrengta 

nauja viešoji erdvė – lauko žaidimų aikštelė 

vaikams, kuri apželdinta daugiamečiais 

augalais ir pastatytos šiukšliadėžės. Naujai 

sukurta infrastruktūra prisideda prie vaikų 

užimtumo didinimo – aikštelė tapo puikia 

poilsio zona vaikams ir jų tėvams bei seneliams. 

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo visuose projekto įgyvendinimo etapuose – nuo tinkamos įrangos 

parinkimo, aikštelės dangos ir pačios aikštelės įrengimo, augalų sodinimo, teritorijos sutvarkymo iki aikštelės 

atidarymo šventės. Bendros veiklos didina kaimo gyventojų aktyvumą, bendrystę, skatina norą dalyvauti 

bendruomenės veiklose. 
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Lazdijų rajono Krikštonių kaimo bendruomenės komitetas, Lazdijų r. 

Projekto pavadinimas: INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS 

Tikslas: viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant ją kaimo 

gyventojų poreikiams. 

Rezultatas: pasinaudojus parama žvyruoti Šeimų parko 

takai buvo išklota trinkelėmis, viešoji erdvė tapo patraukliu 

traukos objektu. 

 

 

 

 

 

Marijampolio bendruomenė, Vilniaus r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS SKATINANT BENDRĄ ŠEIMOS 

LAISVALAIKIO LEIDIMĄ 

Tikslas: įrengti kiekvienam prieinamą muzikinę erdvę su 

lauko muzikos instrumentais po atviru dangumi, siekiant 

terapinių, pramoginių bei edukacinių tikslų. Groti galės 

visi, net ir neturintys muzikinio išsilavinimo, nes 

instrumentai visuomet skleidžia darnius garsus. 

Rezultatas: gyventojai turi puikų atokvėpio kampelį 

parke muzikos apsuptyje. Kadangi instrumentai iš tiesų 

atrodo įspūdingai, jie ne tik naudingi muzikine prasme, bet 

ir be galo puošia, pagyvina parko dalį. Šis projektas 

nuostabi dovana kaimui. Jam suteikta galimybė nuolat 

skendėti muzikos garsuose, o gyventojams ir svečiams – 

galimybė nepaliaujamai muzikuoti, kurti, klausyti ir 

mėgautis kitų kuriama muzika, taip dovanojant grožį ir 

gėrį ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Šiais instrumentais gali 

groti visi: mažamečiai vaikai ir ūgtelėję moksleiviai, 

jaunuoliai, įvairių sveikatos sutrikimų, tame tarpe ir 

negalią turintys asmenys, šeimos, bendruomenės, senjorai. 

 

 

Kalniškių kaimo bendruomenė, Akmenės r. 

Projekto pavadinimas: MAMAI, TĖČIUI IR MAN 

Tikslas: įrengti poilsio zoną – vaikų 

žaidimų kompleksą ir įsigyti bei pastatyti 

treniruoklius. 

Rezultatas: įrengta poilsio zona prie 

Kalniškių kaimo bendruomenės namų. 

Įsigyti 5 lauko treniruokliai, vaikų žaidimų 

kompleksas, sūpynės, įrengta vaikų 

žaidimo zona. Tai savo jėgomis atliko 

bendruomenės nariai. Įgyvendinusi 

projektą bendruomenė sustiprino savo 

materialinę bazę. Bendruomenės 

gyventojams sudarytos sąlygos turiningam 

laisvalaikio praleidimui, vaikai galės 

saugiai žaisti, suaugusieji sportuodamiesi 

stiprinti savo sveikatą. Projektas skirtas visuomenės poreikiams tenkinti. 
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Bernatonių bendruomenė, Panevėžio r. 

Projekto pavadinimas: JAUKI APLINKA BERNATONIŲ KAIME 

Tikslas: įrengti Bernatonių kaimo centre viešąją 

erdvę, pritaikant ją kaimo gyventojų poreikiams. 

Rezultatas: sukurta jauki viešoji erdvė, kurioje 

įrengtas naujas infrastruktūros objektas – mini 

poilsinė zona, kurios anksčiau Bernatoniuose ir 

aplinkiniuose kaimuose nebuvo. Aikštelėje 

sumontuotas lauko baldų komplektas ir lauko 

muzikos instrumentas. Iš bendruomenės lėšų įrengta 

medinė pakyla. 

Sutvarkyta saugi ir patraukli viešoji erdvė 

Bernatonių kaimo centre džiugina vietos 

gyventojus, kaimo svečius ir vykstančius pro šalį. 

Gyventojai turi galimybę prisėsti, pailsėti ir pabendrauti. Ypatingai ši erdvė patraukli senjorams, negalią 

turintiems kaimo gyventojams, šeimoms su mažamečiais vaikais, bei gyventojams aktyviai leidžiantiems laiką 

lauke. Organizuojant kaimo šventes viešoji erdvė galės būti naudojama šventinėms dekoracijoms, poilsiui, 

bendruomenės narių gaminamos produkcijos pristatymui. 

Sutvarkyta viešoji erdvė skatina gyventojus įsitraukti į bendruomeninę veiklą. 

 

Antupių bendruomenė, Vilkaviškio r. 

Projekto pavadinimas: TVARKINGA ANTUPIŲ BENDRUOMENĖS APLINKA 

Tikslas: sutvarkyti Antupių bendruomenės aplinką. 

Rezultatas: įsigytas traktoriukas žolei pjauti, tad reguliariai bus prižiūrima viešoji 

erdvė, kurioje vyksta įvairios bendruomenės šventės, mugės, sporto renginiai, 

leidžiamas laisvalaikis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaukoto bendruomenė, Radviliškio r. 

Projekto pavadinimas: LAIMINGI VAIKAI 

Tikslas: įrengti vaikų žaidimų aikštelę ir taip sukurti palankią aplinką 

augantiems Šaukoto bei aplinkinių kaimų gyventojų vaikams, 

jaunoms šeimoms, seneliams. Organizuoti jiems laisvalaikį bei 

užimtumą lauke. 

Rezultatas: talkos metu sutvarkyta vaikų žaidimo aikštelės aplinka ir 

paruošta vieta įrenginiams sumontuoti. Įsigytas ir sumontuotas 

tvirtas, pritaikytas lauko sąlygoms, multifunkcinis įrenginys vaikams, 

kurį sudaro bokštelis, čiuožykla, tiltelis, laipiojimo sienelės, 

kopėčios.  

Įgyvendintas projektas prisideda prie sveikatingumo ugdymo, 

kultūros ir tradicijų puoselėjimo, socialinės sanglaudos, žmonių 

užimtumo. Sudarytos geros sąlygos vaikų auginimui, o tai jaunas 

šeimas motyvuoja grįžti į Šaukotą, čia kurtis ir gyventi. 

 

  



10 

 

Stungių kaimo bendruomenė, Joniškio r. 

Projekto pavadinimas: LAUKO PAVĖSINĖS ĮRENGIMAS STUNGIUOSE 

Tikslas: pastatyti ir įrengti Stungių kaimo viešojoje erdvėje lauko 

pavėsinę. 

Rezultatas: sutvarkyta viešoji erdvė ir ant į žemę sugręžtų polių 

pastatyta medinė pavėsinė. 

Patogiu poilsiu džiaugsis Stungių kaimo gyventojai ir jų svečiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakruojo kaimo bendruomenė, Pakruojo r. 

Projekto pavadinimas: ČIA MŪSŲ NAMAI 

Tikslas: sutvarkyti Pakruojo kaimo 

viešąsias erdves ir pritaikyti jas 

bendruomeniniams poreikiams, taip 

gerinant kaimo patrauklumą, sudarant 

sąlygas gyventojų užimtumui ir aktyvumui 

didinti. 

Rezultatas: projekto metu įsigyta viešųjų 

erdvių tvarkymo įranga – vejos pjovimo 

traktorius ir dvigubos lauko supynės. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo 

organizuojamos bendruomenės narių 

talkos, kurių metu buvo tvarkoma aplinka 

ir sukurta jauki ir patraukli erdvė meninei, 

kultūrinei veiklai kaime organizuoti. Tikimasi, jog įdomi ir aktyvi kultūrinė veikla burs kaimo gyventojus, 

skatins skirtingų kartų bendravimą. 

 

N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas, Lazdijų r. 

Projekto pavadinimas: SPORTUOK IR STIPRINK SVEIKATĄ 

Tikslas: sutvarkyti viešąsias erdves ir jas pritaikyti 

sportui. 

Rezultatas: įgyvendinant projekto tikslą įsigyti 6 

treniruokliai (skirti nugaros, klubų, pilvo, rankų ir viso 

kūno raumenims mankštinti), balansinės supynės, 3 lauko 

suoliukai, 2 lauko šiukšliadėžės. 

Įgyvendintas projektas stiprina N. Kirsnos kaimo 

bendruomenės komiteto veiklos organizavimo sąlygas, 

skatina gyventojų pilietiškumą ir bendrų iniciatyvų 

rėmimą, didina gyventojų fizinį aktyvumą, sveikatos 

stiprinimą ir dalyvavimą bendrose veiklose (susibūrimus 

sportuojant, leisti laisvalaikį lauke) bei mažina žalingų 

įpročių sveikatai plitimą. 

.   
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Ramonų kaimo bendruomenė, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS PRIE RAMONŲ KAIMO BENDRUOMENĖS NAMŲ 

ATNAUJINIMAS 

Tikslas: atnaujinti viešąją erdvę prie Ramonų kaimo bendruomenės 

namų, pritaikant ją įvairaus amžiaus gyventojų poreikiams, 

sudarant sąlygas pasyvaus ir aktyvaus laisvalaikio leidimui. 

