
 

Priemonė „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-6) 
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1.  VILN- 

LEADER

- 6B-IJ-4-

3 

Asociacija 

Mickūnų 

jaunimo 

bendruomenė 

„Išpuoselėta 

aplinka – tai 

bendruomenin

ės veiklos 

iniciatyva“ 

Projekto tikslas – vietos kultūrinių iniciatyvų, partnerystės ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimas bei motyvacijos gyventi 

kaime didinimas, vykdant visų gyventojų interesus atitinkančią 

viešosios aplinkos tvarkymo, puoselėjimo veiklą.  

Vietos projekto uždaviniai: 

1. Aplinkos tvarkymui ir priežiūrai reikalingos įrangos 

įsigijimas; 

2. Mickūnų miestelio ir aplinkinių kaimų viešųjų erdvių, 

kelių, šaligatvių ir parkelių tvarkymas bei priežiūra; 

3. Renginių įrangos įsigijimas vietos šventėms lauke 

organizuoti. 

13410,80 16763,50 BAIGTAS 

2.  VILN- 

LEADER

- 6B-IKJ-

4-4 

Asociacija 
Hobby Folk 

„Kultūra 

turtingi“ 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Nemenčinės 

bendruomenės socialinei, kūrybinei ir kultūrinei 

saviraiškai, užtikrinant tradicijų tęstinumą bei 

išryškinant jų ypatumą, puoselėjant 

bendruomeniškumo jausmą. 

Vietos projekto uždaviniai: 
1. Organizuoti šokių mokymus ir koncertus; 

2. Organizuoti debatus, parodas ir konkursus; 

Įsigyti tautinius kostiumus. 

17280,00 21600,00 BAIGTAS 



3.  VILN- 

LEADER

- 6B-IKJ-

4-6 

Asociacija 

Nemėžio 

totorių 

bendruomenė 

„Nemėžio 

totorių 

kulinarinio 

paveldo ir 

tradicijų 

puoselėjimas“ 

Projekto tikslas – telkti Vilniaus rajono bendruomenes 

puoselėjant ir skleidžiant Nemėžio totorių kulinarinį paveldą 

bei senąsias tradicijas. 

Vietos projekto uždaviniai: 

1. Įsigyti maisto gaminimui bei kulinarinio paveldo 

sklaidai, renginių organizavimui reikalingą įrangą; 
2. Dalyvauti partnerių organizuojamuose renginiuose, 
kuriuose bus pristatomos Nemėžio totorių tradicinis, kultūrinis 
ir kulinarinis paveldas; 
3. Organizuoti totorių kulinarinio paveldo puoselėjimo ir 

sklaidos renginius; 

4. Organizuoti išvykstamają stovyklą Nemėžio totorių 

bendruomenės nariams, skirtą stiprinti bendruomenę, puoselėti 

Nemėžio totorių kulinarinį paveldą ir tradicijas. 

16495,08 21491,96 BAIGTAS 

4.  VILN- 

LEADER

- 6B-IJ-4-

7 

Asociacija 

Juodšilių 

seniūnijos 

kaimo 

bendruomenė 

„SAU – 

sąmoningos 

asmenybės 

ugdymas“ 

Projekto tikslas – aktyvinti vietos gyventojus, jaunimą ir 

vaikus integruotis į benfruomeninį gyvenimą, organizuojant 

jų užimtumą ir skatinant socialinį aktyvumą per kultūros 

savitumo puoselėjimą ir tradicijų išsaugojimą. 

Vietos projekto uždaviniai: 

1. Organizuoti 2 dešimties dienų kūrybines vasaros 

stovyklas Juodšilių seniūnijos ir Vaidotų parapijos 

vaikams bei jaunimui (9-16 m.); 

2. Stovyklų metu organizuoti vaikų ir jaunimo 

užsiėmimus, skatinančius jų kultūrinę, pažintinę ie 

socialinę saviraišką; 

3. Stovyklų metu organizuoti renginius, pažindinančius 

vaikus ir jaunimą su senaisiais amatais: molio lipdymu, 

karpiniais, rankdarbių darymu, sudaryti sąlygas 

dalyvauti patiems šiame procese; 
4. Surengti 2 šventinius renginius: Kalėdinę vakaronę su 

tradiciniais papročiais ir baigiamąjį renginį – šventę 

„SAU – sąmoningos asmenybės ugdymas“; 

5. Įtraukti pareiškėjo ir partnerių atstovus į savanorišką 
veiklą, organizuojant vaikų užsiėmimus vasaros stovyklos 

metu. 

16560,00 20700,00 BAIGTAS 

 


