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APIE BENDRUOMENĘ  

 

Didžiausias mūsų bendruomenę jungiantis veiksnys - tai noras veikti kartu. Noras padaryti 

bendruomenės gyvenimą turiningesnį, įdomesnį, prasmingesnį, gražesnį. Sudaryti sąlygas visiems 

saugiai jaustis. Pagrindiniai mūsų gebėjimai tai yra dainavimas, sportavimas. Patirtys: darbštumas ir 

susiklausymas.  

Mums, kaip nariams, bendruomenė yra svarbi tuo, kad gyventojai turėtų sąlygas pasižmonėti, 

išvažiuoti kartu, papramogauti, kad kiekvienas būtų pastebėtas tiek jaunas, tiek senas žmogus. 

Nebijotų paprašyti pagalbos jeigu reikia. Bendruomenė turi pamatuotų lūkesčių gerinti gyvenimą.  

Pagrindiniai mūsų bendruomenės verslai yra žemės ūkio veikla. Taip pat mūsų bendruomenėje yra 

įsikūrę Golfo laukai kur vyksta sportinė, rekreacinė veikla.  
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SSGG analizė 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS  

 Bendruomenė turi patalpas su sale 
 Gyventojai jaučiasi saugūs 
 Bendruomenė turi lauko teritorija – skverą 
 Turi narių, kurie yra sporto propaguotojai, 

sveikos gyvensenos propaguotojai 
 Bendruomenė turi sporto pasiekimų, 

laimėjimų 
 Turi narių, galinčių teikti sveikatingumo 

paslaugas (masažai ir kt.) 
 Bendruomenėje gyvena jaunos aktyvios 

šeimos 
 Bendruomenė moka pastovėti už savo 

interesus, susitelkti (asfaltuotas kelias) 
 Bendruomenė teikia paraiškas 

savivaldybei, gauna lėšų veiklai (daugiau 
nei 1300 Eurų per metus) 

 Bendruomenės namuose esanti virtuvė su 
įranga turi licenciją maisto gamybai 

 Bendruomenės nariai – stiprūs mišrių ūkių 
ūkininkai 

 Geras interneto ryšys 
 Patriotizmo edukacijos 

 

 Pasyvūs gyventojai 
 Bendruomenės namų veiklą riboja 

antrame aukšte esantis butas 
 Bendruomenės namų aplinka, dėl 

kaimyno, netvarkinga, neestetiška 
 Nėra turtingų įmonių bendruomenės 

teritorijoje 
 Bendruomenė nepasiruošusi 

edukacinių programų 
 Bendruomenės namai šildomi 

malkomis 
 Trūksta pasitikėjimo tarp 

bendruomenės, nevertina įdedamo 
darbo 

 Trūksta sutelktos lyderystės,  
 Trūksta administracinių/ projektinių 

pajėgumų ir žinių 
 Nėra nuotekų sistemos 
 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Gydomojo purvo karjeras 
 „Vilkės“ golfo aikštynas 
 Geras susisiekimas  
 Ežeras, botaninis draustinis 
 Vilko ežeras – šilčiausias Lietuvoje 
 Seiros upelis 
 Piliakalnis – Ozas 
 Miškinga vietovė 
 Žaliojo kurso teikiamos galimybės 

inovatyviems sprendimams/ projektams  
 Alternatyvios energetikos populiarumas ir 

sprendimai 
 Dviračių takų Infrastruktūros plėtra  
 

 Neprognozuojamas bendruomenės 
namų kaimynas 

 Arti Leipalingio, didesni renginiai 
vyksta ten 

 Senstanti visuomenė 

 Gali nebūti valymo įrenginių 
kompensavimo 

 Uždrausti lauko tualetai 

 Šulinių užterštumas, geriamo vandens 
kokybė suprastėti 

 Kuro brangimas 
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Misija, vizija ir vertybės 
 

VIZIJA 

Jovaišiai – patraukli, ekologiška ir atvira pokyčiams gyvenvietė patogi skirtingo amžiaus 

gyventojams 

MISIJA 

 

Veikdami bendruomenėje telkiamės dėl kiekvieno bendruomenės nario gyvenimo kokybės 

gerinimo. 

