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

Projekto
numeris

Projekto
pareiškėjas

Projekto
pavadinimas

1.

VILNLEAD
ER6B-KJ6-22018

Kyviškių
kaimo
bendruom
enė
Kyvija

„Etninės
kultūros
savitumo
puoselėjimas
ir gyventojų
aktyvumo
skatinimas
organizuojant
šėimos
stovyklas“

2.

VILNLEAD
ER6BIKJ-6-

Riešės
bendruomenė

„Išmaniųjų
kūrybinių
dirbtuvių
įkūrimas Riešės
gyvenvietėje“

Projekto finansavimas

Tikslai ir
uždaviniai

Skirtas
finansavi
mas

Projekto
vertė

Projekto
įgyvendinim
o
būsena

Projekto tikslas – telkti Kyviškių, Grigaičių ir Mickūnų
bendruomenes, puoselėjant etninės kultūros savitumą,
organizuojant šėimos stovyklas bei stovyklų uždarymo
šventę.
Vietos projekto uždaviniai:
1. Organizuoti 2 pamainas 5 dienų trukmės šeimos dienos
stovyklas (šeimoms su vaikais iki 14 metų, po 20 žmonių
vienoje pamainoje (iš viso 40 dalyvių));
2. Organizuoti 2 pamainas 5 dienų trukmės šeimos dienos
stovyklas (šeimoms su jaunimu nuo 14 metų, po 20
žmonių vienoje pamainoje (iš viso 40 dalyvių));
3. Organizuoti šeimos stovyklų uždarymo šventę
Kyviškių aerodrome (dalyvių skaičius ne mažiau kaip 350).
Projekto tikslas – telkti ir stiprinti Riešės ir kaimynines
bendruomenes, puoselėjant kultūros savitumą ir tradicinių
amatų išsaugojimą organizuojant bendras dirbtuves ir
mokymus jaunimui, vaikams ir suagusiems.
Vietos projekto uždaviniai:
1. Įkurti išmaniąsias skaitmenines dirbtuves:

15 543,90

22 000,00

BAIGTAS

17 949,00

22 500,00

BAIGTAS

3. VILNLEADE
R- 6BIJ-6-72018

Paruošti patalpą dirbtuvėms (įrengti vėdinimą,
stalus, lentynas);
 Nupirkti įrangą, kuri būtina amatų dirbiniams
gaminti;
 Įrangą paruošti darbui, sukalibruoti, prijungti prie
kompiuterių.
2. Apmokyti žmones, kurie dirbs su įsigyta įranga:
Mokymai
naudotis
CNC
graviravimo staklėmis;
 Mokymai naudotis 3D spausdintuvu;
 Mokymai naudotis lazerinėmis pjovimo
staklėmis;
 Mokymai naudotis braižytuvu (ploteriu).
3. Organizuoti edukacines programas:
 Tautinių ornamentų pjovimas ir graviravimas;
 Tradicinių vaizduojamosios tautodailės objektų
(pvz.
rūpintojėlių)
spausdinimas
3D
spausdintuvu;
 Šokių tradicijų ornamentų graviravimas medyje
(organizuoja partneriai „Hobby folk“);
 Grupinių sporto šakų apdovanojimų kūrimas
(organizuoja
partneriai
„Trijų
ežerų“
bendruomenė);
 Tradicinių popierinių karpinių dizainas ir
pjovimas (lazeriu, braižytuvu) staklėmis;
 Odininkystė, odos pjovimas ir graviravimas,
valstybės simbolių graviravimas;
 Tradicinė medžio raižyba naudojant CNC
frezavimo ir lazerinio pjovimo stakles.
4.
Organizuoti parodą – šventę, per kurią
demonstruosime sukurtus tautodailės kūrinius.
Projekto tikslas – aktyvinti jaunimą ir populiarinti
futbolą, sudarant geresnias treniruočių ir rungtinių
sąlygas, įrengiant stadiono teritorijoje modulinius
konteinerius. Taip pat propaguoti sveiką gyvenseną ir
aktyvų poilsį kuriant įvairias jaunimo iniciatyvas ir


3-2018

Nemenčinės
futbolo klubas

„Mus vienija
futbolas“

17 985,08

22 481,35

BAIGTAS

4.

VILNLEAD
ER6BIKJ-61-2018

Bendruomenė
Ašmenos
kelias

5.

