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1. TRUMPAI APIE KAIRIOJO NEMUNO KRANTO BENDRUOMENĘ 

Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė įsteigta  2007 m.  Bendruomenės veiklos teritorija apima Diržų, 

Lipliūnų, Gerdašių, Krivonių ir Guronių kaimus, esančius Leipalingio seniūnijos Druskininkų savivaldybėje, 

kairiajame Nemuno krante, nuo Druskininkų nutolusius nuo 5 iki 15 km. Bendruomenės veiklos teritorijoje 

nuolat gyvena apie 200 gyventojų. 

Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė stengiasi išlaikyti ir puoselėti vietos kaimų istorinę atmintį: jau 

išleistos 6 knygos apie bendruomenės kaimus, Lipliūnų kaime pastatytas paminklinis akmuo Žalgirio mūšyje 

dalyvavusiems vietos gyventojams, Guronių kaime stovi paminklinis akmuo ir kryžius pokario išlaisvinimo 

kovų dalyviams – Lietuvos partizanams. Bendruomenės pastangomis atnaujinti vietos kaimų kryžiai – 

vietoje pūvančių senųjų pastatyti ąžuoliniai (Tauro Česnulevičiaus autoriniai darbai), taip pat prižiūrimos 

viešos erdvės. Bendruomenė aktyviai įsijungia į Druskininkų vietos veiklos grupės veiklą, dalyvauja 

Druskininkų kurorto švenčių eisenose, renginiuose, Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių 

tradiciniuose sąskrydžiuose ir kitose veiklose.  

Kairiojo Nemuno kranto vietovėje galima ne tik pasimėgauti unikalia gamta, peizažu, tačiau galima 

apsilankyti ir šiose vietovėse, edukacijose 

 Susipažinti su sielininkų veikla, kurią pristato Saulė Sadeckaitė – poetė, dainų ir giesmių kūrėja, 
žaislų mezgėja, didžiausia kaimo organizatorė; 

 Dalyvauti Redos Vaikšnorienės laukinių augalų pažinimo ir gamtos turtų panaudojimo rankų darbo 
kosmetikos edukacinėje programoje, kurios metu pažinsite lauko augalus ir sužinosite jų 
panaudojimo galimybes (hidrolatai, kremai, muilai ir kt.), pajusite įvairius eterinius kvapus ir 
sužinosite jų išgavimo technikas;  

 Aplankyti ypatingos dvasios Gerdašių bažnyčią; 
 Iškylauti pušynų apsuptyje prie Seiros upės, Guronių kaime; 
 Aplankyti partizanų atminties vietą Guronių kaime; 
 Apsilankyti prie paminklinio akmens Žalgirio mūšyje dalyvavusiems vietos gyventojams atminti 

Lipliūnų kaime; 
 Pasigrožėti Tauro Česnulevičiaus autoriniais darbais – Lipliūnų, Krivonių ir Guronių kaimų ąžuoliniais 

kryžiais. 

Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ metu dalyviai informavo, kad bendruomenę vienija 

32 nariai, nario mokestis nerenkamas. Dalyviai taip pat informavo, kad per metus bendruomenei skiriama 

apie 1000 Eur veikloms, renginiams vykdyti (Druskininkų savivaldybės biudžetas, gyventojų pajamų 

mokestis). Bendruomenės nariai susitinka pagal esamą poreikį. Kaip pagrindinius aspektus – kodėl mes 

esame kartu – renginio dalyviai išskyrė kaip bendravimo, bendruomeniškumo poreikį, gyvenamosios 

vietovės problemų sprendimo poreikį, kokybiško laisvalaikio praleidimo, žmonių subūrimo siekį.  
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2. STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS (SSGG), 

PAGRINDINIŲ PROBLEMŲ  NUSTATYMAS 

Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ metu, aktyvių diskusijų pagalba buvo suformuluotos 

Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG).   

 

2.1. pav. Stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės (SSGG)  

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių nustatymas toliau leido išskirti pagrindines problemas ir jas 

sukeliančius veiksnius taikant Fish Bone metodą. Priežasties ir padarinių diagrama atskleidžia visas galimas 

ar realias priežastis, kurios sukelia tam tikrus padarinius.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

2.2. pav. Problemos ir jas sukeliantys veiksniai 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

 

 

Prastas interneto, mobilus 

ryšys 
1 PROBLEMA.  

