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1. TRUMPAI APIE RICIELIŲ KAIMO BENDRUOMENĘ 

Ricielių kaimo bendruomenė įsteigta 2002 m. Ricielių kaimo bendruomenės veikloje dalyvauja Ricielių, 

Guobinių, Snaigupės, Degėsių, Liepiškių, Ringėliškės kaimų žmonės, kurie bendrauja, nori gerinti ir gražinti 

juos supančią aplinką.  Šie Leipalingio seniūnijos kaimai nuo Druskininkų kurorto nutolę apie 12 km. Juose 

gyvena per 400 žmonių. Ricielių kaimo bendruomenės istorija neatsiejama nuo daugelį dešimtmečių 

skambančio folkloro kolektyvo „Nendrelė“ atliekamų dainų, kurias surinko ir užrašė kaimo gyventojai. 

Kaimo pavadinimas kilęs iš kažkada seniai seniai per šią vietovę keliavusių riterių į Liškiavą. Nežinodami 

kelio, jie sustojo Ricieliuose. Vietiniai žmonės sakė, kad ricieriai, tarmiškai „ricieliai“ apsistojo, o riteriai 

nežinodami kalbos, pamanė, kad tai vietovės pavadinimas. Taip ir kilo šio kaimo pavadinimas. 

Ricielių kaimo bendruomenės veiklą galima apibūdinti per kulinarinio paveldo, aktyvaus laisvalaikio, 

organizuojamų talkų, rengiamų ir įgyvendinamų projektų prizmę.  

- Kulinarinis paveldas. Bendruomenė rūpinasi kulinarinio paveldo išsaugojimu, yra sukūrusi filmą 

kulinarinio paveldo tema „Ricielių kulinarinis paveldas. Iš kartos į kartą“, Ricielių moterys pasakoja 

apie tai, kaip reikia gaminti tradicinius dzūkiškus patiekalus; 

- Aktyvus laisvalaikis. Bendruomenė turi pasistačiusi gražius ir jaukius bendruomenės namus. Juose 

organizuoja šventes, sudaro galimybę bendruomenės namuose sportuoti, žaisti stalo tenisą. Šalia 

bendruomenės namų įrengtas sporto aikštynas, kuriame galima žaisti krepšinį, lauko tenisą, tinklinį. 

2020 m. bendruomenė pasistatė pirtį, kurioje lankosi šeimos, organizuojami bendri pirties 

užsiėmimai. Ricielių kaimo bendruomenė ypatingai pasižymi patriotiškumu – visiems kaimo 

gyventojams padovanotos Lietuvos vėliavos, kuriomis kaimas puošiasi per valstybines šventes; 

- Talkos. Bendruomenės nariai ir kaimo gyventojai ypač aktyviai prisideda prie organizuojamų talkų. Į 

bendruomenės talkas kaimo gyventojai atvažiuoja savo technika ir su savais įrankiais, savanoriškai 

dirba, suprasdami, kad rezultatais galės naudotis net tik patys, bet ir kiti gyventojai; 

- Įgyvendinami projektai. Bendruomenė įgyvendina įvairius projektus, kuriems skiriamas 

finansavimas iš Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių rėmimo, Nacionalinės ŽŪM 

paramos ir kitų programų. Ricielių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Šviečiantis kaimas“ 

(įrengtas šviečiantis fontanas, kuriamos šviesų instaliacijos), įgyvendintas kitas projektas „Ricielių 

kaimo bendruomenės viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant ją kaimo gyventojų švarios ir sveikos 

gyvensenos poreikiams bei aktyviam laisvalaikio praleidimui“. (atlikti tvenkinio tvarkymo darbai, 

įrengta pirtis). Taip pat kitų projektų įgyvendinimo dėka buvo atlikti bendruomenės namų pastato 

rekonstrukcijos darbai, įsigyti šilumos siurbliai, įrengtas sporto aikštynas.  
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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 

Ricielių kaimo bendruomenės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmė (SSGG).   