Rezultatas: bendruomenė įsigijo traktoriuką žolei pjauti, lauko 

treniruoklius ir įrenginius (spyruokliuką, balansines sūpynes) vaikų 

žaidimo aikštelei. Viešosios erdvės atnaujinimas sudarė geresnes, 

palankesnes sąlygas bendruomenės veiklai. Ramonų ir aplinkinių 

kaimų gyventojai turi galimybę dalyvauti organizuojamuose lauko 

renginiuose, pasimankštinti, bendrai leisti laisvalaikį, užmegzti ar 

atgaivinti pažintis, užsiimti bendromis veiklomis. Patiems 

jauniausiems kaimo gyventojams įkurta žaidimų erdvė su naujai 

pastatytomis sūpynėmis ir spyruokliuku. Pastoviai prižiūrima viešoji erdvė tapo patrauklia laisvalaikio vieta 

gryname ore. 

 

Bendruomenė „Rotinėnai“, Plungės r. 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS IR LAISVALAIKIO ZONOS ĮRENGIMAS 

Tikslas: siekti padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos 

patrauklumą įrengiant vaikų žaidimo aikštelę ir laisvalaikio 

zoną, tenkinant kaimo bendruomenės poreikius. 

Rezultatas: sutvarkytame žemės sklype įsigytas ir 

sumontuotas inventorius, pasėta žolė ir pasodinti medeliai – 

įrengta vaikų žaidimo aikštelė ir laisvalaikio zona, kurioje 

kokybiškai leidžia laiką vietos gyventojai, bendruomenės 

nariai, vaikai ir jaunimas. Sveikas ir turiningas laisvalaikis 

erdvioje ir tvarkingoje aplinkoje gerina emocinę ir socialinę 

būseną, didina bendruomeniškumą, gyvenamosios aplinkos 

patrauklumą. Didžiausią poveikį pajus vaikai ir jaunimas, nes jiems skirta nemaža dalis inventoriaus, kuriuo 

naudojantis gerinama sveikata ir fizinė būklė. Įrengta erdvė – atvira visiems kaimo gyventojams. 

 

Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ATNAUJINIMAS 

Tikslas: siekti padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos 

patrauklumą, sutvarkant viešąją erdvę, esančią Ilgižių 

kaime. 

Rezultatas: prie bendruomenės namų yra lauko scena su 

suolais žiūrovams, kurioje vyksta įvairūs renginiai, 

šventės. Prie įbetonuotų į žemę suolų tarp eilių žiūrovų 

praėjimo takeliai po lietaus pažliugdavo, buvo nesaugūs, 

šlapi. Projekto dėka įsigytos trinkelės ir jomis naujai 

išgrįsti takeliai. 

Projekto įgyvendinimo veiklose dalyvavo 30 dalyvių, 

kurie pabaigus išgrindimo trinkelėmis darbus, 

savanoriškai sutvarkė teritoriją. Sutvarkyta, estetiška erdvė traukia žvilgsnį tiek vietinių, tiek į kaimą 

atvažiuojančių svečių, didina kaimo patrauklumą. Bendri susibūrimai skatina socialinį aktyvumą, 

bendruomeniškumą. Įsigijus ir sudėjus trinkeles pagerėjo ne tik aplinkos įvaizdis, bet tapo patogu 

bendruomenės nariams, kaimų gyventojams, nepriklausomai nuo amžiaus ir socialinės padėties, komfortiškai 

praleisti laiką, pasidžiaugti kaime pagerinta infrastruktūros dalimi. Ši vieta buria visuomenę kokybiškam 

laisvalaikio praleidimui savo gyvenamojoje vietovėje, gerina gyventojų emocinę būklę, kuria jaukesnę, 

patogesnę aplinką juose dalyvaujantiems asmenims ir pasirodantiems kolektyvams. 
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Stoniškių bendruomenė, Pagėgių sav. 

Projekto pavadinimas: KAIMO VIETOVĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS 

Tikslas: įrengti vaikų žaidimo aikštelę su elementais (sūpynės, 

lauko staliukas su kėdutėmis, šiukšliadėžė) Rukų kaimo viešojoje 

erdvėje. 

Rezultatas: jauniausieji Rukų kaimo gyventojai iki šiol neturėjo 

saugios, jų poreikius atitinkančios žaidimų erdvės, todėl buvo 

nuspręsta gyvenvietės centre, šalia daugiabučių pastatų įrengti 

vaikų žaidimų aikštelę. Įsigyta ir sumontuota vaikų žaidimo 

aikštelė su elementais pritaikyta ne tik Rukų, tačiau ir Stoniškių, 

Mažaičių, Pakamonių, Aleknų, Stumbragirių kaimų gyventojų 

vaikų poreikiams. Naujai sukurtoje viešojoje erdvėje vaikams 

sudarytos galimybės aktyviai leisti laiką gryname ore, ugdomas jų 

sportinis aktyvumas, komunikaciniai gebėjimai bei socialiniai 

ryšiai. 

 

Asociacija „Šniūraičių bendruomenė“, Radviliškio r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS PRITAIKYMAS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELEI IR JOS 

PRIEŽIŪRAI 

Tikslas: pritaikyti esamą viešąją erdvę vaikų žaidimų 

aikštelei, sukuriant funkcionalią poilsio ir laisvalaikio 

erdvę. 

Rezultatas: viešoje erdvėje pastatytas vaikų žaidimų 

kompleksas (žaidimų aikštelė su čiuožyne, karuselė, 

lauko teniso stalas, du suoliukai, šiukšliadėžė) ir 

vejos šienavimo traktoriukas su rinktuvu. 

Įgyvendinus projektą racionaliai panaudotas žemės 

sklypas, sutvarkyta aplinka ir patenkinti vietos 

gyventojų poreikiai. Patraukliai įrengta žaidimų 

aikštelė tapo traukos centru vaikus auginančioms 

šeimoms ir vaikams, sumontuoti įrengimai – saugia ir 

patrauklia kasdieninio pabendravimo vieta. Įsigytas ir 

pastatytas lauko teniso stalas paįvairino jaunimo ir 

suaugusiųjų laisvalaikio pobūdį. 

Įsigytu vejos pjovimo traktoriuku šienaujamas ne tik žemės sklypas, kuriame įrengta vaikų žaidimo aikštelė, 

tačiau ir sporto aikštynas bei šalia bendruomenės namų esantis „Kartų parkas“, kuriame organizuojamos 

įvairios bendruomenės šventės. 

 

Trakų rajono Valų kaimo bendruomenė „Neris“, Trakų r. 

Projekto pavadinimas: VALAI SKAMBA 

Tikslas: pagerinti Valų kaimo gyventojų emocinę sveikatą 

įrengiant lauko muzikos instrumentus. 

Rezultatas: įsigyti ir viešoje erdvėje sumontuoti muzikos 

instrumentai, kuriais su dideliu susidomėjimu naudojasi 

bendruomenės gyventojai. Šie instrumentai tapo papildomu 

traukos šaltiniu ir priežastimi daugiau laiko praleisti gryname ore, 

užsiimti malonia veikla, o bendruomenės poilsiavietė tapo 

populiaresne. 
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Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r. 

Projekto pavadinimas: JUDĖSIME DAUGIAU IR IŠRADINGIAU 

Tikslas: sukurti naujas kaimo erdves: hortenzijų alėją ir 

lauko treniruoklių erdvę, kurios stiprins fizinę, psichinę, 

emocinę sveikatą, skatins skirtingų amžių kaimo 

gyventojus rinktis įvairesnį aktyvaus judėjimo būdą, 

ugdys aktyvios, sveikos gyvensenos įgūdžius bei 

įpročius. 

Rezultatas: įrengta vieša trijų universalių lauko 

treniruoklių erdvė su skirtingomis funkcijomis: 

dvigubos slidės, steperis ir dviratis, treniruoklis, skirtas 

rankų, nugaros, pilvo, krūtinės preso treniravimui. 

Aktyviau, išradingiau judėdami skirtingų amžių žmonės 

ne tik stiprina fizinę sveikatą, bet ir gerina dvasinę savijautą, labiau plėtoja socialinius ryšius, o atvykę į kaimą 

pas senelius anūkai, sportuodami įdomiau leidžia laisvalaikį.  

Įsigytas vejos pjovimo traktoriukas padėjo išspręsti bendruomenės problemą: reguliariai, kokybiškai nupjauti 

žolę, naujose sukurtose erdvėse, bendruomenės namų prieigose. Su šiuo mechanizmu bendruomenė 

geranoriškai padės senstantiems, turintiems įvairių sveikatos negalavimų kaimo žmonėms. 

Iš projekto lėšų pasodinta ir suformuota nauja alėja iš 20 vienetų šluotelinių hortenzijų. Ši erdvė ne tik papuošė 

bendruomenės namų aplinką, bet ir tapo traukos bei atsipalaidavimo zona kaimo gyventojams, svečiams ir 

sportuojantiems. 

 

Asociacija Panemunėlio kraštas, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS 

Tikslas: įrengti stacionarią lauko sceną – pavėsinę. 

Rezultatas: bendruomenės nariai savanorišku darbu prisidėjo prie lauko 

scenos – pavėsinės įrengimo paruošiamųjų darbų, tad dabar ne tik 

seniūnijos, tačiau ir viso Rokiškio rajono gyventojai bei profesionalaus 

meno atlikėjai yra Panemunėlyje vykstančių renginių bei edukacinių 

veiklų dalyviai. 

Bendros veiklos skatina bendravimą, bendruomeniškumą ir naujų 

sumanymų įgyvendinimą. 

 

 

 

 

 

 

Nemaitonių seniūnijos bendruomenė, Kaišiadorių r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS: VARKALIŲ KAIMO TVENKINIO 

PRITAIKYMAS KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIAMS 

Tikslas: išvalyti Varkalių kaime esantį tvenkinį ir pritaikyti jį kaimo 

gyventojų poreikiams. 

Rezultatas: nukastas dumblas, tvenkinys pagilintas, išlygintas ir 

suformuotas nuožulnus krantas; išpjauta dalis aplink tvenkinį augusių 

krūmų ir medžių, turėjusių įtakos tvenkinio dumblėjimui. Kaimo 

gyventojai planuoja tvenkinyje įveisti žuvies, kad šalia jo būtų galima ne 

tik ilsėtis, tačiau ir žvejoti. 

