DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS
ĮGYVENDINTI

Vietos projekto
paraiškos
registracijos
numeris

Pareiškėjo
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Bendra
projekto vertė,
su PVM, Lt

Skirta
paramos
suma, Lt

1

2

3

4

5

6

PVM suma,
kuri pagal
Bendrųjų
taisyklių 38
punktą
apmokama iš
šiam tikslui
skirtų
Ministerijos
bendrųjų
valstybės
asignavimų,
Lt
7

10250,00

8200,00

0,00

31956,25

25565,00

0,00

12419,85

9935,55

0,00

Projekto metu bendruomenė organizavo ir šventė pagrindines
bendruomenės šventes, įsigijo mikrofoną, muzikinį centrą, tautinių
šokių kolektyvui pasiuvo tautinių šokių batus ir liemenes, įsigijo
kėdes.

31085,00

24868,00

0,00

Projekto metu buvo organizuotos pagrindinės bendruomenės
šventės, surengta bendruomenės narių išvyka baidarėmis, įsigyta
žoliapjovė, fotoaparatas, diktofonas.

28313,75

22651,00

0,00

Kvietimas Nr.01
LEADER-11DRUSKININKAI
-01-001

Druskininkų šeimos
paramos centras

„Viečiūnų vaikų ir jaunimo
užimtumo gerinimas kartu
su visa šeima“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-002

Vš.Į Druskininkų
jaunimo užimtumo
centras

„Jaunimo veiklos
skatinimas ir bendruomenių
telkimas“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-003

Jovaišių kaimo
bendruomenė

„Iš kartos į kartą“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-004
LEADER-11DRUSKININKAI
-01-005
LEADER-11DRUSKININKAI
-01-006
LEADER-11DRUSKININKAI
-01-007

Leipalingio miestelio
bendruomenė
Stračiūnų
bendruomenė

„Leipalingio krašto
bendruomenės savitos
kultūrinės erdvės kūrimas ir
kultūrinių poreikių
tenkinimas“
„Renginių pynė
bendruomeniškumo
ugdymui“

Projekto metu suorganizuota 2 dienų trukmės šeimų stovykla,
surengta Šeimos dienos šventė Viečiūnuose, suorganizuoti sveikos
gyvensenos, stalo žaidimų ir rankdarbių užsiėmimai šeimoms.
Projekto metu buvo surengta stovykla kaimo bendruomenių
jaunimui, stovyklos metu gimusios jaunimo iniciatyvos buvo
įgyvendintos kaimo bendruomenėse - suorganizuoti 5 jaunimo
renginiai, surengta baigiamoji projekto konferencija.
Projekto metu buvo suorganizuotos pagrindinės bendruomenės
šventės, įsigyti kilnojami vėliavų stovai, pagaminta bendruomenės
vėliava.

Jaskonių –
Naujasodės kaimų
bendruomenė

„Susitiksim prie Joninių
laužo“

Projekto metu buvo suorganizuotos dvi Joninių šventės ir
Rudenėlio šventė.

18750,00

15000,00

0,00

Ricielių kaimo
bendruomenė

„Ricielių krašto kulinarinio
paveldo išsaugojimas ir
puoselėjimas“

Projekto metu buvo sukurtas filmas apie Ricielių kulinarinį
paveldą, išleistas filmo CD, bendruomenė projekto metu
organizavo ir šventė pagrindines savo krašto šventes

30625,00

24500,00

0,00

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-008

Bilso bendruomenė

„Vieninga bendruomenė –
stiprus žmogus“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-009

Viečiūnų kaimo
bendruomenė
„Versmė“

„Viečiūnų bendruomenės
kultūriniai renginiai“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-010

Bilso bendruomenė

„Bilso bendruomenės namų
atnaujinimas“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-011

Stračiūnų
bendruomenė

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-014
LEADER-11DRUSKININKAI
-01-015

Druskininkų
savivaldybės
administracija
Viečiūnų kaimo
bendruomenė
„Versmė“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-016