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

Šaltinis: sudaryta autorių 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dviračių, pėsčiųjų takų, 

šaligatvių trūkumas 1 PROBLEMA.  

VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS 

TRŪKUMAS GYVENAMOJOJE 

VIETOVĖJE 

Vandentiekio tinklų 

problema 

Nuotekų surinkimo problema 
Nekokybiška gatvių 

danga 

 

Susisiekimo problema 

 

Ryšio tiekimo problema 

 

Kelių valymo žiemos metu 

problema 
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2.2. pav. Problemos ir jas sukeliantys veiksniai  

Šaltinis: sudaryta autorių 

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 

Jaunimo ir vaikų užimtumo 

nepakankamumas  

2 PROBLEMA.  

GYVENTOJŲ ĮTRAUKTIES 

TRŪKUMAS 

Senjorų užimtumo 

problema  

Laiko, motyvacijos ir 

iniciatyvumo trūkumas  

Komunikacijos, viešumo, 

ištransliavimo apie 

kuriamas naudas 

trūkumas  
Lėšų stoka didesniems 

renginiams 

Vietos ūkininkų ir verslų 

tarpusavio ryšių, 

bendradarbiavimo trūkumas 

3 PROBLEMA.  

VERSLO INICIATYVŲ STOKA Žinių, gebėjimų ir kompetencijų 

trūkumas ištransliuoti, parodyti 

savo ūkius, verslus 

Naudos ir motyvacinių 

priemonių trūkumas, 

prasmės nematymas 

Koordinatoriaus ir 
iniciatoriaus trūkumas  
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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. Reikiamo inventoriaus įsigijimas šarvojimo paslaugoms ir švenčių organizavimui; 

2. Maršrutų ir žygių gamtine, istorine tematika sudarymas (pėsčiųjų, dviračių maršrutai, riterių takai, 

ūkių lankymas);  

3. Ūkių lankymo maršruto organizavimas (alpakų, jaučių, triušių, avių ūkiai);  

4. Dienos centro įrengimas Ricielių bendruomenės namuose (vaikų ir jaunimo stovyklos, edukacijos); 

5. „Išsibarsčiusio viešbučio“ tipo kūrimas Ricielių kaimo bendruomenėje; 

6. Tvarus rūbų naudojimas antram gyvenimui Vinted platformoje (rūbų pirkimas, rūšiavimas, 

perdirbimas, pardavimas); 

7. Vandentiekio sistemos infrastruktūros sutvarkymas; 

8. Seno vandentiekio bokšto pritaikymas apžvalgos aikštelei;  

9. Sporto salės įrengimas Ricielių bendruomenės patalpose (joga, aerobika, nuotoliniu būdu 

treniruojantys treneriai);  

10. Moteriškumo stovyklų organizavimas (pirties edukacinės programos, aromaterapija); 

11. Prie pagrindinio kelio (Ilgoji g.) esančio šaligatvio sutvarkymas (talkų organizavimas, teisinio statuso 

išsiaiškinimas). Saugumo priemonių pritaikymas (greičio matuokliai, greičio mažinimo kalneliai); 

12. Liepiškių g. asfalto dangos pakeitimas; 

13. Viešosios erdvės Liepiškių ir Ilgosios g. sankryžoje sutvarkymas (apželdinimas, simbolinio ženklo, 

informacinės lentos ar žemėlapio įrengimas); 

14. Atvirų durų dienos Ricieliuose įrengimas siekiant įveiklinti apleistus pastatus; 

15. Terasos įrengimas šalia esamos bendruomenės pirties; 

16. Telefono ryšio sistemos gerinimas; 
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17. Tvarios aplinkos tausojimas: 

- Atsinaujinančios energijos išteklių naudojimo skatinimas (gerosios patirties mainai); 

- Švietimas ir informavimas atliekų tvarkymo klausimais; 

- Tvaraus ir atsakingo vartojimo skatinimas (perdirbimas, panaudojimas). 