 

 

Prioritetai, tikslai ir priemonės 
 

Bendruomenės veiklos strategijoje suformuluoti keturi pagrindiniai prioritetai, labiausiai 

atspindintys bendruomenės poreikius ir  keliamus lūkesčius sau ir aplinkai: 

1. Socialinės paslaugos  

Socialinė sritis aktuali, nes mūsų bendruomenėje gyvena daug vyresnio amžiaus gyventojų ir 

jų įtraukimas yra labai svarbi bendruomenės funkcija. Taip pat yra aktualu, kad vyktų kartų 

bendravimas ir vieni kitiems perduotų savo patyrimus ir būtų didesnis supratimas kokie 

poreikiai aktualūs. 

2. Sveikatingumas/ Sportas  

Šis prioritetas bendruomenei aktualus dėl gyventojų nusiteikimo ir orientacijos į sportines 

veiklas bei sveikatingumo propagavimą. Svarbu, kad bendruomenė yra nusistačiusi ir sutarusi 

kokios papildomos sportui ir sveikatingumui infrastruktūros reikia. Yra noras, kad aplink 

bendruomenės namus būtų formuojamos sporto ir sveikatingumo erdvės. 

3. Kultūrinė bendruomenės veikla (Pilietiškumo ugdymas/ Aktyvus, edukacinis pilietiškumo 

ugdymas)  

Kultultūrinė, kaimo gyventojų, bendruomenės narių užimtumo veikla yra labai aktuali. Šiame 

prioritete bus puoselėjama kaimui nusipelniusių šviesuolių pagerbimo idėja. Bus renkama ir 

sisteminama gyventojų atsiminimų, istorijų ir nuotykių medžiaga – „Gyvoji istorija“. Savaime 

suprantama, rengiamos tradicinės šventės ir kiti renginiai. Gyventojų bendravimui ir 

įsitraukimui – veiks saviveiklinis teatras. 
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4. Bendruomenės organizacinis stiprinimas 

Bendruomenės stiprinimo priemonėse nusimatome jaukesnės ir šiltesnes bendruomenės 

namų ir jos aplinkos kūrimą. Bei gebėjimų stiprinimą bendruomenėje vystyti nuolatines 

veiklas. 
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Eil. 
Nr. 

PRIORITETAI TIKSLAI PRIEMONĖS 

i.  1. Socialinės 
paslaugos  

1.1. Senjorų lankymas ir 
būtinųjų poreikių 
išpildymas, socializacijos 
veikla 
 

1.1.1. Atlikti poreikių analizę 
1.1.2. Pasirengiame veiksmų 

planą 
1.1.3. Suburti žmones, kurie atliks 

veiklas ir organizuoti 
reikiamų kompetencijų 
komandai įgijimas 
 

1.2. Senelių namai – kartų 
namai 
 

1.2.1. Atlikti galimybių studiją. 
Sukurti verslo modelį. 
Pritraukti investuotojus 

1.3. Bendruomenės vaikų 
užimtumo ir kūrybiškumo 
studija (vaikų priežiūra – 
laisvė mamai) 

 

1.3.1.1. Sukurti vaikams 
tinkamą ir draugišką erdvę 
bendruomenės namuose 

1.3.1.2. Bendruomenėje 
aptarti savitarpio pagalbos 
modelį – laisvė mamai 
 

2.  Sveikatingumas/ 
Sportas  

2.1. Inicijuoti 
dviračių/pėsčiųjų taką iki 
Leipalingio 

2.1.1. Su kitomis 
bendruomenėmis 
susiderinti dėl bendros 
veiklos ir teminio koncepto 
sukūrimo. Tako maršruto 
numatymas 

2.1.2. Sutarimas su žemių 
savininkais ir kreipimasis į 
savivaldybę inicijuoti 
projektavimo ir įrengimo 
darbus. 
 

2.2. Bendruomenės 
dviračių/pėsčiųjų 
pramoginis/pažintinis 
takas (Jovaišiai – Vilko 
ežeras - Golfo laukai – 
Kamorūnai -  Jovaišiai) 

 

2.2.1. Maršruto sudarymas 
2.2.2. Sukuriama mažosios 

architektūros elementų 
teminė visuma. Pažintinės 
lentelės 

2.2.3. Dviračių dalinimosi modelio 
sukūrimas ir dviračių parko 
suformavimas, Dviračių 
remonto dirbtuvės 

2.3. Bendruomeninės 
aktyvaus laisvalaikio 
infrastruktūros vystymas 
šalia bendruomenės 

2.3.1. Vaikų žaidimų aikštelė (šalia 
bendruomenės namų) 

2.3.2. Bendruomenės sportinio 
aktyvumo programa ir 
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namų infrastruktūra  