Šio projekto įgyvendinimas pagerino kaimo bendruomenės narių gyvenimo 

kokybę – sukurta saugi ir draugiška aplinka aktyviai poilsiauti bei puoselėti 

bendruomeniškus ryšius. 
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Suvieko kaimo bendruomenė, Zarasų r. 

Projekto pavadinimas: AKTYVAUS POILSIO ZONOS ĮRENGIMAS SUVIEKO KAIME 

Tikslas: sukurti Suvieko kaime naują viešos infrastruktūros objektą – 

aktyvaus poilsio zoną, skirtą kaimo gyventojų ir kaimo svečių aktyviam 

poilsiui. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimo metu įsigytas ir sumontuotas lauko 

sporto inventorius: vaikų žaidimų aikštelė iš 4 elementų, lauko treniruokliai 

(2 vnt.), suoliukai (2 vnt.), įmontuojama šiukšlių dėžė (1 vnt.). 

Sutvarkius viešąją erdvę ir įrengus aktyvaus poilsio zoną su vaikų žaidimo 

aikštele ir lauko treniruokliais, padidėjo vaikų, jaunų žmonių ir suaugusiųjų 

užimtumo lygis. Tėvai ir seneliai turi saugią aplinką leisti laiką su vaikais 

– sukurtos sąlygos pilnavertiškam šeimų poilsiui ir bendruomeniškumo 

skatinimui, kaimo gyventojų sveikatinimui. Įgyvendintas projektas skatins 

vietos gyventojus rinktis aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą, prisidės prie 

kaimo laisvalaikio užimtumo didinimo, gyvenamosios vietos patrauklumo, 

mažins socialinę atskirtį tarp kaimo ir miesto gyventojų bei gyventojų 

emigraciją iš kaimo. 

 

 

 

 

 

Asociacija Sutkūnų bendruomenė, Šiaulių r. 

Projekto pavadinimas: ATGIMSTA SUTKŪNŲ PARKAS 

Tikslas: atnaujinti kaimo vietovėje esančią viešąją 

erdvę turiningam laisvalaikiui. 

Rezultatas: Sutkūnų bendruomenė yra jauna ir dar 

neturi savo patalpų, tad vienintelė vieta burtis ir 

organizuoti šventes – parkas. Bendruomenės nariai 

jau keletą metų savanoriškai dirbo tvarkydami parko 

teritoriją: genėjo medžius ir krūmus, pjovė žolę, 

pastatė sūpynes ir įrengė hamakus, atnaujino sporto 

aikštynus, įsigijo patalpą įrankiams susidėti. 

Šio projekto dėka bendruomenė parko priežiūrai 

įsigijo traktoriuką – vejapjovę ir trimerį. 

Reguliariai prižiūrimas parkas tapo dar patrauklesne 

vieta vaikams ir jų tėvams bei seneliams. 

 

Birbinčių bendruomenė, Klaipėdos r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS TVARKYMAS BIRBINČIŲ KAIME IR PRITAIKYMAS 

BENDRUOMENĖS POREIKIAMS 

Tikslas: sutvarkyti ir puoselėti viešąją erdvę, skirtą 

Birbinčių kaimo gyventojams. 

Rezultatas: įsigytas vejos pjovimui robotas su 

priedais ir sandėliukas daiktams bei įrankiams laikyti. 

Sutvarkyta viešoji erdvė ir užtikrintas vietos gyventojų 

aktyvus poilsis gamtoje. 
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Antrųjų Svirnų kaimo bendruomenė, Anykščių r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ TVARKYMAS IR PRIEŽIŪRA SVIRNŲ II KAIME 

Tikslas: atnaujinti esamą viešosios erdvės laisvalaikio aikštelę, 

palengvinti sąlygas viešųjų erdvių priežiūrai, ugdant gyventojų gebėjimus 

bendruomenės veiklas vykdyti drauge. 

Rezultatas: įsigytas vejos pjovimo traktoriukas, aukštapjovė su 

akumuliatoriumi bei įkrovikliu, lauko baldų komplektas (stalas su suolais) 

pavėsinei, universalios kopėčios. 

Įgyvendinus projektą palengvėjo viešųjų erdvių tvarkymo darbai. Gražiai 

tvarkoma bendruomenės viešoji aplinka įpareigoja pasitempti ir kaimo 

gyventojus gražinti savo sodybas. Atokvėpio erdvėje – pavėsinėje 

gyventojai atrado patogią vietą pailsėti, aktyviai bendrauti. Padidėjo 

žmonių dėmesys viešajam gyvenimui, suinteresuotumas 

bendruomeninėms veikloms keičiančioms gyvenimo kokybę, kaimo 

estetinis vaizdas ir tai gerina gyventojų emocinę savijautą. Įsigytomis priemonėmis numatoma teikti paslaugas 

ir kaimo gyventojams – kaip originalią dovaną įvairiomis progomis. Projekto sėkmę lėmė bendruomenės narių 

geranoriškumas ir susitelkimas bendram darbui. Žmones vienija ne tik projekto rezultatai, tačiau ir pats 

procesas – idėjos virsmas realybe. 

 

Gervinės kaimo bendruomenė, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: SPORTINĖS IR SVEIKATINIMO ERDVĖS ĮRENGIMAS KAIME 

Tikslas: įrengti sporto ir sveikatinimo viešąją erdvę 

jaukiame bendruomenės namų parke, pritaikant ją 

vaikams, jaunimui bei vyresnio amžiaus žmonėms. 

Rezultatas: sukurtas naujas infrastruktūros įrenginys su 

įrengta lauko – kiemo danga suteikia ne tik geresnį 

funkcionalumą, tačiau didina ir kaimo patrauklumą – 

parkas prie bendruomenės namų tapo dažniau lankomas. 

Įgyvendinto projekto rezultatą vertina ir jaunos šeimos, 

kurios su vaikais lankosi bendruomenės parke – vienas 

laipynių komplektas skirtas ir mažiesiems. Šios naujos 

erdvės įrenginių įvairovė leidžia turiningiau praleisti laisvalaikį ir seneliams, leidžiantiems laiką su anūkais 

gamtoje, kurie yra dažni savaitgalių ir vakarų parko lankytojai. Didelė nauda visiems bendruomenės nariams, 

gausiai parką lankantiems narių artimiesiems ir pravažiuojantiems. Taip pat pagerėjo rezultatai aplinkosaugos 

srityje – sutvarkyta dar viena drėgna parko dalis, iškirsta sena gyvatvorė. 

Įgyvendinant projektą bendruomenės nariai prisidėjo savanorišku darbu: išlygino žemės plotą, iškirto krūmus, 

prižiūri teritoriją, surengė atidarymo šventę. 

 

Triškonių kaimo bendruomenės centras, Pakruojo r. 

Projekto pavadinimas: TRIŠKONIŲ KAIMO VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS IR 

PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS 

Tikslas: sutvarkyti Triškonių kaimo bendruomenės centro aplinką ir 

pritaikyti ją bendruomeniniams poreikiams tenkinti, taip didinant kaimo 

patrauklumą ir gyventojų užimtumą. 

Rezultatas: įsigytas vejos pjovimo traktorius, krūmapjovė ir rinktuvas – 

šluota, kuriais nuolat tvarkomos Triškonių kaimo viešosios erdvės. Kaimo 

gyventojų savanoriško darbo dėka sutvarkyta (iškirsti krūmai, nupjauta žolė) 

ir pastoviai tvarkoma ne tik kaimo bendruomenės namų teritorija, tačiau ir 

Triškonių kaimo kryžiaus aplinka, stadiono viešoji erdvė. 

Sukurta jauki aplinka bendruomeninei, kultūrinei, meninei veiklai kaime, kuri 

buria visus Triškonių gyventojus aktyviam bendravimui ir veiklų 

įgyvendinimui. 
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Jurdaičių kaimo bendruomenė, Joniškio r. 

Projekto pavadinimas: PATRAUKLI APLINKA – TVARI BENDRUOMENĖ 

Tikslas: gerinti gyvenamosios vietovės patrauklumą ir kaimo 

įvaizdį, sutvarkant kaimo viešąsias erdves. 

Rezultatas: įsigytas traktorius vejai pjauti, krūmapjovė, lauko 

suoliukai ir šiukšlių dėžė. 

Jurdaičių kaimo bendruomenės nariams atnaujinta ir pagerinta 

0,30 ha ploto futbolo aikštė tapo nauja traukos vieta vaikams 

ir jaunimui, kurioje jie gali turiningai ir patogiai praleisti 

laisvalaikį gamtoje sportuojant ar bendraujant. Atnaujintoje 

futbolo aikštėje suteikta galimybė rengti sportinius renginius 

Jurdaičių socialinės globos namų gyventojams bei jų 

partneriams iš kitų globos namų. Įrengti du lauko suoliukai 

leidžia patogiai stebėti futbolo varžybas ar kitus sportinius 

renginius, stiprina socialinius ryšius. Šiukšlių dėžė padeda 

išlaikyti aplinką švarią, ugdo jaunimo švaros ir tvarkos įgūdžius. Projekto įgyvendinimas, prekių užsakymas, 

įsigijimas ir montavimas subūrė bendruomenės narius bendram vieningam darbui, kurio rezultatais džiaugiasi 

visi kaimo gyventojai. 

 

Visuomeninė organizacija „Lukšių kaimo bendruomenė“, Šiaulių r. 

Projekto pavadinimas: GRAŽU GRAŽIAI GYVENTI 

Tikslas: sutvarkyti kaimo viešąsias erdves ir užtikrinti 

nuolatinę Lukšių kaimo viešosios erdvės priežiūrą bei 

skatinti gyventojus daugiau dėmesio skirti savo 

gyvenamosios aplinkos tvarkymui; gerinti gyvenamosios 

vietos patrauklumą ir kaimo įvaizdį; organizuojant 

užsiėmimus lauke gerinti bendruomenės narių, vaikų ir 

jaunimo užimtumą. 