Jovaišių kaimo
bendruomenė

„Stračiūnų bendruomenės
patalpų atnaujinimas,
pritaikant bendruomenės
poreikiams, iniciatyvoms ir
veikloms“
„Ilgio ežero pakrantės
sutvarkymas ir maudyklės
įrengimas“
„Universalių sporto
aikštelių Viečiūnuose
įrengimas“
„Kaimai prie Seiros
atgimsta“

Projekto metu buvo surengta bendruomenės narių išvyka
baidarėmis, suorganizuota bendruomenės sporto šventė, įsigytas
sportinių aprangų komplektas bendruomenės nariams, pagrindinės
priemonės sportiniams žaidimams - kamuoliai, stalo teniso stalas ir
kt.
Projekto metu buvo suorganizuotos dvi Joninių šventės, dvi
Rudenėlio šventės ir Užgavėnių šventė, buvo suorganizuotas
medžio drožėjų pleneras, kurio metu sukurtos medžio skulptūros
papuošė Viečiūnų erdves.
Projekto metu remontuojamas bendruomenės namų pastatas:
pakeistas stogas, apšiltintas fasadas, pakeisti langai ir durys,
atliekama vidaus apdaila, įrengta nauja šildymo sistema, pastatyta
nauja krosnis.

22263,58

17810,86

0,00

30187,50

24150,00

0,00

392222,00

353000,00

0,00

Projekto metu vykdomas bendruomenės namų pastato remontas,
pakeistas stogas, langai ir durys, pakeistos grindys ir dalis
suremontuota dalis vidaus patalpų, bus perdažytas fasadas,
sutvarkyta aplinka prie bendruomenės namų.

469678,00

422710,00

0,00

Projekto metu bus sutvarkytos ir įrengtos dvi viešosios erdvės prie
Ilgio ežero, Grūte. Įrengta maudyklės infrastruktūra - tiltelis,
paplūdimys, įrengtos persirengimo kabinos, san. mazgas.

230270,00

174300,00

36603,00

Projekto metu įrengtos dvi universalios lauko sporto aikštelės ir
įrengta lauko treniruoklių erdvė.

189496,76

170547,08

0,00

Projekto metu buvo remontuojamas bendruomenės namų pastatas,
pakeistas stogas, pakeisti langai ir durys, įrengtas naujas san.
mazgas, kuriame bendruomenės nariai galės naudotis skalbimo ir
asm. higienos palaikymo paslaugomis, pakeistos grindys, atlikta
pilna vidaus apdaila, bus sutvarkytas išorės fasadas.

403491,00

363142,00

0,00

43750,00

35000,00

0,00

119406,13

89894,48

7038,03

36466,42

25153,35

5024,73

43750,00

35000,00

0,00

Kvietimas Nr.02

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-017

Druskininkų gidų
asociacija

„Druskininkų gidai – dzūkų
krašto ambasadoriai“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-018

Druskininkų kultūros
centras

„Gera kurti kartu“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-019

Druskininkų sav.
Viečiūnų pagr.
mokykla

„Viečiūnų bendruomenės
verslumo skatinimas per
amatus“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-020

Druskininkų šeimos
paramos centras

„Leipalingio ir Viečiūnų
seniūnijų gyventojų
užimtumo didinimas“

Projekto metu bus rengiami nauji gidai, gebantys kalbėti lietuvių ir
kuria nors kita užsienio kalba ir gyvenantys Druskininkų
savivaldybėje. Mokymus baigę gidai kartu su Druskininkų gidų
asociacija parengs 9 naujus turizmo maršrutus, bus sukurta
Asociacijos „Druskininkų gidų asociacija“ interneto svetainė,
kurioje viešinami sukurti nauji maršrutai, gidų kontaktai ir kita
Druskininkų bendruomenei bei atvykstantiems turistams reikalinga
informacija lietuvių, rusų, lenkų, anglų ir vokiečių kalbomis.
Projekto metu Viečiūnuose bus įkurtas amatų kiemelis, kuriame
bus demonstruojami medžio drožybos, kalvystės, audimo, žvakių
liejimo, tapybos amatai, bus vykdomos edukacinės programos. Bus
įsigyta mobili kalvė, audimo staklės, reikalingos priemonės
amatams demonstruoti, garso bei apšvietimo įranga.
Projekto metu buvo sutvarkytos patalpos mokykloje užsiėmimams
vykdyti, vykdomi keramikos užsiėmimai, įsigyta molio degimo
krosnis. Bus organizuojami siuvimo ir ebru meno užsiėmimai, bus
įsigytos reikiamos priemonės ir siuvimo mašinos.
Viečiūnų ir Leipalingio gyventojai turi įvairių poreikių, kurių neturi
galimybės patenkinti dėl materialinių priežasčių ir dėl didelio
atstumo iki Druskininkų. DŠPC projekto metu organizuos įvairius
skirtingo amžiaus gyventojų grupėms laisvalaikio užsiėmimus:
aerobikos, anglų kalbos, dailės, šokių ir teatro užsiėmimus.
Projekto metu taip pat bus įsigyta visa reikiama įranga
užsiėmimams vesti: mankštos kamuoliai, svareliai, dvi muzikinės
kolonėlės, kitos priemonės dailės/rankdarbių, teatro užsiėmimams.