3.  Kultūrinė 
bendruomenės 
veikla (Pilietiškumo 
ugdymas/ Aktyvus, 
edukacinis 
pilietiškumo 
ugdymas) 

3.1. Gyvoji istorija „Jovaišių 
memuarai“. Video 
siužetai. Ekspozicija 

 

3.1.1. Inicijuoti bendruomeninę 
iniciatyvą užfiksuoti 
atsiminimus apie šį kraštą. 
Jovaišių memuarai.  

3.2. Kaimo šviesuolių alėja 
 

3.2.1. Susitarti bendruomenėje 
dėl šviesuolio kriterijų 

3.2.2. Sukurti alėjos vizijos 
projektą (ąžuolai ir liepos). 
Sukurti pagerbimo lentelių 
dizainą 

 

  3.3. Bendruomenės teatro 
veikla 

3.3.1. Surinkti trupę. Organizuoti 
veiklą. 

3.3.2. Kreiptis  į savivaldybę dėl 
meno vadovo etato 

4.  4. Bendruomenės 
organizacinis 
stiprinimas 

4.1. Vasaros terasa prie 
bendruomenės 

4.1.1. Inicijuoti su savivaldybe 
žemės klausimų 
išsprendimą per metus 

4.1.2. Architektūrinio projekto ir 
sąmatos parengimas 

4.1.3. Įrengimo darbai 
4.1.4.  

  4.2. Saulės jėgainės įrengimas 
ant bendruomenės pastato 

4.2.1. Techninių sąlygų išėmimas 
4.2.2. Rangovo numatymas 
4.2.3. Finansavimo suradimas 

 

  4.3. Socialinėms ir kultūrinėms 
reikmėms elektrinis 
automobilis (8 - 9 vietų) 

4.3.1. Nutarti kokių techninių 
duomenų automobilio reikia 
4.3.2. Automobilio naudojimo 
tvarkos ir būdų sutarimas 
bendruomenėje 
4.3.3. Lėšų paieška. Projekto 
parengimas 
 

  4.4. Bendruomenės poreikiu 
monitoringas. Periodinės 
apklausos, kitos iniciatyvos 

4.4.1. Klausimyno sudarymas 
4.4.2. Užtikrinti periodiškumą ir 
gyventojų nuomonių tendencijų 
palyginamumą 
 

  4.5. Didinti bendruomenės 
narių projektų administracines 
kompetencijas 

4.5.1. Įsivardinti kokių 
kompetencijų reikia 
bendruomeniniams projektams 
įgyvendinti. Identifikuoti 
motyvuotus bendruomenės narius, 
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kurie nori tobulintis šioje srityje 
4.5.2. Parengti organizacijos 
gebėjimų tobulinimo projektą, 
paraišką finansuotojams 
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Priemonių planas 
 

Eil. 
Nr. 

Socialinės paslaugos  Aprašymas  Siektina reikšmė Terminas Finansavimo šaltinis 

1.  Socialinės paslaugos  

1.1.  Senjorų lankymas ir būtinųjų poreikių išpildymas, socializacijos veikla 

1.1.1.   Atlikti poreikių 
analizę 
 

Iš esmės yra numanoma ir iš pokalbių, bendrų 
nuotaikų juntama, kad senjorų integracijos ir 
atskirties problema egzistuoja. Tačiau, ateityje 
planuojant sistemingą veiklą, projektinę veiklą 
yra tikslinga atlikti ir metodiškai pagrįsta 
situacijos analizę, kuri pasitarnaus projektų 
pagrindimui. 

- Atliktas poreikių 

tyrimas, 

aprašymas – 1 vnt. 

2022-

2024 

VVG, Druskininkų 

savivaldybės, NMA 

programų lėšos 

1.1.2.  Pasirengiame 
veiksmų planą 
 

Jovaišiuose yra daug gyventojų vyresnio 
amžiaus. Senjorai, iš esmės, patiria socialinę 
atskirti ir nesiintegruoja į bendruomenines 
veiklas. Šioje srityje bendruomenė siekia 
inicijuoti senjorų lankymą, bendravimą su jais ir 
didesnį įtraukimą į bendruomeninius reikalus. 
Bus atlikta analizė, kokiu būdu bus efektyviausia 
integracija. Bus parengtas planas, kokiu 
dažnumu ir kas juos lanko iš bendruomenės 
narių. Taip pat bus numatytos veiklos susijusios 
su Senjorų teminių vakarų organizavimu 
bendruomenės namuose, kur daug patirties ir 
išminties turintys senjorai dalinsis savo 
prisiminimais ir istorine patirtimi. 
 