18. Inicijuoti teisės aktų pakeitimus susijusius su melioracijos sistemos modernizavimu; 

19. Naujų iniciatyvų įgyvendinimas (inkilų giraitės įrengimas, čiulbančio kaimo idėja, Helovyno parko 

įrengimas); 

20. Pavėžėjimo paslaugos atsiradimas; 

21. Mini SPA įrengimas bendruomenės namuose (masažinės lovos).  

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 pagalba buvo suformuota Ricielių 

kaimo bendruomenės misija, vizija ir vertybės: 

Misija – sumani bendruomenė, kurioje gyventi gera. 

Vizija – bendradarbiavimu grįsta bendruomenė su 

išvystyta gyventojų poreikius atitinkančia infrastruktūra, 

turiningomis laisvalaikio praleidimo formomis bei 

tvariomis verslumo iniciatyvomis.  

Vertybės – partnerystė, pagarba, tvarumas, 

atvirumas, kūrybingumas. 
 
Siekiant vizijos įgyvendinimo, Ricielių kaimo 
bendruomenė didžiausią dėmesį skirs šiems 

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

Įgyvendinant Ricielių kaimo bendruomenės strateginio plano 2023–2028 m. prioritetus, bus siekiama kurti 

verslią bendruomenę, išnaudoti turistinį potencialą, gerinti gyvenimo kokybę gyvenamojoje vietovėje bei 

sudaryti sąlygas turiningo laisvalaikio veikloms.  

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 Ricielių 

kaimo bendruomenė. 

Ricielių kaimo bendruomenė atliko kaimo gyventojų, namų ūkių apklausą, kurios rezultatais buvo pasiremta 

bendrų diskusijų pagalba suformuotiems prioritetams, tikslams ir priemonėms: 
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Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymas 

 

Siektina reikšmė Terminas Finansavimo 

šaltinis 

1. 
Prioritetas – VERSLIOS BENDRUOMENĖS KŪRIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS IŠNAUDOJANT TURISTINĮ 
POTENCIALĄ 

1.1.  
Tikslas – GAMTINIO, AGROTURIZMO IR ALTERNATYVAUS ŪKININKAVIMO POTENCIALO PANAUDOJIMAS GYVENAMOJOJE 
VIETOVĖJE 

1.1.1.  Sudaryti maršrutus ir žygius 
gamtine, istorine tematika 
 

Bendruomenė siekdama išnaudoti turimus 
unikalius gamtos išteklius (Dzūkijos nacionalinis 
parkas, Liškiavos piliakalnis, Krivo kalnas, 
partizanų paminklai, Raganos Viedzmos akmuo), 
vaizdingą kraštovaizdį, gyvenamąją vietovę 
supančius miškus ir ežerus planuoja sudaryti 
maršrutus gamtine, istorine tematika (pėsčiųjų, 
dviračių maršrutai, riterių takai, maršrutas 
partizanų takais). 
Gyvenamojoje vietovėje yra 10 ežerų jungiantis 
upelis, gali būti sudarytas ir paženklintas 
maršrutas, taip pat yra partizanų Žaliamiškio 
takas. Dviračių takas galėtų apimti šias 
teritorijas – Ricieliai, Liškiava, Gailiūnai, 
Snaigupė, Ringėliškė, Miciūnai, Guobiniai. 

Sukurti maršrutai – 3 

vnt. 

2023–2028 Bendruomenės 

lėšos, fiziniai ir 

juridiniai 

asmenys, 

savivaldybės ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

(įvairios 

programos), ES 

paramos lėšos, 

Druskininkų 

vietos veiklos 

grupė 
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1.1.2.  Sukurti ūkių lankymo (alpakų, 
jaučių, triušių, avių ūkiai) 
maršrutą-edukacinę programą 
 

Gyvenamojoje vietovėje yra nemažai 

gyvulių/gyvūnų ūkių, labai svarbus jų įtraukimas, 

kooperavimasis tarpusavyje bendrų 

maršrutų/programų/edukacijų organizavimui. 

