
 

VPS priemonė „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų 
iniciatyvų rėmimas“ (LEADER-19.2-SAVA-6) 

 

18 KVIETIMAS  
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Projekto finansavimas 

 

Tikslai ir 

uždaviniai 
 

 

Skirtas 

finansavi

mas 

 

Projekto 

vertė 

 

Projekto 

įgyvendinim
o 

būsena 

 

1.  VILN- 
LEADER-
6B- KJ-18-

1-2019 

Kyviškių 
kaimo 

bendruomenė 

 

„Vasarą 
praleiskime 
aktyviai ir 

linksmai“ 
 

Projekto tikslas – telkti vietos bendruomenes, puoselėjant 
etninės kultūros savitumą, organizuojant vaikams vasaros 
dienos stovyklą bei šeimų edukacinius – pramoginius 

savaitgalius. 

Projekto uždaviniai:  

1. Organizuoti vaikų (8-11 metų) dienos stovyklas (2 
pamainas); 

2. Organizuoti vaikų (12-15 metų) dienos stovyklas (2 
pamainas); 

3. Organizuoti šeimų edukacinius-pramoginius savaitgalius. 

 

17981,60 18928,00 BAIGTAS 

2.  VILN-
LEADE
R-6B-

IK-18-
2-2019 

Zujūnų 
seniūnijos 

kaimo 

bendruomenė 
Džiazas 

„Kaimo 
gyventojų 
iniciatyvų, 
tradicijų ir 

amatų 
skatinimo bei 

aplinkos 
puoselėjimo 

Projekto tikslas – paskatinti Vilniaus rajono Platiniškių kaimo 
gyventojus keisti ir kurti  vidinę kultūrą, giliau suvokti savo 
tapatumą, formuoti jaunimo nuostatas gerbti ir puoselėti 
šeimos tradicijas, papročius. 
Projekto uždaviniai:  
1.  Įsigyti aplinkos tvarkymui ir bendruomenės sporto bei 

laisvalaikio renginiams organizuoti būtiną įrangą; 
2. Organizuoti kasmetines bendruomenės talkas, tvarkant 

17980,00 22475,00 VYKDOMAS 



techninės 
bazės 

sukūrimas“ 

aplinką, sporto ir kitų bendruomenės renginių vietas; 
3. Organizuoti sveiką gyvenimo būdą bei papročius 

puoselėjančius edukacinius pirties renginius; 
4. Organizuoti  dvi sveiką gyvenimo būdą propaguojančią 

šeimų vasaros sporto šventes - „Vasaros Džiazas“ ir 

„Žiemos Džiazas“. 

 

3.  VILN-
LEADE
R-6B-

IKJ-18-
3-2019 

Asociacija 
Jaunimo 

fotoklubas 

„Žalias 
kadras“ 

Projekto tikslas – sukurti viešą platformą fotografija ir kinu 
besidominčiam jaunimui bendrauti, bendradarbiauti, įtraukiant 
kiekvieną jauną fotografą į kultūrines edukacines veiklas, tuo 

pačiu suteikti galimybę šioje veikloje dalyvauti ir kitiems 
Vilniaus rajono bendruomenių nariams. 
Projekto uždaviniai:  

1. Įsigyti fotografavimo ir filmavimo įrangą; 
2. Įsigyti kompiuterinę įrangą, fotografuotos ir filmuotos 

medžiagos apdorojimui ir saugojimui; 
3. Organizuoti foto parodą ir parodos atidarymo renginį; 
4. Viešinti projektą. 
 

17961,11 22451,40 VYKDOMAS 

4.  VILN-
LEADE

R-6B-

IK-18-
4-2019 

VŠĮ 
Karmazinų 
keramika 

„Karmazinų 
keramikos 

meno centro 

infrastruktūros 
pritaikymas 
edukacinei 

veiklai ir 

kūrybinėms 
stovykloms“ 

Projekto tikslas – skatinti kultūrinį gyvenimą Vilniaus 
regione, puoselėti amatų tradicijas, sukuriant Karmazinų 
keramikos meno centre infrastruktūrą, reikalingą keramikų 
veiklai ir renginiams. 