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-021

Neravų kaimo
bendruomenė

„Neravai – aktyvi
bendruomenė“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-022

Druskininkų sav.
socialinių paslaugų
centras

„Viečiūnų savarankiško
gyvenimo namų gyventojų
gyvenimo kokybės
gerinimas ir verslumo
skatinimas“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-023

Druskininkų sav.
viešoji biblioteka

„Susitikime bibliotekoje“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-024

Švendubrės kaimo
bendruomenė

„Švendubrė – patrauklus
kaimas turistams“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-025

Jaskonių ir
Naujasodės kaimų
bendruomenė

„Jaskonių ir Naujasodės
kaimų bendruomenės
materialinės bazės
sukūrimas“

Ricielių kaimo
bendruomenė

„Ricielių kaimo
bendruomenės poreikių ir
iniciatyvų tenkinimas
modernizuojant
bendruomenės pastatą bei
įrengiant viešąją erdvę“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-026

Projekto metu Viečiūnuose ir Leipalingyje buvo suorganizuota po
50 aerobikos užsiėmimų, po 50 anglų kalbos užsiėmimų, po 25
šokių užsiėmimus vaikams, po 25 dailės/rankdarbių užsiėmimus,
Viečiūnuose suorganizuota 25 teatro užsiėmimai. Įsigytos
priemonės užsiėmimas.
Projekto metu siekiant aktyvinti kaimo bendruomenės narius ir
skatinti aktyviai leisti laisvalaikį bus suorganizuoti šiaurietiško
ėjimo užsiėmimai, bendruomenės narių patirties pasidalinimo
išvyka, stalo žaidimų vakarai ir turnyrai, bus surengta sveikatos ir
sporto šventė.
Projekto metu Viečiūnuose esančių savarankiško gyvenimo namų
gyventojams buvo ir yra organizuojami įvairūs meniniai
užsiėmimai: tapyba ant šilko, skiautinių siuvimas, dekupažas,
vilnos vėlimas, atvirukų gamyba. Organizuoti sodininkystės
užsiėmimai. Surengta darbų paroda, įsigytos užsiėmimams
reikalingos priemonės, lauko baldai ir pavėsinė.
Projekto metu bus įsigyta ir pastatyta po 1 knygų lentyną Viečiūnų
ir Leipalingio bibliotekose, kurios viso projekto eigoje bus
papildomos naujai išleidžiamomis knygomis, bus organizuojama
„Knygų klubo“ veikla - jos metu dalyviai susipažins su
etnokultūros, krašto tradicijų, darbo kompiuteriu ABC, įvairių
mokslo šakų literatūros temomis, vyks viktorinos, piešinių
konkursai.
Projekto metu sukurtas ir išleistas filmas apie Švendubrės kaimo
sąsajas su M. K. Čiurlioniu, organizuojami rankdarbių užsiėmimai
bendruomenės nariams, suorganizuota bendruomenės narių išvyka
aplankant aktyviausias Lietuvos kaimo bendruomenes.
Projekto metu bus pastatyti nauji bendruomenės namai ir
sutvarkyta viešoji erdvė projekto partneriui Druskininkų
savivaldybės administracijai priklausančiame sklype Jaskonių
kaime. Pastačius bendruomenės namus ir viešojoje erdvėje prie
bendruomenės namų vyks kaimo bendruomenės narių susirinkimai
ir pasitarimai, bus sudarytos sąlygos rengti paraiškos įvairių fondų
paramai gauti, bus rengiami susitikimai su žymiais žmonėmis, vyks
mokymai sveikos mitybos, ekologiškų produktų ir pan. temomis,
vyks edukacinės programos, bendruomenės organizuojamos
šventės, renginiai ir minėjimai, bus sudaryta galimybė turiningai
leisti laisvalaikį. Siekiant bendruomenės namus pilnai pritaikyti
veiklai ir bendruomenės poreikiams bus įsigyti būtiniausi baldai ir
įranga.
Projekto metu numatoma suremontuoti buvusios mokyklos pastatą
ir vidaus patalpas jas pritaikant daugiafunkcinei kaimo
bendruomenės veiklai bei atnaujinti šiuo metu apleistą sporto
aikštelę. Atlikus minėtus darbus Ricielių kaimo bendruomenė
turėtų lygiavertes Druskininkų kurorto gyventojams galimybes
naudotis sveika, saugia ir patrauklia gyvenamąja aplinka.
Įsitraukimas į sportinę, kultūrinę, etnografinę veiklą bei tradicijas
puoselėjantys ir patriotiškumą stiprinantys renginiai, turėtų
teigiamos įtakos mažinant socialinę atskirtį vaikams ir jaunimui,
neįgaliesiems, bedarbiams, vienišiems, atokiai gyvenantiems, taip
pat neturintiems socialinių įgūdžių žmonėms. Bendra veikla,
dalyvavimas varžybose, šventėse, renginiuose, etnografijos
puoselėjimas skatintų bendruomeniškumą, patriotiškumą,
pilietiškumą. Įsigyta būtiniausia įranga, naujos veiklos ir vykdomos
edukacinės programos sudarys sąlygas gyvosios kaimo kultūros
tradicijų puoselėjimui ir perdavimui (kulinarinis paveldas,