Maršruto organizavimas padėtų ūkio 

savininkams užsidirbti papildomų pajamų kaimo 

vietovėje, kartu viešintų ūkių produkciją bei 

didintų jų žinomumą. Taip pat reikėtų skatinti 

bendradarbiavimą tarp ūkių, vietos produktų 

perdirbėjų, maisto produktų gamintojų ir maisto 

tiekėjų, apgyvendinimo paslaugų teikėjų 

organizuojant bendras kompleksines turistines 

programas (trumposios tiekimo grandinės). 

Reikėtų skatinti alternatyvių parodomųjų ūkių 

(sraigės, sliekai, svirpliai, grybai ir pan.) ir 

agroturizmo plėtrą. 

Sukurti maršrutai – 1 

vnt.  

2023–2028 Bendruomenės 

lėšos, fiziniai ir 

juridiniai 

asmenys, 

savivaldybės ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

(įvairios 

programos), ES 

paramos lėšos, 

Druskininkų 

vietos veiklos 

grupė 

1.1.3.  Kurti „išsibarsčiusio viešbučio“ 
koncepciją Ricielių kaime 
 

Skatinti apgyvendinimo paslaugų netradicinio 

tipo objektuose (medžio namelyje, hamake, 

nakvynė ant šieno, namelyje ant vandens, 

indėnų palapinėje (tipis), nakvynė po atviru 

dangumi ir kt. ) plėtrą bei kooperaciją tarp 

paslaugų teikėjų. 

Apgyvendinimo tipas – 

1 kompl. 

2023–2028 Bendruomenės 

lėšos, fiziniai ir 

juridiniai 

asmenys, 

savivaldybės ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

(įvairios 

programos), ES 

paramos lėšos, 

Druskininkų 

vietos veiklos 

grupė 



Ricielių kaimo bendruomenės 2023–2028 metų strateginis planas 

11 
 

1.1.4.  Bendradarbiauti siekiant 
įveiklinti apleistus pastatus ir 
statinius 
 

Siekti, kad gyvenamojoje vietovėje nebūtų 

apleistų pastatų, galimybė pritaikyti apleistus 

pastatus darbo vietų kūrimui, įrengti 

autoservisą, lentpjūvę, vykdyti gamybą, sulčių 

spaudimą, grybų, sraigių, svirplių, sliekų, gėlių, 

sodinukų auginimą ir kt.  

Įveiklinti apleisti 

pastatai ir statiniai – ne 

mažiau 1 vnt. 

2023–2028 Bendruomenės 

lėšos, fiziniai ir 

juridiniai 

asmenys, 

savivaldybės ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

(įvairios 

programos), ES 

paramos lėšos, 

Druskininkų 

vietos veiklos 

grupė 

1.1.5.  Įveiklinti seną vandens bokštą Šiuo metu naudojamas Ricielių kaimo vandens 

bokštas yra senas, avarinės būklės, galimai 

neatitinka keliamų reikalavimų. Atlikus 

vandentiekio modernizavimo darbus dėl 

pasikeitusių technologijų vandens pakėlimo 

bokštas bus nebenaudojamas. Siekiant Ricielių 

kraštą vystyti turizmo kryptimi numatoma 

galimybė vandens bokšte įrengti apžvalgos 

aikštelę. 

Įveiklintas statinys – 1 

vnt. 