GYVENAMOJI VIETA 

NEPRITAIKYTA 

LAISVALAIKIUI, POILSIUI IR 

DARBUI 

Nėra maitinimo paslaugų, 

maisto prekių, prekyviečių 

Retai važiuojantis viešasis 
transportas 

Viešųjų pastatų trūkumas 
(bendruomenės veikloms) 

 

Nėra dviračių ir 
pėsčiųjų takų 

 

Senstanti visuomenė 

  2 PROBLEMA.  

NEVIENINGA BENDRUOMENĖ 

IR MOTYVACIJOS STOKA Laiko ir motyvacijos stoka 

 

Per menkas 
suvokimas apie 

savanorystę, 
nuolatinis naudos 

tikėjimasis 
 

 

Naujakuriai neįsilieja 
į bendruomeninį 

gyvenimą, 
bendruomenės 

veiklas 
 

 

Stipri technologijų 
įtrauktis neigiamai 

veikia gyventojų 
įsitraukimą 

 

Nėra sutvarkytų 
poilsio ir laisvalaikio 

erdvių 
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3. IDĖJŲ GENERAVIMAS  

Idėjų generavimas yra pagrindinis kiekvienos bendruomenės 

sėkmingumo, tolimesnio vystymosi komponentas. Idėjų 

generavimo metu išgrynintos idėjos, veiklos gali ne tik telkti 

bendruomenę, gyventojus bendrai veiklai, ugdyti 

bendruomeniškumo jausmą, mažinti nepasitenkinimo jausmą, 

tačiau yra ir puikus įrankis spęsti bendruomenės ekonomines, 

socialines, aplinkosaugines ir kitas problemas, organizuoti 

vaikų ir jaunimo užimtumą. 

Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ metu 

vyko idėjų generavimo procesas. Idėjoms generuoti svarbiausias yra visų bendruomenės narių geranoriškas 

nusiteikimas. Tam buvo pasitelkiami idėjų generavimo metodai: „protų šturmas“, „minčių žemėlapis“, 

„idėjų bankas“. „Protų šturmo“ metodas yra žinomas kaip geriausia idėjų generavimo technika. Pagrindinis 

šio metodo tikslas yra išgirsti ir atrasti kuo daugiau idėjų. „Proto šturmas“ metodo pagalba renginio dalyviai 

išsakė mintis, idėjas, kurios ateityje galėtų būti įgyvendinamos gyvenamojoje vietovėje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antžeminio Bendruomenės Saulės elektrinių parko įrengimas; 

2. Plačiajuosčio interneto plėtra Bendruomenės teritorijoje; 

3. Bendruomenės namų įrengimas; 

4. Perkėlos įrengimas ties Lipliūnai–Diržai į Švendubrę (perkėla iš vieno kranto į kitą), sujungiant 

Kairiojo Nemuno kranto bendruomenę su Švendubrės bendruomene ir priartinant Druskininkus 

pėstiesiems bei dviratininkams; 

5. Dviračių tako įrengimas – Lipliūnai, Gerdašiai, Diržai, Krivonys, Guronys iki Seiros (maudynių vieta): 

5.1. Dviračių tako įrengimas iki Bilso bendruomenės (senu Leipalingio keliu) (dviračių žiedas); 

6. Bažnyčios kalno erdvės sutvarkymas, apžvalgos bokšto įrengimas, atminimo lentos pastatymas 

(įmetus 1 eurą apsišviečia lazeriais bažnyčia); 
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7. Įrengti bažnyčios klebonijos teritorijoje parką (su atminimo lenta) bene žymiausios Lietuvos 

žolininkės gamtos mokslų hab.dr. Eugenijos Šimkūnaitės garbei; 

8. Laisvalaikio zonos, universalios sporto aikštelės įrengimas prie Gerdašių Švč. Mergelės Marijos 

Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios (galimybė pastatyti surenkamą sceną); 

9. Sielininkų (miško plukdymo upėmis ir ežerais verslas) muziejaus įrengimas, edukacijų rengimas, 

turistų plukdymas iki Druskininkų; 

10. Istorinio paveldo įamžinimas, įveiklinimas (Žalgirio mūšyje dalyvavę vietos gyventojai, sielininkai, 

M. K.  Čiurlionio pėdsakai); 

11. Kemperių aikštelės įrengimas hab.dr. Eugenijos Šimkūnaitės parke (su galimybe išsiskalbti rūbus); 

12. „Kartų namai“ arba slaugos namų įrengimas iš klebonijos pastato (socialinis projektas); 

13. Paplūdymio, laisvalaikio erdvės įrengimas prie Seiros (Guronyse); 

14. Autobusų stotelėse įrengti integruotus stendus, kuriuose būtų pateikta informacija apie 

bendruomenę, lankytinas vietas, taip pat integruotos paspirtukų įkrovimo stotelės; 

15. Įrengti apšvietimą Gerdašiuose, Gerdašių gatvėje; 

16. Pastatyti papildomus greičio ribojimo ženklus per Gerdašių gatvę (Gerdašiuose, kelyje maksimalus 

greitis 70 km/h); 

17. Diržuose nuimti nereikalingus kelio ženklus (70 km/h); 

18. Gerosios patirties dalijimasis su kitomis bendruomenėmis; 

19. Kapinių tvoros sutvarkymas; 

20. Senose lentpjūvės erdvėse įrengti pramoninę erdvę, verslo zoną-vietinę „LEZ“; 

21. Būsimose bendruomenės patalpose numatyti mainų kampelį (augalų, knygų, buities reikmenų 

mainai). 

Idėjoms generuoti bendruomenėje taip pat siūloma ateityje įsteigti „idėjų banką“, taip skatinamas visų 

narių dalyvavimas bendruomenės plėtros bei veiklos tobulinimo procesuose, siūlant naujas idėjas. 