Rezultatas: įsigytas vejos pjovimo traktorius, kuriuo jau 

nuo liepos mėn. viešose bendruomenės erdvėse pjaunama 

žolė. 

Prižiūrimoje teritorijoje organizuojami smagūs renginiai, 

kaimynų susibūrimai, edukacijos. Bendruomenės nariai 

džiaugiasi, kad nuo šiol gyvens gražiau ir saugiau. 

 

 

Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė „Butkiškės“, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS BUTKIŠKĖS KAIME TVARKYMAS 

Tikslas: sutvarkyti Butkiškės kaimo viešąją erdvę ir 

pritaikyti ją vietos gyventojų poreikiams bei 

sustiprinti bendruomenės materialinę techninę bazę. 

Rezultatas: pastatyti 2 stalų su suolais komplektai, 

dvivietės sūpynės su čiuožykla ir nupirktas 

traktoriukas – žoliapjovė. 

Projekto rezultatais naudosis virš 300 kaimo 

gyventojų. Atnaujinta viešoji erdvė prisidės prie 

gyventojų ir turistų poilsio kokybės ir kaimo 

kraštovaizdžio gerinimo, tai puiki vaikų ir mamų 

poilsio zona, kur kiekvienas vaikas patirs geras 

emocijas, nuotykius, didins bendruomenės narių ir 

kaimo gyventojų aktyvumą dalyvaujant ir kitose bendruomenės veiklose, skatins gyventojus burtis ir 

bendrauti. 
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Lukšių bendruomenės centras, Šakių r. 

Projekto pavadinimas: POILSIO ZONA VISIEMS 

Tikslas: sutvarkyti, atnaujinti visuomeninės 

paskirties teritoriją – viešąją erdvę, pritaikant ją 

bendruomenės poreikiams. 

Rezultatas: projekto metu įrengtas medinių sūpynių 

kompleksas, sūpynės vaikams (balansinė ir 

karuselė), pastatytos 3 šiukšliadėžės ir dviračių 

stovas. Viešoji erdvė pritaikyta ne tik bendruomenės, 

tačiau ir viso kaimo gyventojų poreikiams. Medinių 

sūpynių kompleksas – puiki poilsio vieta visiems – ir 

senjorams, ir jaunimui, o jauniausieji bendruomenės 

nariai džiaugiasi balansinėmis sūpuoklėmis ir 

karusele. 

 

Ramoškių kaimo bendruomenė, Joniškio r. 

Projekto pavadinimas: RAMOŠKIŲ KAIMO VIEŠOSIOS ERDVĖS PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ 

POREIKIAMS 

Tikslas: viešosios erdvės pritaikymas gyventojų poilsiui. 

Rezultatas: nupirkta ir pastatyta lauko pavėsinė, sūpynės ir šeši 

mediniai suolai. Ramoškių kaime įrengta nauja poilsio zona tapo nauju 

traukos centru susitikimams ir renginiams. Jos sutvarkymas bei 

įrengimas suteikia bendravimo gamtos prieglobstyje galimybę, telkia 

bendruomenės narius įvairioms veikloms, žaidimams ar tiesiog 

prisėdus pasišnekučiuoti. Įrengta poilsio zona pagerino ir viešos vietos 

patrauklumą. Ateityje planuojamas projekto tęstinumas – šioje 

teritorijoje pastatyti daugiau suolų, įrengti vaikų žaidimo aikštelę ir 

laužavietę. 

 

 

Kaimų bendruomenė „Gruzdiškė“, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: LAUKO TRENIRUOKLIAI – KAIMŲ BENDRUOMENĖ „GRUZDIŠKĖ“ 

Tikslas: sukurti naują infrastruktūros objektą – laisvalaikio ir sporto zoną, pritaikant ją kaimo gyventojų 

poreikiams. 

Rezultatas: įgyvendinto projekto dėka viešoji 

erdvė užpildyta naujais įrenginiais. 

Treniruoklių kompleksas skirtas visų kūno 

raumenų mankštinimui, fizinės jėgos ir 

ištvermės stiprinimui bei sveikam laiko 

leidimui gryname ore. Padidėjo socialinė nauda 

Gruzdiškės ir aplinkinių kaimų gyventojams, 

pagerėjo teigiamas kaimo įvaizdis – kaimas 

tapo patrauklesnis, o atnaujinta viešoji erdvė 

traukia dėmesį ryškiaspalviais treniruokliais.  

Šioje poilsio zonoje kiekvienas lankytojas gali 

patirti geras emocijas, sustiprėti fiziškai ir 

patobulins savo sportinę formą. Šio projekto 

dėka padidės bendruomenės narių ir kaimo 

gyventojų aktyvumas dalyvaujant ir kitose 

bendruomenės veiklose, o nauja erdvė, 

praturtinta šiuolaikiškais treniruokliais, taps 

kaimo gyventojų ir atvykusių svečių traukos centru, skatins gyventojus burtis ir bendrauti. 
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Titonių kaimo bendruomenė, Pakruojo r 

Projekto pavadinimas: MES TVARKINGI BEI VIENINGI 

Tikslas: didinti kaimo viešųjų erdvių patrauklumą ir 

prieinamumą Titonių ir aplinkinių kaimų gyventojams. 

Rezultatas: bendruomenė įsigijo traktoriuką žolei pjauti 

prie bendruomenės namų ir vaikų žaidimo aikštelės.  

 

 

 

 

 

 

 

Kairelių kaimo bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: KAIRELIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS 

Tikslas: stiprinti Kairelių kaimo 

bendruomenę, kultūrą ir aplinkos 

patrauklumą – sutvarkyti kaimo 

viešąsias erdves, sukurti ir pastatyti 

joje ąžuolinį kryžių. Įtraukti ir 

suvienyti kaimo gyventojus, skatinti 

pilietiškumą ir bendruomeniškumą 

rūpinantis viešąja erdve. 

Rezultatas: įgyvendinant projektą 

pastatytas ąžuolinis kryžius – kaimo 

apsaugos simbolis. Viešoji erdvė 

apsodinta daugiamečiais augalais 

(hortenzijomis). Įsigytas traktorius leidžia kaimo erdvių priežiūra rūpintis efektyviau. Socialinė ir kultūrinė 

bendruomenės aplinka, kurioje organizuojami įvairius renginiai, tapo tvarkingesnė ir patrauklesnė. Į bendras 

veiklas įtraukti ir suvienyti kaimo gyventojai rūpinsis viešosios erdvės priežiūra. 

 

Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“, Alytaus r. 

Projekto pavadinimas: KANČĖNŲ KAIMO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS IR PRIEŽIŪRA 

Tikslas: kurti socialinę ir dvasinę gerovę, 

patrauklią gyvenamąją aplinką kaime, atnaujinant 

ir prižiūrint viešąsias erdves bei pritaikant jas 

bendruomenės poreikiams. 

Rezultatas: atnaujinta poetės Onės Baliukonės 

gimtoji sodybvietė: atlikti paviršiniai žemės 

tvarkymo darbai, atidengti išlikę sodybos pamatų 

akmenys, suformuoti takeliai, įsėta veja. 

Sodybvietės apželdinimui įsigyti ir pasodinti 

daugiamečiai augalai. Vietoje neišlikusio 

gyvenamojo namo pagamintas ir pastatytas knygų 

namelis, sodo obelų pavėsyje – skaitymo suolelis 

su sukurta išskirtinė erdve skaitymui. 

Bendruomenės prižiūrimoms teritorijoms ir 

viešosioms erdvėms tvarkyti įsigytas vejos pjovimo traktorius, kuris kaskart nušienauja apie 2 ha žolės ploto. 

Prie projekto įgyvendinimo savanorišku darbu, turimais resursais prisidėjo vietos gyventojai, jaunimas, 

ūkininkai, verslininkai. Sutvarkytos ir prižiūrimos viešosios erdvės tapo patrauklesnės, sulaukia daug 

lankytojų, žmonės aktyviau ir prasmingiau bendrauja, poilsiauja. 
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Eržvilkiškių bendruomenės centras, Jurbarko r. 

Projekto pavadinimas: ERŽVILKO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ KŪRIMAS 

Tikslas: sutvarkyti Eržvilko miestelio viešąją erdvę, pritaikant ją gyventojų 

poreikiams. 

Rezultatas: Eržvilko miestelio centras apsodintas daugiamečiais augalais, 

pavasariais pražystančiomis alyvomis, dar kartą atskleidžiančiomis Eržvilko 

simbolį, kurį sukūrė tautodailininkas krašto istorijai įamžinti. Pastatytas 

išmanus suoliukas, šiukšlių dėžė, vėliavos stovai, lankytinų vietų rodyklė – 

poilsiui ir informacijos prieinamumui. Puoselėjama žydinti ir patraukli erdvė 

puošia miestelį ir taip sudaro sąlygas gyventojų bendruomeniškumo ir 

bendradarbiavimo skatinimui. 

 

 

 

 

 

Užkalnių kaimo bendruomenė, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO ERDVĖS ĮRENGIMAS UŽKALNIŲ KAIME 

Tikslas: atnaujinti viešąją erdvę Užkalnių kaimo centre, 

visuomenės poreikiams skirtame sklype ir pritaikyti ją 

aktyviam gyventojų poilsiui. 

Rezultatas: viešoje erdvėje iškirtus menkaverčius krūmus ir 

įsigijus medinę žaidimų aikštelę, supynę, suoliuką, šiukšlių 

dėžę, dviračių stovą įrengta vaikų žaidimo aikštelė. Viešosios 

erdvės estetinį vaizdą pagyvino lauko vazonai, stalas su 

stogeliu ir vėliavos stovas. Įgyvendinto projekto dėka pagerėjo 

kaimo įvaizdis. Vaikų fiziniam bei psichologiniam ugdymui 

pritaikyti žaidimų įrenginiai suteikė viešajai erdvei 

patrauklumo, jaukumo. Žaidimų aikštelė ir joje sukurta 

estetiška aplinka tapo puikia vaikų, tėvų ir senelių poilsio zona. 