2023–2028 Bendruomenės 

lėšos, fiziniai ir 

juridiniai 

asmenys, 

savivaldybės ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

(įvairios 

programos), ES 

paramos lėšos, 

Druskininkų 

vietos veiklos 

grupė 
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2. Prioritetas – GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS GYVENAMOJOJE VIETOVĖJE 
2.1.  Tikslas – GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIOS INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS 
2.1.1. Sutvarkyti vandentiekio ir 

nuotekų sistemos 
infrastruktūrą 
 

 

Ricielių kaime veikia nemodernizuota vandens 

tiekimo sistema, kuri yra avarinės būklės, seniai 

įrengta, galimai neatitinka keliamų reikalavimų. 

Vandentiekio sistemoje nėra įrengta filtravimo 

įranga, vanduo turi daug geležies ir kalkių. 

Vamzdynai techniškai nusidėvėję, surūdiję, dėl 

to teršiamas tiekiamas vanduo bei dažnai kyla 

avarijos (trūksta vamzdžiai), todėl labai svarbu 

gerinti vandens tiekimo kokybę modernizuojant 

vandentiekio sistemas. Ricielių kaimo 

bendruomenės apklausos duomenimis, 43 proc. 

namų ūkių naudojasi kaimo vandentiekiu, 100 

proc. namų ūkių, kurie naudojasi kaimo 

vandentiekiu, susiduria su vandens tiekimo 

problemomis, taip pat su vandens tiekimo 

problemomis susiduria ir dalis gyventojų, kurie 

naudojasi privačiu vandentiekiu, todėl 69 proc. 

visų namų ūkių prisijungtų prie kaimo 

vandentiekio, jeigu būtų atlikti jo 

modernizavimo darbai.  

Ricielių kaimo bendruomenės apklausos 

duomenimis, 31 proc. namų ūkių turi įsirengę 

valymo įrenginius, 47 proc. vietinę kanalizaciją, 

o 22 proc. vis dar naudojasi lauko tualetu. 

Net 86 proc,. namų ūkių pasisakė, kad 
prisijungtų prie centralizuotos nuotekų 
sistemos, jeigu būtų tokia įrengta. 

Modernizuota vandens 

tiekimo ir nuotekų 

sistema – 1 kompl.  

2023–2028 Valstybės ir 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos  
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2.1.2. Sutvarkyti melioracijos sistemą 
 

Prieš daugiau nei 30 metų buvo vykdomi 
melioracijos darbai, tačiau neužbaigta įrengti 
melioracijos sistema (Senoji g.). Kiekvienais 
metais užliejamas kelias, ardoma asfalto danga, 
vyksta grunto erozija. 
Finansinė parama skiriama tik esamų 

melioracijos sistemų modernizavimui, reikalinga 

inicijuoti teisės aktų pakeitimus susijusius su 

trūkstamos dalies melioracijos sistemos 

užbaigimu. 

Sutvarkyti (Senoji g.) 

melioracijos sistemos 

įrenginiai – 1 kompl. 

2023–2028 Valstybės ir 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

2.1.3. Gerinti telefono ir interneto 
ryšio sistemą 

Ricielių kaimo bendruomenės apklausos 
duomenimis, 83 proc. namų ūkių susiduria su 
telefoninio ryšio problemomis, 73 proc. namų 
ūkių susiduria su internetinio ryšio 
problemomis.  Reikalinga išsiaiškinti, kas yra 
atsakingas už ryšio tiekimo problemas, 
išsiaiškinti kokios yra techninės galimybės 
pagerinti ryšio kokybę.  
Inicijuoti reikalingų ryšio gerinimo priemonių 
įrengimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagerintas telefono ir 