- Veiksmų planas – 1 

vnt. 

2022-

2024 

Bendruomenės 

ištekliai, Druskininkų 

savivaldybės, NMA 

programų lėšos 
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1.1.3.  Suburti žmones, 
kurie atliks veiklas ir 
organizuoti reikiamų 
kompetencijų 
komandai įgijimas 
 

Senjorų lankymui bus pasitelkti jaunesni 
bendruomenės nariai. Bus suformuota 
komanda, kuri tarpusavyje aptarinės atvejų 
situacijas. Taip pat suformuota komandai bus 
organizuojami mokymai bendravimo bei kitoms 
kompetencijoms padidinti. Jie bus įtraukiami į 
kitus projektus, pažintinius vizitus, kur galėtų 
gauti reikiamų kompetencijų.  
 

- Susitarimai – 

skaičius, pagal 

poreikį 

2022 - 

2027 

Bendruomenės, 

Druskininkų 

savivaldybės lėšos 

1.2. Senelių namai – kartų namai 

1.2.1. Atlikti galimybių 
studiją. Sukurti verslo 
modelį. Pritraukti 
investuotojus 
 

Dėl senėjančių kaimo gyventojų, vis didesnį 
aktualumą turi senjorų namų, ar kartų namų 
sukūrimas. Per keletą metų senjorų lankymo 
projektas galėtų prasiplėsti įsteigiant ir fizinę, 
stacionarią erdvę, kurioje nuolat būtų 
organizuojamos veiklos vyresnio amžiaus 
gyventojams, tiek tokios, kurios būtų panašios į 
„senelių darželį“, tiek tokios kurių dėka vyresnio 
amžiaus savanoriai organizuotų dirbančių tėvų 
vaikų priežiūrą. Vėliau, kaip projekto plėtra 
galėtų būti įkurti ir pilnai funkcionuojantys 
senjorų namai, talpinantys iki 15 nuolatinių 
gyventojų. Tuo tikslu bus parengtas socialinio 
verslo planas, bus pritraukti investuotojai. 
 

- Galimybių studija 

– 1 vnt.; 

- Verslo modelis su 

bendruomenės 

dalyvavimu – 1 

vnt.; 

2023-

2027 

Bendruomenės, 

savivaldybės, 

nacionalinės paramos 

kaimo bendruomenių 

veiklai skirtos lėšos, 

privačios lėšos 

1.3. 
Bendruomenės vaikų užimtumo ir kūrybiškumo studija (vaikų priežiūra – laisvė mamai) 

 

1.3.1. Sukurti vaikams 
tinkamą ir draugišką 
erdvę bendruomenės 
namuose 

Išnaudojant bendruomenės namų vaikų 
priežiūrai tinkamas erdves įrengti vaikų dienos 
užimtumo centrą aplinkinių gyventojų vaikams. 
Centro pagrindinė koncepcinė idėja, kad jis 
skatintų čia esančių vaikų kūrybiškumą 
 

- Įrengta erdvė 

vaikams  – 1 vnt.; 

2023-

2027 

Savivaldybės lėšos 
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1.3.2.  Bendruomenėje 
aptarti savitarpio 
pagalbos modelį – 
laisvė mamai 
 

Panaudojant centro erdvę, sukurti sistemą, kai 
vieni tevai pabūna su kitų tėvų vaikais, kol jie 
turi tvarkytis reikalus. Tai gali vykti ir vakarais ir 
švenčių dienomis. Savitarpio pagalbos modelis 
pasitarnautų bendrumo bendruomenėje 
puoselėjimui 
 

- Modelis – 1 vnt.; 2023 - 

2027 

Savivaldybės lėšos 

   -    

2. Sveikatingumas/ Sportas 

2.1. Inicijuoti dviračių/pėsčiųjų taką iki Leipalingio 

2.1.1. Su kitomis 
bendruomenėmis 
susiderinti dėl 
bendros veiklos ir 
teminio koncepto 
sukūrimo. Tako 
maršruto numatymas 
 

Kadangi ir kitos kaimyninės bendruomenės 
planuoja bendrus veiksmus ir veiklas 
inicijuojant dviračių takus. Takas iki Leipalingio 
būtų svarbus Druskininkų bendruomenes 
apjungiantis elementas. Bendruomenės nariai 
tikėtųsi tako įrengimo savivaldybės arba 
projektinėmis lėšomis. Bendruomenė kartu su 
savivaldybės specialistais tarsis, koks 
palankiausias būtų tako įrengimo maršrutas. 
Takas spręstų saugaus susisiekimo su 
Leipalingiu, didesne gyvenviete, klausimą, taip 
pat būtų neatsiejama bendruomenės 
sveikatingumo infrastruktūros dalis. 
 