17937,50

14350,00

0,00

36387,41

25500,00

4512,41

38439,52

28000,00

3439,52

29100,00

23280,00

0,00

536050,09

482445,08

0,00

515936,67

464343,00

0,00

tautosaka, dainos).

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-027

Druskininkų
savivaldybės
administracija

„Bendruomenių patalpų
aprūpinimas įranga ir
baldais“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-028

Druskininkų
savivaldybės
administracija

„Neravų kaimo
bendruomenės patalpų,
viešosios erdvės
sutvarkymas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-029

Druskininkų
savivaldybės
administracija

„Leipalingio miestelio
viešosios erdvės
sutvarkymas“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-030

Druskininkų
savivaldybės
administracija

„Komunalinių paslaugų
bazės sukūrimas
Viečiūnuose“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-031

Druskininkų
savivaldybės
administracija

„Komunalinių paslaugų
bazės sukūrimas
Leipalingyje“

Projekto metu bus perkami baldai ir įranga, kurie sudarys sąlygas
projekto partneriams - Stračiūnų, Bilso ir Jovaišių bendruomenėms
- puoselėti ir demonstruoti tradicinius amatus: kėdės, stalai, spintos,
virtuvės baldai ir technika.
Reikiamų baldų bei įrangos turėjimas bendruomenėms sudarytų
sąlygas įvairiais būdais populiarinti tradicinius amatus – per
edukacinius užsiėmimus, per praktines veiklas, įvairias parodas,
muges, renginius, kurių metu kaimo gyventojai galėtų tarpusavyje
bei į Druskininkų kurortą atvykstantiems svečiams pristatyti bei
parduoti įvairius savo kūrybos tradicinių amatų darbus. Tuo būdu
būtų skatinamas kaimo gyventojų užimtumas bei verslumas, tuo
pačiu padidėtų ir kaimo vietovių patrauklumas, sumažėtų
socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp Druskininkų miesto ir
kaimiškųjų vietovių.
Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas Neravų kaimo bendruomenės
viešasis pastatas, Gojaus g.7-5, (suremontuotos bendruomenės
patalpos bei įsigyti bendruomenės renginiams, susitikimams,
užsiėmimams reikalingi baldai, stalo teniso stalas geresniam
bendruomenės narių, ypač jaunimo, užimtumui) ir šalia esanti
sporto aikštelė (įrengta tinkama sporto aikštelės danga, krepšinio
stovai, pastatyti suoliukai), sudarytos geresnės sąlygos ne tik
Neravų kaimo, Viečiūnų seniūnijos gyventojams, bet ir svečiams.