 

Visuomeninė organizacija „Petkūnų bendruomenės centras“, Kėdainių r. 

Projekto pavadinimas: PETKŪNŲ BENDRUOMENĖS NAMO KIEMELIO SUTVARKYMAS, 

PRITAIKANT GYVENTOJŲ POREIKIAMS 

Tikslas: plėtoti ir stiprinti bendruomeninę veiklą Petkūnų kaime. 

Rezultatas: penkiolika bendruomenės narių talkų metu tvarkė 

kiemelio aplinką, įsigijo bei pastatė pavėsinę – sceną, kurią 

naudosis organizuodami įvairius renginius ir bendruomenės 

narių susirinkimus. Tikimasi, kad sutvarkyta viešoji erdvė 

paskatins ir kitus kaimo gyventojus aktyviau įsitraukti į 

bendruomenės vykdomas veiklas. 

 

Radailių bendruomenė, Klaipėdos r. 

Projekto pavadinimas: RADAILIŲ LAISVALAIKIO – SPORTO ERDVĖS ĮRENGIMAS 

Tikslas: Radailių kaimo socialinės ir ekonominės aplinkos kokybės 

gerinimas. 

Rezultatas: projekto vykdymo metu vyko aikštelės įrengimo 

parengiamieji darbai, kurių metu buvo klojami borteliai, braižomos 

aikštelės linijos, pastatyti krepšinio ir tinklinio – teniso stovai. Įrengta 

sporto aikštele naudosis visi Radailių kaimo gyventojai. 
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Katyčių bendruomenė, Šilutės r. 

Projekto pavadinimas: GERUMO TAKELIS 

Tikslas: skatinti kaimo gyventojus aktyviai dalyvauti viešajame 

gyvenime ir partnerystės pagrindu įgyvendinti iniciatyvas, skirtas 

spręsti vietos problemas bei puoselėti krašto savitumą. 

Rezultatas: sukurta laisvalaikio ir poilsio zona su įrengtu pėsčiųjų taku, 

sūpynėmis ir suolais. Katyčių miestelyje įrengta laisvalaikio zona 

skatins gyventojų aktyvią gyvenseną, bendravimą, norą tausoti ir 

prižiūrėti savo bendruomenės narių sukurtą erdvę. 

 

 

Bendruomenė „Draudežeris“, Tauragės r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS DRAUDENIUOSE 

Tikslas: kuriant patrauklią ir gražią aplinką telkti kaimo 

gyventojus bendrai veiklai, skatinant tausoti aplinką, puoselėti 

tradicijas. 

Rezultatas: įsigyti lauko stalai su suolais, greitai surenkama 

palapinė, kazano (lauko kepsninės) komplektas, pastatytas 

vėliavos stiebas. Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytas 0,15 ha 

sklypas, kuris suteikė gyvenvietei patrauklumo, skatina 

bendruomenės narių užimtumą, bendravimą, tradicinių švenčių 

populiarinimą. Vietos gyventojams sudarytos puikios užimtumo 

ir laisvalaikio sąlygos. Sutvarkyta viešoji erdvė pagerino 

Draudenių gyvenvietės įvaizdį, didina bendruomenės narių 

motyvaciją sveikai gyvensenai, sportinei ir kultūrinei veiklai. 

 

 

Juodpetrių kaimo bendruomenė, Tauragės r. 

Projekto pavadinimas: LAUKO SCENA 

Tikslas: kaimo bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas 

kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų viešiesiems poreikiams, siekiant 

sudaryti sąlygas socialinei ir kultūrinei veiklai, bendruomeniškumo 

stiprinimui. 

Rezultatas: sutvarkytoje viešojoje erdvėje pastatyta lauko scena, kuria 

naudosis ne tik Juodpetrių, tačiau ir Lapurvio bei Molupio kaimų gyventojai. 

Įgyvendintas projektas pristatytas kaimo gyventojams bendruomenės rudens 

šventės metu. 

 

 

 

 

Vytautų kaimo bendruomenė, Lazdijų r. 

Projekto pavadinimas: VYTAUTŲ KAIMO BENDRUOMENĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS 

Tikslas: turėti sporto ir poilsio zoną, kurioje bendruomenės nariai 

turiningai leistų laisvalaikį, gerintų fizinį aktyvumą. 

Rezultatas: įsigyti ir pastatyti treniruokliai, įvairūs žaidimų įrenginiai 

vaikams ir jaunimui. Vytautų bendruomenė ir aplinkinių kaimų 

gyventojai turi sutvarkytą ir jaukią visuomeninės paskirties teritoriją su 

sporto ir poilsio zona. Į naujai įkurtas erdves, kurios gerina gyvenimo 

kaime kokybę, renkasi ir socialinę atskirtį jaučiantys asmenys (senyvo 

amžiaus žmonės, daugiavaikės šeimos). Įsigytos benzininės žoliapjovės 

pagalba teritorija yra tinkamai prižiūrima. 
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Žvirgždaičių miestelio bendruomenė, Šakių r. 

Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO ZONOS ĮRENGIMAS ŽVIRGŽDAIČIUOSE 

Tikslas: stiprinti gyventojų bendrystę, užimtumą, įrengiant viešąją erdvę 

prasmingam ir turiningam laisvalaikiui leisti, sukuriant naują objektą – 

lauko sceną. 

Rezultatas: prie seniūnijos sutvarkyta viešoji erdvė (0,30 ha) ir joje 

pastatyta medinė pavėsinė – lauko scena, kuri bus naudojama 

bendruomenės kultūrinėms ir edukacinėms veikloms vykdyti. 

 

 

 

 

 

Kaimo bendruomenė „Galmena“, Tauragės r. 

Projekto pavadinimas: NORKAIČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS 

„GALMENA“ LAUKO ERDVĖS ATNAUJINIMAS 

Tikslas: bendruomenės kiemo sutvarkymas ir jo pritaikymas lauko 

renginiams. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimo metu perdažyta lauko scena ir pakeistas 

jos stogas, skaidriu PVC tentu apdengtos bendruomenės pastato lauko 

stoginės sienos, pagaminti lauko stalai ir suolai. 

Šis projektas suteiks organizuojamiems renginiams kokybiškumo ir 

patrauklumo, skatins bendruomenės narių motyvaciją kultūrinėms veikloms, 

didins tradicinių švenčių populiarinimą. Pagerintas bendruomenės teritorijos 

infrastruktūros įvaizdis. 

 

 

Kražių bendruomenė, Kelmės r. 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS 

Tikslas: įrengti vaikų žaidimų aikštelę ir pritaikyti ją bendruomenės 

poreikiams, didinant gyvenamosios vietovės patrauklumą ir skatinant 

aktyvų vaikų užimtumą. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimo metu paruošta viešoji erdvė, 

kurioje įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Įrengus žaidimų aikštelę 

pagerėjo gyvenamosios vietos patrauklumas, viešoji erdvė tapo 

laisvalaikio traukos centru skatinančiu mažųjų bendruomenės 

gyventojų užimtumą ir fizinį aktyvumą, bei mažinančiu socialinę 

atskirtį. 

 

 

Levaniškių bendruomenė „Abipus Nevėžio“, Anykščių r. 

Projekto pavadinimas: KAD VISIEMS BŪTŲ GERIAU 

Tikslas: pagerinti sąlygas kultūrinės veiklos pristatymui įrengiant stacionarią 

lauko sceną; didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą prižiūrint bei tvarkant 

viešąsias erdves, pritaikant jas kultūrinei, socialinei ir sportinei veiklai. 

Rezultatas: sutvarkyta bendruomenės namų aplinka, įrengta stacionari lauko 

scena ir įsigyta motorinė krūmapjovė. Įgyvendintas projektas pagerino 

Levaniškių ir aplinkinių kaimų žmonių gyvenimo kokybę, skatina aktyviau 

dalyvauti organizuojamuose renginiuose, stiprina tarpusavio ryšį ir bendravimą. 
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Asociacija „Dauparų bendruomenė“, Klaipėdos r. 

Projekto pavadinimas: GOBERGIŠKĖS GYVENVIETĖS ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ERDVIŲ ĮKŪRIMAS 

Tikslas: įkurti laisvalaikio ir poilsio parką, įrengiant poilsio zonas 

atskiroms amžiaus grupėms ir jį pritaikyti kultūriniams 

renginiams. 

Rezultatas: įgyvendinto projekto dėka sukurta funkcionali jaunų 

šeimų su mažamečiais vaikais poilsio ir susitikimų vieta. Padidėjo 

jaunimo aktyvaus laisvalaikio galimybės. Šioje teritorijoje jau 

nuo 2010 m. rengiamos vasaros ir žiemos šventės, organizuojami 

koncertai, o įgyvendinto projekto dėka – nuo šių metų ir 

mažamečiai vaikai su tėvais turi saugią aplinką su žaidimų 

aikštele. 

 

 

Rokiškio rajono Kavoliškio kaimo bendruomenė 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ LAISVALAIKIO ERDVĖ 

Tikslas: įrengti naują laisvalaikio erdvę – vaikų žaidimų 

aikštelę. 

Rezultatas: suorganizuotos bendruomenės narių talkos ir 

sutvarkyta viešoji erdvė, kurioje įrengta vaikų žaidimų 

aikštelė. Naujai sukurta erdve naudosis Kavoliškio ir 

aplinkinių kaimų vaikai, jaunos šeimos, vaikus 

prižiūrintys seneliai. 

 

 

Grumblių seniūnaitijos bendruomenė „Varnakalnis“, Plungės r. 

Projekto pavadinimas: SPORTUOJAME PO ATVIRU DANGUMI 

Tikslas: įrengiant sporto aikštelę su lauko treniruokliais skatinti 

bendruomenės gyventojų fizinį aktyvumą, gerinti sveikatą ir psichinę 

būklę. 