- Susitikimai, 

diskusijos – pagal 

poreikį; 

- Tako koncepcija, 

tako maršrūtas – 

1 vnt. 

2023-

2027 

Vietos plėtros 

strategijos, Interreg 

Lietuva-Lenkija 2021-

2027 m. programos 

lėšos 

2.1.2. Sutarimas su žemių 
savininkais ir 
kreipimasis į 
savivaldybę inicijuoti 
projektavimo ir 
įrengimo darbus 

Tuo atvejų, jeigu maršrutas eitu per privačių 
savininkų žemes, bendruomenė ieškos būdų 
kaip su jais susitarti dėl bendrų interesų. 
 

- Diskusijos su 

žemių savininkais 

dėl jų interesų – 

pagal poreikį; 

- Susitarimas su 

žemių savininkais 

– 1 vnt. 

 Projekto „Mes-

bendruomenė, 

Erasmus plius, Šiaurės 

ministrų tarybos ir 

kitos  projektinės lėšos 

2.2.  Bendruomenės dviračių/pesčiųjų pramoginis/pažintinis takas (Jovaišiai – Vilko ežeras - Golfo laukai – Kamorūnai -  Jovaišiai) 
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2.2.1. Maršruto sudarymas 
 

Šio tako paskirtis yra rekreacinė/ poilsinė/ 
pažintinė. Takas bus įrengtas maršrutu Jovaišiai 
– Vilko ežeras - Golfo laukai – Kamorūnai -  
Jovaišiai. Koks tiksliai bus maršrutas lems 
susitarimai su privačių žemių savininkais ir 
bendruomenės narių pasiūlymai. Bus siekis 
maršrutą sudaryti taip, kad jame būtų gamtos ir 
kultūros paminklų, vaizdingų vietų, Dzūkijai 
būdingų, gerai matomų augalų. Maršrūtui 
bendruomenė sugalvos pavadinimą. Takas 
nebus dengiamas kieta danga, bus natūralaus 
grunto 

- Pažintinio tako 

maršruto 

projektas  – 1 

vnt.; 

 

2023- 

2027 

Vietos plėtros 

strategijos, Interreg 

Lietuva-Lenkija 2021-

2027 m. programos 

lėšos 

2.2.2.  Sukuriama mažosios 
architektūros 
elementų teminė 
visuma. Pažintinės 
lentelės 
 

Takas pasižymės savo išskirtiniu dizainu ir 
mažosios architektūros elementais, 
padėsiančiais susipažinti su geografine įvairove, 
flora ir fauna šiame maršrute. Takas skatins 
vaikus domėtis gamta ir apylinkių landšaftu. 
Planuojamos interaktyvios, įtraukios užduotys ir 
galvosūkiai, skirti pažinti Dzūkijos gamtą 
 

- Sukurti mažosios 

architektūros 

elementai, 

maketai – 1 

komplektas. 

2023 - 

2027 

Vietos plėtros 

strategijos, Interreg 

Lietuva-Lenkija 2021-

2027 m. programos 

lėšos 

2.2.3. Dviračių dalinimosi 
modelio sukūrimas ir 
dviračių parko 
suformavimas, 
Dviračių remonto 
dirbtuvės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jovaišiuose bus sukurtas dviračių dalinimosi 
galimybės bei dviračių nuomos galimybės. Bus 
įranga dviračių priežiūrai bei pakrovimo 
įrenginys dviračiams ir triračiams el. skuteriams. 
 

- Dalinimosi, 

nuomos punktas 

– 1 vnt.; 

- Dviračių remonto 

dirbtuvės – 1 vnt. 