Leipalingio miestelyje vis dar yra nesutvarkyta viešoji erdvė, kuri
tenkintų gyventojų poreikius, todėl projekte numatyta pirkti rangos
darbus, sutvarkyti aikštę ir pritaikyti ją gyventojų poreikiams.
Aikštėje bus įrengta spalvotų ir pilkų trinkelių dangą, lauko
akmenų grindinys, sustiprinta veja žolynų grotelėmis, įrengti kelio
ir vejos bortai, sutvarkyta asfalto danga vietose, kur dėl pakitusių
aikštės aukščių reikia remontuoti (kelti arba žeminti) esamą asfalto
dangą, paaukštintos inžinerinių tinklų šulinių angos gelžbetonio
žiedais, sutvarkyti lietaus nuotekų tinklai.
Atlikus darbus bus sudarytos sąlygos poilsiui ir laisvalaikiui
atvirame lauke, Leipalingio miestelio ir seniūnijos gyventojai turės
švarią tvarkingą ir saugią viešąją erdvę pritaikytą bendruomenės
šventėms ir renginiams, sumažės gyvenamosios aplinkos
netolygumas tarp Druskininkų miesto ir Leipalingio seniūnijos,
padidės Leipalingio miestelio ir seniūnijos patrauklumas.
Projekto metu numatoma įsigyti traktorių su visa reikalinga
papildoma įranga. Įsigyta technika bus naudojama Viečiūnų
seniūnijos viešųjų erdvių tvarkymui – pakelių valymui (šienavimui,
krūmų pakelėse ir kitose viešosiose erdvėse pjovimui, nupjautų
krūmų ir šakų smulkinimui), sniego valymui nuo šaligatvių, smėlio
barstymui žiemos laikotarpiu. Seniūnija taip pat vykdys seniūnijos
gyventojų užsakymus, teiks nemokamas paslaugas labiausiai
nepasiturintiems ir senyvo amžiaus seniūnijos gyventojams.
Dirbti su įsigyta įranga sukurtos 2 darbo vietos, numatyta teikti
būtiniausias aplinkos tvarkymo paslaugas kaimo gyventojams,
tvarkyti viešąsias seniūnijų erdves.
Projekto metu numatoma įsigyti traktorių su visa reikalinga
papildoma įranga. Įsigyta technika bus naudojama Viečiūnų
seniūnijos viešųjų erdvių tvarkymui – pakelių valymui (šienavimui,
krūmų pakelėse ir kitose viešosiose erdvėse pjovimui, nupjautų
krūmų ir šakų smulkinimui), sniego valymui nuo šaligatvių, smėlio
barstymui žiemos laikotarpiu. Seniūnija taip pat vykdys seniūnijos

49871,95

37094,84

7789,91

191996,11

145329,27

30519,14

672222,23

500000,00

105000,00

225620,14

149170,34

31325,76

225620,14

149170,34

31325,76

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-032

Druskininkų
savivaldybės
administracija

„Viečiūnų viešosios erdvės
sutvarkymas“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-033