Projekto uždaviniai:  

 Sukurti bazinę infrastruktūrą rengti profesionalius ir 

švietėjiškus keramikos renginius – įrengti stoginę ir 
biotualetą; 

 Įgyti keramikos įrangą ir darbo baldus; 
 Surengti anagamos keraminės skulptūros simpoziumą; 
 Surengti simpoziumo kūrinių parodą; 
 Organizuoti edukacinį keramikos renginį Vilniaus rajono 

moksleiviams ir jaunimui; 

 Surengti anagamos keramikos puodininkystės simpoziumą; 
 Įsigyti įrangą demonstraciniams, praktiniams keramikos 

užsiėmimams; 
 Surengti Karmazinų Anagamos krosnies atvėrimo šventę; 

17946,74 22433,42 VYKDOMAS 



 Viešinti projektą. 
 

5.  VILN-

LEADE
R-6B-
IK-18-

5-2019 

Zujūnų 
bendruomenės 

centras 

„Sveikos 

gyvensenos 
kodas“ 

Projekto tikslas – propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir aktyvų 
poilsį gamtoje, ugdyti bendruomeniškumą įvairiose amžiaus 
grupėse ir jų gebėjimus veikti kartu. 
Projekto uždaviniai: 

1. Įgyti mobilios pirties su kubilu komplektą; 
2. Įsigyti 2 gydomąsias automatines termomasažines 

lovas; 

3. Suorganizuoti Zujūnų kaimo ir apylinkių gyventojams 
Sveikos pirties edukacinius vakarus; 

4. Suorganizuoti šventinį renginį „Sveikos gyvensenos 

kodas“; 

5. Viešinti projekto veiklas. 
 

17982,40 22478,00 VYKDOMAS 

6.  VILN-
LEADE
R-6B-

KJ-18-
6-2019 

Asociacija 
Jaunimo 

fotoklubas 

„1001 idėja“ Projekto tikslas – organizuoti įvairius jaunų fotografų 
įgūdžius lavinančius renginius, šios veiklos pažangių rezultatų 
viešinimą, skatinant kaimo jaunimą imtis bendrų iniciatyvų 
dalyvaujant kultūrinėje, turiningo laisvalaikio, švietėjiškoje 
veikloje. 

Projekto uždaviniai:  
1. Organizuoti kūrybines dirbtuves: 

1.1. Organizuoti su fotografija susijusias kūrybines 
dirbtuves; 

1.2. Organizuoti su videografija susijusias kūrybines 
dirbtuves; 

1.3. Organizuoti su naujų IT technologijų naudojimu foto ir 
videografijoje susijusias kūrybines dirbtuves; 

2. Organizuoti 3 kūrybinių dirbtuvių rezultatų aptarimo 
vakarus; 

3. Viešinti projektą. 
 

17994,90 18942,00 VYKDOMAS 

7.  VILN-

LEADE

R-6B-
K-18-7-

Zujūnų 
bendruomenės 

centras 

„Tarp tradicijų 
ir naujovių“ 

Projekto tikslas – susipažinti su pažangiomis 
bendruomenėmis, bendruomeninio verslo nišomis kaimo 
vietovėse ir susitikti su gyvosios praktikos kūrėjais, skatinant 
Zujūnų bendruomenės aktyvumą, tradicijų išsaugojimą, 

9269,18 9757,03 VYKDOMAS 



2019 bendradarbiavimą, verslumą, inovatyvumą, kūrybiškumą. 
Projekto uždaviniai:  

1. Surengti bendruomenės narių išvykstamąją konferenciją 
(vizitą) į Tauragės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Kėdainių 
rajonų bendruomenių susitikimus, dalinantis patirtimi, 

susipažįstant su sėkmingais bendruomeninės veiklos 
pavyzdžiais; 

2. Surengti baidarių žygį po Vilniaus r., susipažįstant su 
gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis;  

Surengti renginį „Kalėdinė vakaronė“ bendruomenės 
senjorams. 