2024 - 

2027 

Interreg Lietuva-Lenkija 

2021-2027 m. 

programos lėšos 
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2.3.  Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros vystymas šalia bendruomenės namų 

2.3.1.  Vaikų žaidimų 
aikštelė (šalia 
bendruomenės 
namų) 
 

Bendruomenėje yra poreikis įrengti vaikams 
žaidimų aikštelę, tinkamiausia vieta būtų šalia 
bendruomenės namų. Bus organizuojama 
atskira diskusija, kokie reikalavimai keliami 
aikštelei ir ten būsiančiai įrangai. Bus rengiamas 
projektas aikštelės įrengimui.  
 

- Vaikų žaidimų 

aikštelė – 1 vnt. 

2024 - 

2027 

Projektinės Sporto 

infrastruktūros  ir Vaikų 

užimtumo fondų lėšos 

2.3.2. Bendruomenės 
sportinio aktyvumo 
programa ir 
infrastruktūra 
 

Bendruomenė suburs norinčių savarankiškai 
sportuoti klubą. Bendradarbiaujant su 
savivaldybe, sieks surasti galimybes finansuoti 
sporto specialisto veiklą. Taip pat bus įkurta 
senjorų judesio studija, kur vyresnio amžiaus 
gyventojai, tausojant sveikatą aktyviai sportuos. 
Bendruomenei yra poreikis aikštelės, kurioje 
būtų galima žaisti lauko tenisą ir krepšinį bei 
tinklinį. Tuo tikslu su savivaldybe bus išspręstas 
žemės nuosavybės klausimas. Bendruomenė, 
bendradarbiaujant su savivaldybe parengs 
projektą ir paraiškas finansavimui. Siekiant 
ilgesnio naudojimo laiko paroje ir saugumo 
aikštelė bus apšviesta 

- Daugiafunkcinė 

apšviesta lauko 

aikštelė (lauko 

tenisas, krepšinis, 

tinklinis) – 1 vnt. 

2024 – 

2027  

Interreg Lietuva-Lenkija 

2021-2027 m. 

programos lėšos 

3.  Kultūrinė bendruomenės veikla (Pilietiškumo ugdymas/ Aktyvus, edukacinis pilietiškumo ugdymas) 

3.1.  Gyvoji istorija „Jovaišių memuarai“. Video siužetai. Ekspozicija 
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3.1.1. Inicijuoti 
bendruomeninę 
iniciatyvą užfiksuoti 
atsiminimus apie šį 
kraštą 
 

Integruojant socialines ir kultūrines iniciatyvas, 
siekiant senjorus įtraukti į veiklas ir socializaciją 
dar viena efektyvi ir reikalinga iniciatyva – 
gyventojų atsiminimų fiksavimas ir gyvosios 
istorijos surinkimas, fiksavimas. 
Bendruomeninis projektas „Jovaišių memuarai“ 
bus sėkmingas, jeigu pavyks prakalbinti senolius 
ir užfiksuoti šio krašto istorijas, kurios jaunam 
šiandienos žmogui jau skamba kaip lobis. 
Siekiama įamžinti ne tik nutikimus ir situacijas, 
bet ir dainas, pasakas, legendas. Bus pasitelkta 
audio ir video technika. „Jovaišių memuarai“ 
išliekamosios vertės sukūrimas: albumas, 
knyga, video siužetai, nuotraukos ir kt. 
Siekiant perteikti žmonių gyvenimus ir istorijas, 
bei kitą kūrybą, kuri bus surinkta, nemažiau 
svarbus uždavinys tai perteikti ir išsaugoti. 
Medžiaga bus surinkta ir išleistas albumu, 
dokumentiniu video siužetų rinkiniu.. 
 

Jovaišių memuarai  – 
1 komplektas. 

2023 - 

2027 

Druskininkų 

savivaldybės lėšos 

3.1.2.  Kaimo šviesuolių alėja 

 Susitarti 
bendruomenėje dėl 
šviesuolio kriterijų 

Siekiant kurti kaimo identitetą, bus 
suformuluoti kriterijai vietos gyventojų ir iš čia 
kilusių žmonių, kurie nuveikė svarbių darbų 
Kraštui ir Lietuvai. Bendruomenė atrinks tuos 
žmones ir jiems bus sukurta garbės alėja.  
 

- Kriterijų sąrašas – 

1 vnt.; 

- Šviesuolių sąrašas 

– 1 vnt. 