Geriausios idėjos yra atrenkamos, autorius apdovanojamas simboline premija.   

4. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, PRIORITETAI (KRYPTYS) 

Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ metu aktyvių diskusijų, kūrybinių užduočių pagalba 

buvo suformuota Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės misija, vizija ir vertybės: 

Misija – prisidėti prie gyventojų gerovės ir kokybiško gyvenimo. 

Vizija – tinkamos erdvės susitikimams sukūrimas, gamtos unikalumo ir istoriškumo puoselėjimas, verslų 

kūrimosi skatinimas. 

Vertybės – nuoširdumas, svetingumas, bendrystė. 

 
Siekiant vizijos įgyvendinimo, Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė didžiausią dėmesį skirs šiems 

prioritetams, strateginėms kryptims: 
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5. PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

Įgyvendinant Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės strateginio plano 2023–2028 m. prioritetus, bus 

siekiama puoselėti vieningą, aktyvią, sveiką bendruomenę, kurti patrauklią aplinką gyvenimui ir poilsiui.  

Siekiant įgyvendinti bendruomenės strateginį planą 2023–2028 m., planuojama pasinaudoti bendruomenei 

prieinamais finansavimo šaltiniais: Druskininkų savivaldybės biudžetas, Druskininkų vietos veiklos grupės 

biudžetas, valstybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos ir kiti finansavimo šaltiniai, kuriuos sudaro privačios ir 

kitų fondų lėšos. Už bendruomenės strateginio plano 2023–2028 m. įgyvendinimą yra atsakinga Kairiojo 

Nemuno kranto bendruomenė. 

Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ metu bendrų diskusijų pagalba buvo suformuoti 

prioritetai, tikslai ir uždaviniai: 

 

I PRIORITETAS. Veikli, įsitraukusi į viešą gyvenimą bendruomenė 
1.1. tikslas. Viešų erdvių vietos gyventojų susitikimams ir renginiams organizuoti sukūrimas 

 

UŽDAVINIAI: 

1.1.1. 
Įkurti patalpas bendruomenės susirinkimams ir renginiams Gerdašių klebonijos teritorijoje 
 

1.1.2. Pritaikyti lauko erdves Gerdašių klebonijos teritorijoje bendruomenės renginiams 

1.2. tikslas. Renginių vietos gyventojams tradicijų sukūrimas 

1.2.1. Organizuoti muzikinius koncertus bažnyčioje ar kitose erdvėse 
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1.2.2. Organizuoti bendruomenines talkas viešųjų erdvių tvarkymui 

1.3. tikslas. Vietos gyventojų bendruomeninės veiklos gebėjimų ir motyvacijos stiprinimas 

1.3.1. Pasidalinti ir apsikeisti gerąja patirtimi su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje 

II PRIORITETAS. Aplinkos pritaikymas vietos gyventojų ir turistų 
poreikiams 

2.1. tikslas. Susisiekimo gerinimas su Druskininkų kurortu ir gretimomis bendruomenėmis 

UŽDAVINIAI: 

2.1.1. Plėsti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą 

2.1.2. Įrengti perkėlą, kuri sujungtų bendruomenės būsimus dviračių ir pėsčiųjų takus su miesto takais 

2.1.3. 
Įrengti išmaniąsias sustojimo stoteles su mažąja architektūra (interaktyvūs stendai, paspirtukų, telefonų 
įkrovimas) 

2.1.4. Plėsti plačiajuosčio interneto tinklą 

2.2. tikslas. Laisvalaikio, poilsio ir pramogų erdvių sukūrimas 

2.2.1. Įrengti paplūdimio, laisvalaikio erdvę Guronyse; 

2.2.2. Įrengti bažnyčios klebonijos teritorijoje parką E. Šimkūnaitės garbei 

2.3. tikslas. Vietos istorinio paveldo įamžinimas ir įveiklinimas vietos gyventojų ir turizmo 
reikmėms 

2.3.1. Sutvarkyti bažnyčios kalno erdvę, įrengti apžvalgos bokštą; 

2.3.2. Įkurti sielininkų istorijos muziejų 

2.3.3. Sukurti pramogą – sielių plukdymas Nemunu 

2.3.4. 
Surinkti informaciją ir įamžinti M. K. Čiurlionio, Žalgirio mūšio ir kitų istorinių motyvų pėdsakus 
bendruomenės teritorijoje 

III PRIORITETAS. Versli bendruomenė 

3.1. tikslas. Vietos gyventojų verslumo ir vietos verslų kūrimo skatinimas 
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UŽDAVINIAI: 

2.1.1. Įrengti kemperių aikštelę E. Šimkūnaitės parke 

2.1.2. Įrengti saulės elektrinių parką 

2.1.3. Įrengti slaugos namus („Kartų namai“); 

2.1.4. Skatinti maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų tinklą 

2.1.5. Įrengti pramoninę erdvę senoje lentpjūvėje; 

2.1.6. Pasidalinti ir apsikeisti gerąja verslo patirtimi su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje 

 