Leipalingio pagr.
mokykla

„Kūrybinės dirbtuvės
„Laja““

Kairiojo Nemuno
kranto bendruomenė

„Druskininkų kurorto
unikalumo didinimas per
Kairiojo Nemuno kranto
bendruomenės kaimų
gyvosios kultūros tradicijų
tęsimą“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-034

gyventojų užsakymus, teiks nemokamas paslaugas labiausiai
nepasiturintiems ir senyvo amžiaus seniūnijos gyventojams.
Dirbti su įsigyta įranga sukurtos 2 darbo vietos, numatyta teikti
būtiniausias aplinkos tvarkymo paslaugas kaimo gyventojams,
tvarkyti viešąsias seniūnijų erdves.
Projekto metu atnaujintoje Viečiūnų aikštėje bus įrengti nauji
suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai, įrengtos 2 vaikų žaidimo
aikštelės.
Projekto metu įsigyta nauja medžio apdirbimo įranga, su kuria
vykdomi užsiėmimai mokykloje. Projekto metu taip pat
planuojama pastatyti medinį koplytstulpį Leipalingyje, pastatyti
informacinius medinius ženklus prie senųjų žydų kapinių ir
Černiauskų piliakalnio.

113358,23

84316,03

17706,38

36660,00

26000,00

5460,00

Projekto metu buvo organizuoti kaimo bendruomenės narių
susitikimai, suorganizuotos dvi bendruomenės šventės,
suorganizuotas liaudies meistrų pleneras, kurio metu pagamintas ir
pastatytas kaimo kryžius.

31250,00

25000,00

0,00

75215,21

60172,16

0,00

50824,15

40659,32

0,00

30165,29

20661,16

4338,84

39736,13

30077,81

6316,34

360259,36

272694,21

57265,79

5423,75

4339,00

0,00

Kvietimas Nr.03

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-035

Viečiūnų kaimo
bendruomenė
„Versmė“

„Vietos produktų užsakymo
centro kūrimas“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-036

Leipalingio miestelio
bendruomenė

„Malkų ruošimo paslaugos
namų ūkiams
organizavimas“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-037

Vš.Į. Druskininkų
turizmo ir verslo
informacijos centras

„Išmanusis kaimas“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-038

Druskininkų
savivaldybės
Viečiūnų pagrindinė
mokykla

„IT klasės atnaujinimas ir
aprūpinimas įranga“

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-039

Druskininkų
savivaldybės
administracija

„Švendubrės kaimo
bendruomenės patalpų ir
viešosios erdvės
pritaikymas bendruomenės
poreikiams“

Projekto metu kartu su partneriu Švendubrės kaimo bendruomene
bus sukurtas stacionarus vietos produktų ir sveikos gyvensenos
produktų užsakymo centras Švendubrėje ir įsigyta mobili
prekyvietė - prekybinis vagonėlis, bus įsigyta reikalinga įranga
sveikos gyvensenos produktų (kokteilių, sulčių, daržovių ir žolelių
rinkinių) laikymui ir apdorojimui (šaldytuvai, pakuotės,
sulčiaspaudės ir kt.). Bus sukurti unikalūs receptai su regionui
būdingais produktais.
Projekto metu įsigyta automatinė malkų skaldyklė, kurios pagalba
bendruomenė teikia malkų skaldymo paslaugas kaimo
gyventojams.
Projekto metu buvo sukurta atskira meniu skiltis "Druskininkų
apylinkės" mobilioje aplikacijoje - programėlėje - "Smart
Druskininkai". Programėlėje pateikiama pagrindinė informacija
apie kaime teikiamas paslaugas ir parduodamus produktus.
Programėlė atsisiųsta daugiau nei 15000 kartų.
Projekto metu planuojama įrengti 15 kompiuterizuotų mokymo
vietų su kita reikiama įranga mokymams, videokonferencijoms,
videoseminarams vesti Viečiūnų pagrindinėje mokykloje. Bus
sutvarkyta klasė ir nupirkta visa reikiama įranga.
Projekto metu bus atnaujintas bendruomenės namų pastatas
Švendubrėje, pakeistas stogas, langai durys, atlikta vidaus ir išorės
apdaila, sutvarkyta aplinka.
Kvietimas Nr.04

LEADER-11DRUSKININKAI
-01-040

Viečiūnų kaimo
bendruomenė
„Versmė“

„Kaimo gyventojų ir
organizacijų partnerystė
kuriant prielaidas
užimtumui“

Projekto metu bus suorganizuoti susitikimai su visų Druskininkų
kaimiškosios teritorijos kaimo bendruomenių gyventojais siekiant
užmegzti tarpusavio bendradarbiavimą ir paskatinti bendrų
iniciatyvų įgyvendinimą.