8.  VILN-
LEADE

R-6B-
IKJ-18-

8-2019 

Bendruomenė 
„Miledi“ 

„Sveikata – 
kūno, proto ir 

sielos 
harmonija“ 

Projekto tikslas – populiarinti senolių puoselėtas pirties 
tradicijas, skleisti sveikos pirties kultūrą, skatinti sveiką 
gyvenseną ir stiprinti bendruomeninius saitus. 

Projekto uždaviniai:  
1. Įsigyti sauną ir kubilą; 
2. Įsigyti maisto greito užšaldymo įrangą; 
3. Organizuoti sveiką gyvenimo būdą propaguojančius 

edukacinius renginius; 

4. Organizuoti šventinį renginį „Esu sveikas“; 
5. Viešinti projektą. 

 

17434,77 21793,46 VYKDOMAS 

9.  VILN-
LEADE

R-6B-
IK-18-
9-2019 

Mickūnų 
bendruomenė 

„Gamtos 
dovanos“ 

Projekto tikslas – įtraukiant gyventojus į bendrą aktyvią 
veiklą bei kūrybinį procesą, mažinti socialinę atskirtį tarp 
skirtingų socialiai pažeidžiamų grupių Mickūnų 
bendruomenėje. 
Projekto uždaviniai:  

1. Surengti bendruomenės narių išvykstamąją konferenciją 
(vizitą) į Varėnos, Pagėgių, Tauragės, Kelmės, Kėdainių, 
Ukmergės rajonų bendruomenes, dalinantis patirtimi, 

susipažįstant su sėkmingais bendruomeninės veiklos 
pavyzdžiais; 

2. Surengti baidarių žygį, kurio sustojimo metu bus pažintis su 
gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis, vaistažolių arbata; 

3. Surengti Derliaus šventės renginį bendruomenės nariams. 

 

9677,60 10186,95 VYKDOMAS 



10.  VILN-
LEADE

R-6B-
IK-18-

10-

2019 

Kabiškių 
kaimo 

bendruomenė 

„Kabiškių 
bendruomenės 
aktyvinimas“ 

Projekto tikslas – Telkti Vilniaus rajono Kabiškių ir 
aplinkinių kaimų gyventojus, skatinant jų aktyvumą ir 
pilietiškumą, organizuojant skirtingo pobūdžio renginius. 
Projekto uždaviniai:  
1. Suorganizuoti edukacinius užsiėmimus: „Velykų stalas, 

krepšelių ir verbų pynimas, kiaušinių dažymo technikos“; 
„Kalėdinio stalo papuošimas, tradiciniai valgiai ir jų 
pateikimas, vainiko pynimas“; „Stalo serviravimo ir stalo 
etiketo taisyklės“. 

2. Suorganizuoti 4  bendruomenines šventes: 
2.1. Kalėdinę vakaronę (šventės metų gyventojai kultūros 

centro salėje padengs stalus pagal tradicijas, serviravimo 
taisykles, pristatys savo tradicinius valgius); 

2.2. Velykų šventę (šventės metų gyventojai kultūros 
centro salėje pristatys velykinius valgius, bus 

organizuotas kiaušinių ridenimo konkursas, velykinių 
papuoštų krepšių ir pintų verbų paroda (po edukacinių 
užsiėmimų)); 

2.3. Šventę „Kad rudens gėrybės džiugintų visą žiemą" 
(renginyje dalyvaus kitų rajonų dalyviai, kiekvienas 
dalyvis turės su savimi atvežti konservacijų arba pyragų 
pagamintų iš savo darže užaugintų daržovių kartu su 
receptais. Renginys vyks lauke); 

2.4. Užgavėnių šventę „Šėlkim, dūkim sotus ir  linksmi 
būkim"  (bus primintos senos Užgavėnių tradicijos, 
valgomi blynai, geriama karšta arbata, deginama žiemos 
Morė. Renginys vyks lauke); 

3. Suorganizuoti du koncertus 
3.1. Koncertą teatro šou – pasakos vaikams; 
3.2. Šokių ir dainų koncertą visai šeimai; 

4. Suorganizuoti 4 kino vakarus ir 4 karaokės vakarus visai 
šeimai; 

5. Įsigyti renginių organizavimui būtiną įranga: multimedijos 

komplektą; renginiams skirtų baldų komplektą; lauko 
renginiams skirtas palapines; virtuvės reikmenų ir įrankių 
komplektą. 