Rezultatas: įgyvendinant projektą įsigyti ir sumontuoti lauko 

treniruokliai, kuriais naudosis Grumblių, Raišaičių, Gelindėnų, 

Paežerės, Paišiotų, Vaištarų, Kulskių gyventojai ir jų svečiai. 

 

 

 

 

 

 

 

Petrališkės gyvenvietės bendruomenė, Kelmės r. 

Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO IR POILSIO 

ERDVĖS ĮKŪRIMAS PETRALIŠKĖS KAIME 

Tikslas: sutvarkyti Petrališkės kaimo centre esančią erdvę 

pritaikant ją gyventojų poreikiams, padidinti gyvenamosios 

aplinkos patrauklumą. 

Rezultatas: prie bendruomenės namų sutvarkytas žemės 

sklypas ir jame įrengta laisvalaikio bei poilsio erdvė, kurioje 

pastatyta medinė pavėsinė (su lauko baldais ir grindimis), 

pastatytos metalinės šiukšlių dėžės ir lauko suoliukai. Viešosios 

erdvės priežiūrai įsigyta akumuliatorinė žoliapjovė. 
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Zarasų rajono Samanių bendruomenė „Dvargantis“, Zarasų r. 

Projekto pavadinimas: AKTYVAUS POILSIO ZONOS SUKŪRIMAS SAMANIŲ KAIME 

Tikslas: Samanių kaime sukurti naują viešosios infrastruktūros 

objektą – aktyvaus poilsio zoną, skirtą aktyviam kaimo gyventojų 

ir jų svečių poilsiui. 

Rezultatas: įsigyti ir sumontuoti lauko treniruokliai, gimnastikos 

tiltelis ir švediška sienelė su skersiniu, lauko suoliukai bei 

dviračių stovas. Samanių bendruomenės 0,48 ha sklype sukurta 

aktyvaus poilsio zona, kuri vietos gyventojus ir jų svečius skatina 

kokybiškai poilsiauti, gerinti fizinę savijautą, bendrauti. 

Įgyvendintas projektas prisideda ir prie kaimo gyvenamosios 

aplinkos gražinimo. 

 

 

 

 

 

Daugėliškio krašto bendruomenė, Ignalinos r. 

Projekto pavadinimas: UŽEIK, SVETELI, KIEMELIN 

Tikslas: aktyvinti ir telkti bendruomenę, 

sutvarkant viešąją erdvę ir pritaikant ją kaimo 

žmonių poreikiams – organizuoti kaimo 

gyventojų užimtumą. 

Rezultatas: bendruomenei priklausančiame 

sklype įrengta jauki erdvė – kiemelis viešiems 

renginiams: šventėms, edukacijoms, šeimų 

susitikimams ir kt. Kiemelis aptvertas aukštaitiška 

medine tvorele su vartais, o pėsčiųjų takas išklotas 

betoninėmis trinkelėmis, kuris pritaikytas ir 

žmonėms su negalia. Sukurta nauja erdvė stiprins 

Daugėliškio kaimo bendruomenės ir Daugėliškio 

kaimo seklyčios bendradarbiavimą organizuojant bendrus renginius, skatins kultūrinį turizmą, o gyventojai 

maloniai leis laisvalaikį. 

 

Pilaitės bendruomenės centras, Tauragės r. 

Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS, PRITAIKANT POILSIUI IR 

BENDRUOMENĖS POREIKIAMS 

Tikslas: skatinti vietos žmonių bendruomeniškumą, 

gerinant laisvalaikio organizavimą ir sveikos gyvensenos 

propagavimą. 

Rezultatas: įsigyti lauko treniruokliai, o jų įrengimui 

suorganizuota bendruomenės narių talka. Sutvarkytoje 

viešojoje erdvėje vietos gyventojams sudarytos puikios 

laisvalaikio ir sveikos gyvensenos praleidimo sąlygos, 

galimybė sportuoti ir bendrauti. Pagerintas kaimo 

įvaizdis, mažinama atskirtis tarp miesto ir kaimo. 
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Šiupylių kaimo bendruomenė, Šiaulių r. 

Projekto pavadinimas: AKTYVAUS LAISVALAIKIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS ŠIUPYLIŲ KAIME 

Tikslas: sudaryti Šiupylių gyventojams sąlygas 

turiningai, saugiai ir aktyviai leisti laisvalaikį. 

Rezultatas: Šiupylių parke atnaujinta krepšinio aikštelė, 

įrengtos tinklinio ir vaikų žaidimų aikštelės, tačiau 

paspirtukais ir riedlentėmis vaikai važinėjosi gatvėse. 

Aikštelės su lygia danga kaime nebuvo. Bendruomenė, 

norėdama vaikus „atitraukti iš gatvės“ projekto lėšomis 

įrengė 100 m2 betoninę aikštelę ir joje sumontavo 

įsigytus laisvalaikio parko įrenginius: čiuožimo bortą, 

šuolių rampą, balansinį padą, čiuožimo turėklą. Projekto 

įgyvendinimas nusitęsė į rudenį, tačiau bendruomenės nariai džiaugėsi gražiu rudens oru ir vaikų 

susidomėjimu naująja laisvalaikio aikštele. 

 

Miežiškių gyventojų bendruomenė, Panevėžio r. 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ LAISVALAIKIO ERDVĖS ĮRENGIMAS MIEŽIŠKIUOSE 

Tikslas: skatinti turiningą šeimų laisvalaikį su vaikais, didinti 

Miežiškių miestelio ir aplinkinių vietovių gyventojų gyvenimo 

kokybę ir viešųjų erdvių patrauklumą įrengiant naują 

infrastruktūros objektą – vaikų laisvalaikio erdvę. 

Rezultatas: bendruomenės narių pagalba atliktas vaikų 

laisvalaikio zonos paruošimas ir sumontuoti įsigyti įrenginiai: 

žaidimų aikštelė, sūpuoklės, spyruokliukas, karuselė. Įsigytas 

suolas su atlošu ir šiukšliadėžė. Miežiškių gyventojai turi naujai 

įrengtą viešąją erdvę poilsiui ir vaikų pramogoms. 

 

 

 

Raguvos bendruomenė, Panevėžio r. 

Projekto pavadinimas: POILSIO PARKO KŪRIMAS 

RAGUVOJE 

Tikslas: įkurti poilsio parką Raguvos reprezentacinėje dalyje. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimo metu išlygintas ir 

paruoštas reljefas, įrengti pasivaikščiojimo takai, apželdinta 

teritorija. Įkūrus poilsio parką Raguvoje padidėjo gyventojų 

pasitenkinimas patrauklia gyvenamąja vietove ir įgyvendinta 

galimybė kokybiškam poilsiui. Į naująjį Raguvos parką 

bendruomenė žiūri kompleksiškai, siekiama jį apsodinti 

medžiais ir krūmais, pastatyti suolų, kad ji paverstų poilsio ir 

sveikatingumo vieta. 

 

Asociacija „Voveriškių bendruomenė“, Šiaulių r. 

Projekto pavadinimas: SPORTUOKIME IR ŽAISKIME KARTU 

Tikslas: sukurti naują infrastruktūros objektą Voveriškių kaime 

siekiant didesnio asociacijos narių, Voveriškių kaimo jaunimo, vaikų 

ir vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo, įsitraukimo į sveikatą 

stiprinantį fizinį aktyvumą. 

Rezultatas: įsigyti ir pastatyti lauko treniruokliai, įrengta vaikų 

žaidimų aikštelė. 
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Seirijų bendruomenės komitetas, Lazdijų r. 

Projekto pavadinimas: SENJORŲ PARKAS VISIEMS 

Tikslas: aktyvinant bendruomenę sutvarkyti Senjorų parką, 

viešąsias erdves pritaikant vietos gyventojų ir svečių poreikiams. 

Rezultatas: įgyvendinant projektą vietoje seno akmeninio ir 

nutrupėjusio tako buvo nutiestas naujas, patogus takas iš trinkelių. 

Parko lankytojams juo vaikščioti tapo saugu. Pasitelkus 

bendruomenės savanorius, tautodailininkus buvo pagaminti ir 

sumontuoti tvirti suolai. Parko jaukumui ir lankytojų saugumui 

įsigyti ir įrengti šviestuvai su saulės baterijomis. Tęsiant miestelio 

gražinimo tradicijas pasodinta kukmedžių giraitė. 

 

 

 

 

 

Kalvių kaimo bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: BŪKIME PATRAUKLŪS 

Tikslas: palaikyti patrauklią ir tvarkingą Kalvių kaimo 

bendruomenei priklausančią viešąją erdvę, sudarant 

sąlygas vykdyti įvairias gyventojų užimtumo veiklas. 

Rezultatas: Kalviai yra senas ir gražus kaimas, kuris 

traukia savo istorija, čia esančiais lankytinais objektais 

bei vykstančiais renginiais. Projekto lėšomis 

bendruomenė savo viešųjų erdvių puoselėjimui įsigijo 

traktoriuką žolei pjauti ir žirkles gyvatvorių priežiūrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšnialaukio kaimo bendruomenė, Jonavos r. 

Projekto pavadinimas: KAIMAS BUNDA 

Tikslas: sutvarkyti neseniai įsigytų kaimo bendruomenės 

namų teritoriją, kuri apaugusi krūmais ir įsirengti 

automobilių stovėjimo aikštelę bei sutvarkyti sunkiai 

pravažiuojamą kelio atkarpą. 

Rezultatas: projektas įgyvendintas samdytų rangovų 

pagalba, kurie sutvarkė 0,5 ha teritoriją ir paruošė ją 

apželdinimui. Teritorija apsėta žole. Automobilių stovėjimo 

aikštelėje iki kietojo jos pagrindo nukastas juodžemis, 

išlygintas ir suslėgtas atvežtas žvyras, aikštelės dalis apdėta 

akmenimis. Tokiu pat būdu sutvarkyta ir kelio atkarpa. 
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Mitkūnų kaimo bendruomenė, Kauno r. 