2022 - 

2027 

Bendruomenės 

resursai, Druskininkų 

savivaldybės biudžeto 

lėšos 

2.3.2.  Sukurti alėjos vizijos 
projektą (ąžuolai ir 
liepos). Sukurti 
pagerbimo lentelių 
dizainą 
 

Bendruomenė numatys vietą ir alėjos projektą. 
Bus kiekvienam asmeniui pagaminta lentelė, 
šalia jiems skirto medžio. Lentelės dizainas ir 
gaminimo medžiaga bus parinkta 
bendruomenės sprendimu 
 

- Alėjos brėžinys – 

1 vnt. 

2023 - 

2027 

Druskininkų 

savivaldybės lėšos 
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2.4. Bendruomenės teatro veikla 
 

2.4.1.  Surinkti trupę. 
Organizuoti veiklą  
 

Bendruomenėje veikė teatras. Ši veikla labai 
sujungia ir suartina bendruomenės narius. Tai 
puiki galimybė bendravimui ir bendruomeninio 
jausmo stiprinimui. Bendruomenėje yra 
pakankamai narių, kurie nori atgaivinti scenos 
jaudulio pojūtį. 

- Teatro trupė – 

trupės sudėtis 

2022 - 

2027 

Bendruomenės lėšos, 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos 

 Kreiptis  į savivaldybę 
dėl meno vadovo 
etato 

Bendruomenėje yra narių, kurie nori repetuoti, 
vaidinti, rengti pasirodymus. Tačiau 
profesionalaus meno vadovo nėra. Todėl yra 
poreikis, jog savivaldybė skirtų bent 0,5 etato 

- Kreipimasis į 

savivaldybę – 1 

vnt. 

2022 - 

2023 

Bendruomenės resursai 

4. Bendruomenės organizacinis stiprinimas 

4.1.  Vasaros terasa prie bendruomenės 

4.1.1.  Inicijuoti su 
savivaldybe žemės 
klausimų 
išsprendimą per 
metus 
 

Terasos poreikis renginiams ir pasirodymams 
šiltuoju metų laiku yra labai didelis. Tikėtina, 
kad su savivaldybe pavyks išspręsti žemės 
esančios aplink Bendruomenės namus 
klausimus. Norint gauti projektinių lėšų 
infrastruktūros gerinimui žemė turi priklausyti 
bendruomenei, arba būti išnuomota ilgam 
periodui. 

- Nuomos sutartis 

arba nuosavybės 

dokumentai – 1 

komplektas. 

 

2022 - 

2024 

- Savivaldybės 
lėšos 

 

4.1.2. Architektūrinio 
projekto ir sąmatos 
parengimas 
 
 

Terasos vizualizacija ir techninis projektas bus 
aptariami su bendruomene, atsižvelgiama į 
gyventojų poreikį 
 
 
 

- Terasos projektas 

– 1 vnt.; 

- Sąmata – 1 vnt. 

2022 - 

2027 

- Nacionalinės 
paramos kaimo 
bendruomenių 
veiklai  ir kt. 
projektinės 
lėšos 

 

4.1.3.  Įrengimo darbai 
 

Dalį terasos statymo ir įrengimo darbų atliks 
bendruomenės nariai per talkas. Darbai kur 
reikalinga išskirtinė kompetencija, bus perkami 
iš rangovų 

- Terasa – 1 vmt  - Savivaldybės 
lėšos 
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4.2.  Saulės jėgainės ant bendruomenės pastato įrengimas  
 

4.2.1.  Techninių sąlygų 
išėmimas. Rangovo 
numatymas 
 

Techninių sąlygų išėmimas, leis įvertinti kokios 
galios saulės jėgainė yra galima. Kokios 
reikalingos papildomos investicijos. Įvertinus 
būsimą suvartojimą, bus galima apsispręsti 
kokios galios bus įrengiama jėgainė. 
Apklausus galimus rangovus bus žinoma kiek 
lėšų reikės įrengimui. 
 

- Techninės sąlygos 

– 1 vnt. 

- Komerciniai 

pasiūlymai – 4 

vnt. 

2022 - 

2027 

Bendruomenės ir kitos 

projektinės lėšos 

4.2.2. Finansavimo 
suradimas 
 

Elektrinei įrengti reikalingo finansavimo 
paieškai bus pasitelkti konsultantai ir 
savivaldybės administracijos specialistai. 
Palankiai pasikeitus ES finansavimo 
galimybėms, bus rengiama paraiška 
bendruomenės reikmėms reikalingos saulės 
jėgainės įrengimui. 

- Paraiška 

finansavimui – 1 

vnt. 