interneto ryšio 

tiekimas – 1 sistema 

2023–2028 Valstybės ir 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 



Ricielių kaimo bendruomenės 2023–2028 metų strateginis planas 

14 
 

2.2. Tikslas – SAUGIOS, PATRAUKLIOS IR PATOGIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMAS  

2.2.1. Sutvarkyti šaligatvį ir diegti 
saugumo priemones Ilgojoje g. 

Šaligatvis apaugęs žolėmis, suiręs, ištrupėjęs, 
nelygus, išsikraipęs pagrindas, gyventojams 
sudėtinga ir nesaugu praeiti, neįmanoma 
pravažiuoti su vežimėliais. 
Planuojamas prie pagrindinio kelio (Ilgoji g.) 
esančio šaligatvio sutvarkymas (talkų 
organizavimas, kreipimasis į Savivaldybę dėl 
teisinio statuso, priklausomybės išsiaiškinimo). 
Taip pat Ilgojoje g. yra autobusų stotelė, vieta iš 
kurios vyksta moksleivių ir kitų kaimo gyventojų 
intensyvus judėjimas, kartu šia gatve vyksta ir 
intensyvus sunkiasvorių transporto priemonių 
eismas. Nors eismo greitis šioje gatvėje 
ribojamas iki 50 km/h, tačiau faktiškai 
sunkiasvorės mašinos skubėdamos nuolatos 
viršija nustatytus apribojimus, taip keldamos 
pavojų moksleivių ir suaugusiųjų saugumui.  
Atlikus Ricielių gyventojų apklausą paaiškėjo, 
kad net 98 proc. namų ūkių pasisakė, jog dėl 
sunkiasvorių automobilių intensyvaus judėjimo 
reikalinga diegti greičio ribojimo ir saugaus 
eismo priemones (perėjos įrengimas, greičio 
mažinimo kalneliai) Ilgojoje gatvėje. 

Sutvarkytas šaligatvis – 

1 objektas; 

 

Įdiegtos saugumo 

priemonės – 3 vnt. 

2023–2028 Valstybės ir 
Savivaldybės 
biudžeto lėšos 
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2.2.2. Pakeisti Liepiškių g. asfalto 
dangą  

Liepiškių gatvėje yra suirusi ir nusidėvėjusi 
asfalto danga, nuolatos atsiveria duobės, telkšo 
ištisinės per visą kelio plotį balos. Duobių 
taisymui kasmet netikslingai eikvojamos didelės 
lėšos.  
Ricielių kaimo bendruomenės apklausos 
duomenimis, net 65 proc. namų ūkių asfaltuotų 
kelių būklę Ricieliuose vertina labai blogai, o 30 
proc. tik patenkinamai. 
Siekiant užtikrinti normalias eismo sąlygas bei 
saugumą būtina pakeisti asfalto dangą. 

Pakeista asfalto danga 

– 1 objektas 

2023–2028 Valstybės ir 
Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2.2.3. Sutvarkyti viešąją erdvę 
Liepiškių g. ir Ilgosios g. 
sankryžoje  

Valstybinis žemės sklypo plotas Liepiškių g. ir 
Ilgosios g. sankryžoje („trikampis“) yra 
neprižiūrimas, apleistas, auga seni ir ligoti 
medžiai, stovi apipuvę kelmai, kurie gadina 
kaimo gyvenamosios aplinkos vaizdą. Šią erdvę 
būtų galima sutvarkyti apželdinant, įrengiant 
mažąją infrastruktūrą su kaimo simbolika, 
įrengiant informacinę lentą, žemėlapį ir pan. 

Sutvarkyta viešoji 

erdvė  

2023–2028 Bendruomenės 
lėšos, fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys, 
savivaldybės ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 
(įvairios 
programos), ES 
paramos lėšos, 
Druskininkų 
vietos veiklos 
grupė 
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3. Prioritetas – TURININGO LAISVALAIKIO INICIATYVOS  
3.1. Tikslas – BENDRUOMENĖS NAMŲ IR TERITORIJOS ĮVEIKLINIMAS 
3.1.1. Įsigyti reikiamą inventorių 

šarvojimo paslaugų ir švenčių 
organizavimui 
 

 