Projekto pavadinimas: MITKŪNŲ LAISVALAIKIO ZONA 

Tikslas: įrengti prieigą prie vandens ir kaimo gyventojams užtikrinti patogų 

vandens inventoriaus naudojimą. Sutvarkyti ir prižiūrėti aplinką. 

Rezultatas: įsigytas traktorius su priedais žolei šienauti. Sutvarkyta ir 

prižiūrima Mitkūnų bendruomenės laisvalaikio zona. Gyventojai turi patogų 

priėjimą prie vandens telkinio, sudarytos tinkamos sąlygos naudotis 

sportiniu inventoriumi. 

 

 

 

 

 

Bendruomenė „Šaltenių pašvaistė“, Kelmės r. 

Projekto pavadinimas: LAUKO SPORTO BAZĖS SUKŪRIMAS ŠALTENIŲ KAIME „SPORTUOK 

AKTYVIAI ŠALTENIŲ PAŠVAISTĖJE“ 

Tikslas: lauko sporto bazės sukūrimas Šaltenių kaime, pritaikant ją 

kaimo gyventojų sporto ir laisvalaikio poreikiams. 

Rezultatas: įsigyti ir Šaltenių kaimo centro stadione pastatyti lauko 

treniruokliai. Sudarytos sąlygos visiems kaimo gyventojams ir jų 

svečiams naudotis įsigyta įranga, organizuoti įvairius renginius, 

susitikimus su profesionalias treneriais. Naudojama įranga leis 

Šaltenių bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojams mėgautis 

kokybišku laisvalaikiu. 

 

 

Veiviržėnų bendruomenė, Klaipėdos r. 

Projekto pavadinimas: TURGAVIETĖS TVORA 

Tikslas: Veiviržėnų miestelio patrauklumo didinimas ir 

turizmo skatinimas. 

Rezultatas: Veiviržėnai puoselėja gilias miestelio tradicijas, 

gerina įvaizdį, tad sutelkė bendruomenės narius ir sutvarkė 

turgavietę. Teritorijoje įrengta kieta danga, pastatyta stoginė 

ir prekystaliai, įrengta tvora iš medienos, metalo ir gabionų 

elementų, pastatytos dvi apšvietimo atramos su LED 

šviestuvais. Planuojama įrengti suoliukus ant gabionų, 

kilnojamus prekystalius. Ši gražiai besikurianti erdvė bus 

jauki, patraukli kiekvienam gyventojui ir svečiui, aktyviai 

pritrauksianti prekybininkus realizuoti savo produkciją. 

 

Žvingų kaimo bendruomenė, Šilalės r. 

Projekto pavadinimas: AKTYVŪS ŽVINGIAI 

Tikslas: skatinti Žvingių bendruomenės gyventojų aktyvumą sporto 

aikštyne įrengiant lauko treniruoklius. 

Rezultatas: įrengta laisvalaikio aikštelė, kurioje sumontuoti 

treniruokliai, pastatytas suoliukas ir šiukšliadėžės su stogeliais. 

Bendruomenės gyventojams sudarytos puikios sąlygos mankštintis, 

aktyviai sportuoti, bendrauti ir kokybiškai leisti laisvalaikį. 

 

 

 

  



27 

 

Pačkėnų krašto bendruomenė, Utenos r. 

Projekto pavadinimas: IR MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

Tikslas: įrengti naują erdvę suaugusiųjų ir vaikų laisvalaikiui, 

kuri leistų didinti užimtumą, ugdytų sveiką gyvenseną, 

kultūringą laisvalaikio praleidimą. 

Rezultatas: sporto aikštyne šalia riedučių tako įsigyti ir 

sumontuota penki lauko treniruokliai ir vaikų žaidimų 

aikštelės įranga (karuselė, sūpynės, trigubas skersinis su 

švediška sienele). Įsigytomis trinkelėmis apklijuoti subyrėję 

bendruomenės namų laiptai ir sutvarkytos bendruomenės 

namų prieigos. 

 

 

 

Švenčionių rajono Milkuškų kaimo bendruomenė 

Projekto pavadinimas: PAKEISKIME KAIMO ĮVAIZDĮ 

Tikslas: sutvarkyti viešąją erdvę ir pagerinti bendruomenės įvaizdį. 

Rezultatas: įsigytas traktorius žolei pjauti, vėliavų stiebai, bendruomenės iškaba, šiukšlių dėžė ir lauko suolai. 

Bendruomenės nariai turi sutvarkytą viešąją erdvę, kurioje malonu prisėsti pailsėti ir pabendrauti, o veja 

prižiūrima ne tik prie bendruomenės namų, tačiau ir prie sporto aikštelės. 

 

Sangrūdos kaimo bendruomenė, Kalvarijos sav. 

Projekto pavadinimas: SANGRŪDOS REKREACINĖS TERITORIJOS SĄLYGŲ GERINIMAS 

Tikslas: išplėsti vaikų žaidimų aikštelės zoną, sutvarkyti 

teritoriją. 

Rezultatas: projekto metu įsigyti nauji vaikų žaidimų 

aikštelės įrengimai, vejapjovė, šluotelinių hortenzijų 

sodinukai, suolai, lauko šiukšlių dėžės su stogeliais. 

Sumontuoti vaikų žaidimų aikštelės įrengimai, pastatyti 

suolai, šiukšlių dėžės ir pasodinti augalai – įrengta patraukli 

viešoji erdvė, kuri Sangrūdos gyventojų prižiūrima ir 

lankoma. 

 

 

 

Buknaičių kaimo bendruomenė, Mažeikių r. 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS 

ĮRENGIMAS 

Tikslas: sukurti infrastruktūrą tinkančią mažiesiems kaimo 

gyventojams. 

Rezultatas: projektų dėka Buknaičių kaimas akivaizdžiai 

gražėja, infrastruktūra tampa patrauklesnė, vaikai ir tėveliai 

prasmingai leidžia laiką bendruomenės puoselėjamame 

parke, kuriame naujai įrengta vaikų žaidimų aikštelė. 
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Antanašės kaimo bendruomenės centras, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: ANTANAŠĖS KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ 

SUTVARKYMAS 

Tikslas: sukurti laisvalaikio erdvę šeimoms, įrengiant vaikų žaidimo 

aikštelę, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, pagerinti 

Antanašės kaimo gyventojų saugaus laisvalaikio su vaikais 

praleidimo galimybes. 

Rezultatas: bendruomenei priklausančioje viešojoje erdvėje 

pasodinti daugiamečiai augalai, pastatyti suoliukai ir įrengta vaikų 

žaidimo aikštelė, kuri apjuosta nauja tvora. Vaikai turi saugią vietą 

žaidimams ir pramogoms lauke. Sutvarkyta aplinka tapo patrauklia 

ir džiugina vietinius gyventojus, jų svečius ir pravažiuojančius. 

 

 

 

Lašų kaimo bendruomenė, Rokiškio r. 

Projekto pavadinimas: TVARKA PASIEKIAMA VIENYBĖJE 

Tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Lašų krašte. 

Rezultatas: išvalytas tvenkinys ir išvežtas dumblas, išpjauti menkaverčiai 

krūmai ir sutvarkyta teritorija. Padidėjo gyvenamosios aplinkos 

patrauklumas. Sukurta poilsio zona, kurioje bendruomenė organizuos 

įvairius renginius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“, Vilkaviškio r. 

Projekto pavadinimas: KURIAME JAUKUMĄ SAU IR KITIEMS 

Tikslas: sutvarkyti apleistą Antupių kaimo 1,10 ha erdvę sukuriant 

naują infrastruktūros objektą – kultūros renginiams skirtą aikštelę 

„Vasaros amfiteatras“, pritaikant ją gyventojų poreikiams. Sudaryti 

palankias sąlygas poilsiui, renginių organizavimui, padidinti 

gyvenamosios aplinkos patrauklumą sutvarkant ir apželdinant teritoriją. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimo metu šioje teritorijoje buvo išpjauti 

krūmai ir susmulkintos jų šakos, pašalinti kelmai, molinio pastato 

griuvėsiai, išrinkti akmenys. Teritorija išarta bei išlyginta. Sukurta 

viešoji erdvė renginiams ir koncertams pagerino kaimo įvaizdį, tapo 

atokvėpio vieta poilsiaujantiems gryname ore, pravažiuojantiems 

dviračiais. Projektas įtraukė ir suvienijo kaimo gyventojus, savanoriškai 

prie erdvės tvarkymo darbų prisijungė ne tik bendruomenės nariai, bet 

ir Bačkiškių bei Bardauskų kaimo gyventojai. Sutvarkyta kaimo viešoji 

erdvė formuoja teigiamas aplinkosaugines nuostatas – nešiukšlinti, 

neniokoti, bei kultūrines – globoti ir saugoti savo darbu sukurtą poilsinę 

aplinką bei vietą, skatinančią pamąstyti apie amžinąsias vertybes. 
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Mikniškių kaimo bendruomenės komitetas, Lazdijų r. 

Projekto pavadinimas: SPORTO ERDVĖS ĮRENGIMAS 

MIKNIŠKIUOSE 

Tikslas: įrengti sporto erdvę Mikniškių kaimo gyventojams sukuriant 

saugią, šiuolaikišką ir funkcionalią viešąją erdvę. 

Rezultatas: bendruomenės tikslas – gerinti gyventojų užimtumo ir 

bendravimo kokybę, skatinti bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį. 

Šio projekto įgyvendinimo metu įsigyti ir bendruomenės narių pagalba 

sumontuoti lauko treniruokliai, sutvarkyta ir aktyviam laisvalaikiui pritaikyta 

viešoji erdvė. 

 

 

 

Asociacija „Pajūrio bendruomenė“, Kretingos r. 

Projekto pavadinimas: SPORTO ERDVĖS ĮKŪRIMAS RUDAIČIŲ KAIME 

Tikslas: sutvarkyti viešąją erdvę ir ją pritaikyti gyventojų poreikiams. 