2022 - 

2027 

ES fondų lėšos 

4.3. Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms elektrinis automobilis (8 - 9 vietų) 

4.3.1. Sutarimas 
bendruomenėje dėl 
automobilio 
techninių parametrų. 
Automobilio 
naudojimo tvarkos ir 
būdų sutarimas 
bendruomenėje 
 

Kadangi siekiama įsigyti automobilį 
bendruomenės poreikiams, bus 
bendruomenėje tariamasi kokia transporto 
priemonė atitiks būsimos veiklos lūkesčius. 
Ekonominės klasės elektrinį automobili 
eksploatuosianti bendruomenė iš anksto 
nustatys jo naudojimo ir priežiūros taisykles. 
Automobilis bus naudojamas ankščiau 
minėtiems prioritetams įgyvendinti 
(socialinėms, kultūrinėms reikmėms). Bus 
pasitelkiami bendruomenės savanoriai 

- Automobilio 

eksploatacijos ir 

naudojimo 

taisyklės – 1 vnt. 

- Elektromobilio 

techniniai 

parametrai – 1 

vnt. 

2025 - 

2027 

Bendruomenės resursai 



 JOVAIŠIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS VEIKLOS STRATEGIJA 2022 – 2027 M. 

 

 

17 
 

4.3.2. Lėšų paieška. 
Projekto parengimas 
 

Bendruomenė automobilį sieks įsigyti 
bendrosioms reikmėms ir pasinaudoti ES 
parama, parengiant tam tinkamą paraišką. 

- Paraiška 

automobilio 

finansavimui per 

projektines lėšas 

– 1 vnt 

- Autpmobilis – 1 

vnt. 

2025 ES fondų 

finansuojamos 

socialinių projektų 

lėšos 

4.4.  Bendruomenės poreikiu monitoringas. Periodinės apklausos, kitos iniciatyvos 

4.4.1.  Klausimyno 
sudarymas 

Bus sudarytas klausimynas atspindintis 
gyventojų poreikių identifikavimą skirtingais 
pjūviais ir tematikose. 

- Klausimynas – 1 

vnt 

2022 - 

2027 

Bendruomenės lėšos 

4.4.2. Užtikrinti 
periodiškumą ir 
gyventojų nuomonių 
tendencijų 
palyginamumą 
 

Apklausos bendruomenėje bus vykdomos 
mažiausiai kartą per metus, nustatant kokių 
veiklų bendruomenės nariams reikia, kokios 
tendencijos ir gyventojų nuotaikos.  

- Apklausos ir jų 

analizė – 1 kartas 

per metus 

2022 - 

2027 

Bendruomenės lėšos, 

projektinės lėšos. 

4.5. Didinti bendruomenės narių projektų administracines kompetencijas 

4.5.1.  Įsivardinti kokių 
kompetencijų reikia 
bendruomeniniams 
projektams 
įgyvendinti. 
Identifikuoti 
motyvuotus 
bendruomenės 
narius, kurie nori 
tobulintis šioje srityje 
 

Bendruomenėje turime nusimatyti kelis 
žmones, kurie tobulėtų ir gautų kompetencijų 
projektinėje veikloje. Praplėsime žmonių 
galinčių parengti projektą sąrašą, tuo galėsime 
aprėpti platesnį spektrą finansavimo šaltinių ir 
parengti tinkamų finansavimui paraiškų. Mums 
svarbu parengti projektus socialinėje, 
kultūrinėje ir sveikatinimo tematikose. 
Investiciniams projektams pasitelksime 
konsultantus. 

- Kiekvienam 

prioritetui 

turėsime po 1 

bendruomen4s 

narį – mažiausiai 

4 žm., padidinę 

gebėjimus 

-  

2023 – 

2027  

Projektinės NVO fondų 

lėšos 
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4.5.2. Parengti 
organizacijos 
gebėjimų tobulinimo 
projektą, paraišką 
finansuotojams 

Pasirengsime nuolatinę programą, kaip 
bendruomenėje reiktų užtikrinti kelių 
kompetentingų žmonių buvimą, galinčių rengti 
projektus ir juos administruoti. Tuo tikslu 
parengsime organizacinių gebėjimų plėtros 
paraišką į NVO remiančius fondus 

- Planas – 1 vnt; 

- Paraiška – 1 vnt. 

per metus 

2023 - 

2027 

Projektinės NVO fondų 

lėšos 

 