Ricielių kaimo bendruomenė turi erdvius 

bendruomenės namus, tinkamas patalpas, todėl 

yra galimybė juos išnaudoti, įveiklinti įsigyjant 

reikiamą multifunkcinį inventorių 

Įsigytas inventorius – 1 

komplektas  

2023–2028 Bendruomenės 

lėšos, fiziniai ir 

juridiniai 

asmenys, 

savivaldybės ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

(įvairios 

programos), ES 

paramos lėšos, 

Druskininkų 

vietos veiklos 

grupė 

3.1.2. Įrengti dienos centrą Ricielių 
kaimo bendruomenės 
namuose  
 

Ricielių kaimo bendruomenė turi erdvius 
bendruomenės namus, tinkamas patalpas, todėl 
yra galimybė juos išnaudoti, įveiklinti įrengiant 
dienos centrą. Taip būtų organizuojamas vaikų ir 
jaunimo užimtumas, rengiamos stovyklos, 
edukacijos, šalia esantis stadionas bei 
bibliotekos patalpos prisidėtų prie sudaromų 
galimybių įvairioms laisvalaikio iniciatyvoms.  
 

Įrengtas dienos centras 

– 1 objektas 

2023–2028 Bendruomenės 
lėšos, fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys, 
savivaldybės ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 
(įvairios 
programos), ES 
paramos lėšos, 
Druskininkų 
vietos veiklos 
grupė 
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3.1.3. Įrengti sporto salę Ricielių kaimo bendruomenė turi pakankamai 
nenaudojamų patalpų, kuriose būtų galima 
organizuoti veiklas, įsigyjant sporto inventorių. 
Ricielių kaimo bendruomenės apklausos 
duomenimis, 31 proc. kaimo gyventojų sportą 
išskyrė kaip mėgstamiausią pomėgį. 
Galimybė įrengti sporto salę Ricielių kaimo 
bendruomenės patalpose (jogos, aerobikos 
užsiėmimai, nuotoliniu būdu treniruojantys 
treneriai). 

Patalpų pritaikymas 

sportui – 1 patalpa 

2023–2028 Bendruomenės 
lėšos, fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys, 
savivaldybės ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 
(įvairios 
programos), ES 
paramos lėšos, 
Druskininkų 
vietos veiklos 
grupė 

3.1.4. Įrengti mini SPA 
bendruomenės namuose  

Ricielių kaimo bendruomenė eksploatuoja 
erdvias patalpas, kuriose galėtų įrengti mini 
SPA, įsigyjant masažines lovas, fotelius, 
limfodrenažinius aparatus, įrengiant inhaliacijų, 
druskų kambarį ir kt. 

Įsigyta įranga – 5 vnt. 2023–2028 Bendruomenės 
lėšos, fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys, 
savivaldybės ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 
(įvairios 
programos), ES 
paramos lėšos, 
Druskininkų 
vietos veiklos 
grupė 
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3.1.5. Įgyvendinti naujas iniciatyvas Planuojama inicijuoti ir įgyvendinti naujas 
iniciatyvas (inkilų giraitės įrengimas, čiulbančio 
kaimo idėja, Helovyno parko įrengimas, Kaziuko 
mugė ir pan.). 
 

Įgyvendintos naujos 

iniciatyvos – 3  

2023–2028 Bendruomenės 
lėšos, fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys, 
savivaldybės ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 
(įvairios 
programos), ES 
paramos lėšos, 
Druskininkų 
vietos veiklos 
grupė 

3.2. Tikslas – ESAMOS PIRTIES VYKDOMOS VEIKLOS PLĖTRA 

3.2.1. Organizuoti moteriškumo 
užsiėmimus 
 

Ricielių kaimo bendruomenė turi įsirengusi pirtį, 
yra sudarytos galimybės organizuoti įvairias 
edukacijas, programas 
(pirties edukacinės programos, aromaterapija).  
Užsiėmimų organizavimui ir laisvalaikio 
įvairinimui planuojama įsigyti kubilą ir įrengti 
gręžinį. 