Rezultatas: įsigytas ir sutvarkytoje viešojoje erdvėje sumontuotas 

lauko sporto inventorius. Kiekvienas Rūdaičių kaimo gyventojas turi 

galimybę rinktis sveiką gyvenimo būdą ir laisvai naudotis sporto 

erdve bei aktyviai leisti laisvalaikį. Sukurta nauja infrastruktūra ne tik 

pagražino kaimo įvaizdį, tačiau tapo traukos centru tiek jaunam, tiek 

vyresniam bendruomenės nariui. 

 

 

 

 

Alantos bendruomenės centras, Molėtų r. 

Projekto pavadinimas: ALANTOS MIESTELIO VIEŠOJO PAPLŪDIMIO SUTVARKYMAS 

Tikslas: sutvarkyti Alantos miestelio viešąjį paplūdimį ir 

pritaikyti jį bendruomenės poreikiams. 

Rezultatas: projekto lėšomis atlikti pakrantės-paplūdimio 

augalinio grunto ir augmenijos sąnašų valymo darbai; sutvarkyta 

pakrantės pliažo vieta ir išvežtas gruntas. Pastatyta pavėsinė su 

suolais. Alantos miestelio bei aplinkinių kaimų gyventojams, 

svečiams, turistams sudarytos sąlygos kokybiškam poilsiui 

gamtoje. Sutvarkyta laisvalaikio erdvė skatina žmones aktyviau 

naudotis vasaros poilsio galimybėmis, inicijuos šeimų, jaunimo 

bendravimą, ugdys bendruomenės narių aktyvumą generuojant 

naujas šios erdvės tvarkymo idėjas bei vykdant kitus projektus. 

 

Paluobių kaimo bendruomenė „Pagirys“, Šakių r. 

Projekto pavadinimas: SPORTAS VISIEMS 

Tikslas: viešųjų erdvių pritaikymas Paluobių kaimo vaikų, jaunimo 

ir kitų gyventojų, o taip pat neįgaliųjų dienos centro globotinių 

poreikiams. 

Rezultatas: suorganizuota talka ir sutvarkytas 20 arų sklypas, 

kuriame sumontuoti aštuoni lauko treniruokliai įvairiapusiam 

fiziniam lavinimui, įrengta karuselė, pastatyti suolai ir šiukšlių dėžės. 

Įgyvendintas projektas suteikė Paluobių kaimo gyventojams 

galimybę sportuoti ir fiziškai tobulėti, skatina bendravimą. 

Sumontuota sporto įranga naudojasi ir neįgaliųjų dienos centro 

globotiniai. Tikimasi, kad naujai sukurta aktyvaus laisvalaikio erdvė 

ilgai džiugins vaikus, jų tėvus ir senelius bei atvykstančius svečius.  
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Visuomeninė organizacija „Kaulakių kaimo bendruomenė“, Raseinių r. 

Projekto pavadinimas: LAUKO TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS 

ĮRENGIMAS KAULAKIŲ KAIME, PRITAIKANT JĄ GYVENTOJŲ 

POREIKIAMS 

Tikslas: pagerinti Kaulakių kaimo gyvenvietės viešąją erdvę įrengiant 

treniruoklių aikštelę. 

Rezultatas: suorganizuota bendruomeninė talka ir gyvenvietėje šalia 

vaikų žaidimų aikštelės įrengta aštuonių lauko treniruoklių aikštelė, 

poilsiui pastatyti du suolai. Įgyvendinto projekto naudą pajus ne tik 

Kaulakių kaimo gyventojai, tačiau ir prie Liolingos tvenkinio atvykstantys 

poilsiautojai, Šv. Jokūbo keliu ir Maironio taku keliaujantys turistai. 

 

 

 

Klovainių bendruomenė, Pakruojo r. 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ IR JAUNIMO LAISVALAIKIO PRALEIDIMO ZONOS 

INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS KLOVAINIŲ MIESTELYJE 

Tikslas: sudaryti palankias sąlygas kaimo vaikams ir paaugliams 

saugiai bei turiningai leisti laisvalaikį, atnaujinant pasenusią 

infrastruktūrą ir sukuriant saugią bei šiuolaikišką žaidimų 

aikštelę Klovainiuose. 

Rezultatas: įsigijus klasikines sūpynes, karuselę, sūpynes 

„Gandro lizdas“ ir čiuožynę – įrengta šiuolaikiška vaikų žaidimų 

aikštelė. Siekiant, kad vaikų žaidimų aikštelė atitiktų ne tik 

poreikius, bet ir saugumui keliamus reikalavimus įrengtos ir 

guminės plytelės, kurios skirtos naudoti kaip apsauginis paviršius 

kritimo smūgiams sumažinti. 

Įgyvendinus projektą sudarytos sąlygos šeimoms su vaikais kokybiškai leisti laisvalaikį. Sukurtą viešąją erdvę 

prižiūri bendruomenės savanoriai. 

 

Bendruomenės centras „Vaivadai“, Panevėžio r. 

Projekto pavadinimas: MAŽŲJŲ AIKŠTYNĖLIS 

Tikslas: siekiant skatinti bendruomenės gyventojų 

bendruomeniškumą ir sutelktumą, motyvuojant saviugdai ir 

įvairiai sportinei veiklai, įrengti vaikų žaidimų aikštelę. 

Rezultatas: suorganizuota bendruomenės narių talka, kurios 

metu paruoštas aikštelės pagrindas ir užsėtas žole. Įsigyti 

įrenginiai ir viešojoje erdvėje įrengta vaikų žaidimų aikštelė su 

korėta gumine danga. Įgyvendinto projekto dėka sudarytos 

sąlygos turiningam šeimų laisvalaikiui gryname ore. 

 

Griškabūdžio bendruomenės centras, Šakių r. 

Projekto pavadinimas: FONTANO APŠVIETIMO IR GARSO ĮRENGIMAS BEI LAISVALAIKIO 

ZONOS PLĖTRA GRIŠKABŪDYJE 

Tikslas: sukurti patrauklią poilsio ir laisvalaikio erdvę 

bendruomenės centrui priklausančiame žemės sklype. 

Rezultatas: įsigyti penki lauko treniruokliai, kurie sumontuoti 

prie bendruomenės centrui priklausančios tinklinio aikštelės. 

Fontano apšvietimui įsigyti 4 LED prožektoriai su valdymo 

sistema, garso kolonėlės ir stiprintuvas. Projekto rezultatai 

džiugina visus miestelio gyventojus, kadangi pasiektas ne tik 

emocinis, tačiau ir fizinis pasitenkinimas – sudarytos sąlygos 

aktyviai sportinei veiklai.  
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Nemeikščių bendruomenė, Utenos r. 

Projekto pavadinimas: NEMEIKŠČIŲ BENDRUOMENĖS GYVENAMOSIOS 

VIETOVĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS 

Tikslas: gerinti Nemeikščių kaimo įvaizdį pasigaminant nuorodą su kaimo 

pavadinimu ir sutvarkyti viešąsias erdves. 

Rezultatas: informatyvumui ir įvaizdžio gerinimui įsigytas pagal užsakymą 

pagamintas unikalus medžio drožinys su Nemeikščių kaimo pavadinimu. Kadangi 

kaime nėra šakų sandėliavimui ir išvežimui skirtos aikštelės, ir ne kiekvienas 

gyventojas turi galimybę individualiai jas išvežti, tad biologinių atliekų panaudojimo 

ir šalinimo problemoms spręsti bendruomenė įsigijo šakų smulkintuvą. 

 

 

 

Sedos bendruomenė, Mažeikių r. 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS SEDOJE 

Tikslas: didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir laisvalaikio 

praleidimo galimybes mažiesiems Sedos miesto vaikams, sukuriant 

poilsio ir laisvalaikio erdvę visuomenės poreikiams skirtoje 

teritorijoje. 

Rezultatas: įsigyta ir pastatyta žaidimų aikštelė, spyruokliukas, 

draugų karuselė, didelės dvigubos sūpynės ir gimnastikos 

kompleksas. Sėkmingas projekto įgyvendinimas tenkina 

bendruomenės poreikius. Sutvarkyta viešoji erdvė pagerino 

vietovės įvaizdį. Jauniausiems miesto gyventojams sukurta saugi žaidimų zona – judėjimas ir sportas gerina 

vaikų sveikatą. Viešoji erdvė tapo vaikų ir jų tėvelių traukos objektu. 

 

Baraginės kaimo bendruomenė, Marijampolės sav. 

Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS 

Tikslas: padidinti kaimo vietovės infrastruktūros patrauklumą. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimo metu įrengta vaikų žaidimų aikštelė su 

sijoto žvyro pagrindu. Įsigyti ir sumontuoti penki žaidimų įrenginiai, 

pastatytas suolelis poilsiui. Pagerėjo vaikų užimtumas, atsirado 

laisvalaikio erdvė jaunoms šeimoms, padidintas infrastruktūros 

patrauklumas. 

 

 

 

 

 

 

Voverių bendruomenės centras „Jotija“, Šakių r. 

Projekto pavadinimas: PATRAUKLI VOVERIŲ KAIMO POILSIO ZONA 

Tikslas: pagerinti Voverių kaimo gyventojų ir svečių 

poilsio zoną prie maudyklos. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimo metu įsigytas 

inventorius (persirengimo kabina, karučiai, grėblys, 

kastuvai, kirvis, krūmapjovė, vejos pjovimo traktorius su 

mulčiavimo priedu) reikalingas gyventojų laisvalaikio 

poreikių tenkinimui ir poilsio zonos priežiūrai. 

Poilsiavietėje įrengta bendruomenės pavėsinė, vaikų 

žaidimų aikštelė, lauko treniruokliai. Šioje teritorijoje 

vyksta Voverių bendruomenės šventės ir susibūrimai, tad 

nuolat prižiūrima viešoji erdvė pritrauks daugiau aktyvaus poilsio mėgėjų, kaimo gyventojų ir svečių. 