17975,00 22468,75 VYKDOMAS 



 

11.  VILN-

LEADE
R-6B-
IK-18-

11-
2019 

VšĮ „Kultūros 
ir edukacijos 

centras“ 

„Nemenčinės 
bendruomenės 

žaidynės“ 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus 
Nemenčinės bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir 
aktyvaus poilsio propagavimui, tarpgrupiniam komunikavimui, 
užtikrinant socialinių poreikių tenkinimą, bendrystės jausmo 
sužadinimą ir bendruomenės tradicijų kūrimąsi ir jų 
išsaugojimą. 
Projekto uždaviniai:  
1. Įgyti bendruomenės žaidynių inventorių (žaidimus); 
2. Suorganizuoti mokymus įstaigų – dalyvių atstovams, kurie 

savarankiškai vykdys pirmąjį žaidynių etapą savo įstaigose; 
3. Paruošti žaidimų korteles (instrukcijas), papildant jas 

aiškiais, įvairaus amžiaus žaidynių dalyviams suprantamais 
žaidimą iliustruojančiais piešiniais (kompiuterinis 
maketavimas ir spauda); 

4. Surengti Nemenčinės bendruomenės žaidynes (2 etapus); 
5. Sukurti patrauklų filmą apie bendruomenės narių aktyvumą, 

tarpusavio bendravimą ir bendrų veiklų propagavimą; 
 

17941,78 22427,23 VYKDOMAS 

12.  VILN-
LEADE

R-6B-

K-18-
12-

2019 

Asociacija 
Kaimo turizmo 

ir amatų 
vystymo 
centras 

„Amatų keliu“ Projekto tikslas – organizuoti amatininkų, tautodailininkių bei 
aktyvių bendruomenininkų patirties mainų keliones, skatinti 
amatininkystę bei susijusius smulkius verslus Vilniaus rajone, 
kuriant naujus ryšius ir stiprinant amatininkystės, kultūrinių 
tradicijų svarbą. 
Projekto uždaviniai:  
1. Organizuoti 2 patirties mainų keliones į Lietuvos regionus, 

paskatinant amatininkų ir vietos gamintojų, aktyvių 
bendruomenių bendradarbiavimą; 

2.  Organizuoti išvažiuojamųjų vizitų aptarimo renginį 
Vilniaus rajone; 

3. Viešinti projektą. 
 

9694,49 10204,73 VYKDOMAS 

13.  VILN-

LEADE

R-6B-
KJ-18-

Asociacija 

Kaimo turizmo 

ir amatų 
vystymo 

„Vilniaus 

rajono 

amatininkai, 
jų patirtis ir 

Projekto tikslas – Vilniaus rajono amatininkystės 
reprezentavimas, skatinant vietos amatininkų 
bendradarbiavimo iniciatyvas, viešinimo veiklas. 

Projekto uždaviniai:  

17875,33 18816,13 VYKDOMAS 



13-
2019 

centras pasiekimai“ 1. Organizuoti kultūrinį turizmą, amatininkystę 
skatinančius 5 išvažiuojamuosius renginius, 
susipažįstant su Vilniaus rajono amatininkų, tradicinių 
paslaugų kūrėjų veikla, pasiekimais, ieškant naujų 
bendradarbiavimo būdų; 

2. Organizuoti moksleivių vasaros amatų stovyklą, 
siekiant išsaugoti bei perduoti ateinančiai kartai 
Vilniaus krašto tradicijas, amatus, kulinarinį paveldą. 

3. Viešinti projektą. 
 

 