Suorganizuota 

užsiėmimų – 1 kartą 

per mėnesį 

2023–2028 Bendruomenės 
lėšos, fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys, 
savivaldybės ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 
(įvairios 
programos), ES 
paramos lėšos, 
Druskininkų 
vietos veiklos 
grupė 
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3.2.2. Įrengti terasą šalia esamos 
bendruomenės pirties 

Ricielių kaimo bendruomenė turi įsirengusi pirtį. 
Kadangi pirties erdvė pakankamai maža, o 
vykdomi užsiėmimai pritraukia vis daugiau 
bendruomenės narių, laisvalaikio įvairinimui, 
susibūrimų ir užimtumo propagavimui 
planuojama įrengti lauko terasą.  

Įrengta terasa – 1 vnt. 2023–2028 Bendruomenės 
lėšos, fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys, 
savivaldybės ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 
(įvairios 
programos), ES 
paramos lėšos, 
Druskininkų 
vietos veiklos 
grupė 

3.3. Tikslas – ATSAKINGO VARTOJIMO IR TVARUMO SKATINIMAS BENDRUOMENĖJE 

3.3.1. Naudoti atsinaujinančių 
išteklių energiją  
 

Galimybė įsirengti saulės elektrinę, o patalpas 
šildyti šilumos siurbliais. 

Įrengti atsinaujinančių 

išteklių energijos 

įrenginiai – 2 vnt. 

2023–2028 Bendruomenės 
lėšos, fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys, 
savivaldybės ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 
(įvairios 
programos), ES 
paramos lėšos, 
Druskininkų 
vietos veiklos 
grupė 
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3.3.2. Skatinti tvarų ir atsakingą 
vartojimą  

Tvarus rūbų, kitų namų apyvokos daiktų 
pakartotinis vartojimas naudojantis Vinted ir 
analogiškomis platformomis (rūbų pirkimas, 
rūšiavimas, perdirbimas, pardavimas). 

Suorganizuotos 

iniciatyvos – 1 renginys 

2023–2028 Bendruomenės 
lėšos, fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys, 
savivaldybės ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 
(įvairios 
programos), ES 
paramos lėšos, 
Druskininkų 
vietos veiklos 
grupė 

3.3.3. Kooperuotis pavėžėjimo 
klausimais 
 

Ricielių kaimo bendruomenės apklausos 
duomenimis, net 36 proc. apklaustųjų sako, kad 
viešojo transporto intensyvumas yra 
nepakankamas, o 44 proc. namų ūkių iš vis 
nesinaudoja viešojo transporto paslaugomis. 
Šiuo metu vyksta intensyvus individualus 
judėjimas į Druskininkus ir atgal po 1 asmenį 
(arba 1 šeimos ūkį) automobilyje. Būtina skatinti 
vaikus vežti į mokymo įstaigą/būrelius 
kooperuojantis su kitais. Taip pat pagelbėti 
asmenims, kurie neturi galimybės nuvykti į 
darbą, gydymo įstaigą, apsipirkti ir pan. Be to 
svarbu skatinti tvaresnį vartojimą į darbą 
vykstant vienu automobiliu, taip prisidedant 
prie švaresnės aplinkos bei energijos išteklių 
taupymo. Planuojama sukurti grupę 
socialiniuose tinkluose, kurioje būtų dalinamasi 
kooperacijos poreikiu dėl pavėžėjimo. Taip pat 
skatinti mažesnį vartojimą organizuojant 
šviečiamuosius mokymus ir pasidalijimą gerąja 
patirtimi. 

Sukurta grupė 

socialiniuose tinkluose 

– 1 grupė; 

Suorganizuoti gerosios 

patirties 

mokymai/išvykos – 1 

renginys 

2023–2028 Bendruomenės 
lėšos, fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys, 
savivaldybės ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 
(įvairios 
programos), ES 
paramos lėšos, 
Druskininkų 
vietos veiklos 
grupė 
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