VILNLEAD
ER6BIKJ-64-2018

Rudaminos
seniūnijos
bendruome
nės centras

„Vilniaus krašto
liaudies tradicijų
puoselėjimas“

„Rudaminos
seniūnijos
gyventojų
aktyvumo ir
pilietiškumo
skatinimas,
bendrų
tarptautinių
bendruomenišk
umo iniciatyvių
rėmimas“

didinant motyvacijas gyventi kaime.
Vietos projekto uždaviniai:
1. Įsigyti 3 modulinius konteinerius;
2. Organizuoti 2 renginius (Nemenčinės m. seniūno taurė
ir Sporto šventė);
3. Viešinti projekto rezultatus.
Projekto tikslas – puoselėti Vilniaus krašto kultūros
savitumą, išsaugant ir skleidžiant liaudies medicinos
tradicijas ir gyvuojančias praktikas.
Vietos projekto uždaviniai:
1. Įsigyti fotografavimo-filmavimo techniką;
2. Įsigyti komopiuterinę įrangą;
3. Surengti 30 ekspedicijų po Vilniaus rajono
kaimiškas vietoves;
4. Sukurti 30 min. filmą apie Vilniaus krašto liaudies
kultūros savitumą;
5. Surengti 2 renginius, skirtus supažindinti vietos
bendruomenę su Vilniaus krašto liaudies
medicinos tradicijomis.
Projekto tikslas – telkti Vilniaus rajono Rudaminos
seniūnijos gyventojus, skatinant jų aktyvumą ir
pilietiškumą.
Vietos projekto uždaviniai:
1. Sukurti Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro
tanklapį, atitinkantį gyventojų poreikius, skleidžiantį
informaciją ne tik apie bendruomenės veiklą, bet ir
Vilniaus rajono savivaldybės ir Rudaminos seniūnijos
aktualiais klausimais.
2. Parengti 3 orientacinio sporto žemėlapius: Šveicarų
miško, Kalviškių kaimo bei atnaujinti ir praplėsti
Rudaminos kaimo orientacinio sporto žemėlapį.
3. Suorganizuoti
Vilniaus
rajono
gyventojams
bendruomenės nariams Rudaminos seniūnijoje kultūrinius
renginius, įskaitant istorinę pažintinę kelionę pareiškėjo ir
partnerių nariams.
Įsigyti įrangą, būtiną renginiams atvirame ore ir patalpose

18 000,00

22 500,00

BAIGTAS

13 766,40

22 256,12

BAIGTAS

6.

VILNLEAD
ER6B-KJ6-62018

7. VILNLEADE
R- 6BIJ-6-52018

Vilniaus
krašto
etnografinis
muziejus

Asociacija
Rudausių
kaimo
bendruome
nė

„Vilniaus
krašto
paveldas,
kultūra ir
tradicijos per
objektyvo
prizmę“

„Sveikata
svarbiausia
gyvenimo
vertybė“

organizuoti (kilnojamą generatorių, apšvietimo įrangą,
lauko palapines, savaeigę žoliapjovę, dujines kepsnines,
maisto gaminimo gryname ore indus bei reprezentacines
bendruomenės prekes (sporto varžybų nugalėtojų taures,
medalius, puodelius ir maišelius su bendruomenės
logotipu) skirtas kultūrinių ir sporto renginių
organizavimui atvirame ore).
Projekto tikslas – tinkamai panaudojant Vilniaus rajono
kultūros ir istorijos paveldą krašto patrauklumui ir
konkurencingumui stiprinti, suvienyti fotografijos srityje
dirbančius autorius, suteikti jiems galimybę prisistatyti
parodinėje erdvėje, tokiu būdu atkreipti dėmesį į jų
kūrybą, ir tuo pačiu vienijant bendruomenę kūrybiškai
veiklai, sudarant galimybes bendradarbiauti, ugdytis
kitokiose erdvėse.
Vietos projekto uždaviniai:
1. Sukurti profesionalią fotografavimo ir filmavimo
materialinę bazę, įsigyjant naujus fotografavimo ir
filmavimo įrangos komplektus bei bepilotį orlaivį (droną);
2. Skatinant
kultūros
prieinamumą
įvairioms
visuomenės grupėms bei sudarnat sąlygas kūrybinei
saviraiškai, suorganizuoti dvi foto parodas, kurias
aplankytų ne mažiau 550 lankytojų;
3. Suorganizuoti du parodų atidarymo renginius,
kuriuose dalyvautų ne mažiau 100 dalyvių ir svečių;
4. Suorganizuoti 6 valandų seminarą tema „Photoshop
taškinės grafikos programos panaudojimo galimybės“,
tobulinant Vilniaus rajone fotografijos, filmavimo srityje
dirbančių žmonių gebėjimus;
Viešinti projekto veiklas ir rezultatus.
Projekto tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos ir fizinio
aktyvumo įpročius, remiant kaimo gyventojų bendras
iniciatyvas ir didinant motyvaciją gyventi kaime.
Vietos projekto uždaviniai:
1. Įsigyti fizinio aktyvumo užsiėmimams reikalingą
sporto inventorių;

18 000,00

22 500,00

VYKDOMAS

18 000,00

18 000,00

BAIGTAS

2. Įsigyti bendruomenės renginių ir fizinio aktyvumo
užsiėmimų įgarsinimui būtiną įrangą;
3. Įsigyti neįgaliųjų mobilumo didinimui būtiną įrangą;
4. Surengti 21 švietėjišką renginį sveikos gyvensenos,
sveikatos gerinimo ir stiprinimo kalusimais;
5. Suorganizuoti 216 fizinio aktyvumo užsiėmimų;
Surengti vieną sporto šventę.

