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Švendubrės kaimo bendruomenė įsteigta 2008 metais. Jos atstovaujama teritorija Švendubrės 

kaimas, turintis virš 250 gyventojų.  Švendubrės kaimas yra 5 km. nutolęs nuo Druskininkų. Kaimas 

ribojasi su Baltarusijos respublika. Švendubrė – rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1620 m. Tai 

gatvinis kaimas, kuriame daug sodybų būdingų senajai lietuvių liaudies architektūrai, išlikusi rėţinė 

ţemės valdymo sistema. Kaimas garsus graţia gamta, legendomis ir padavimais 

 

 

Veikla. Nuo 2016 metų geguţės duris atvėrė nauji bendruomenės namai. Bendruomenės namai -

traukos objektas įvairaus amţiaus ţmonėms, kurie randa veiklą pagal pomėgius. Bendruomenės 

namuose vietiniai organizuoja įvairias šventes, protmūšius, geguţines, sportines veiklas. 2020 m. 

Švendubrės kaimo bendruomenė  organizavo ypatingą renginį – minėjo 400 metų Švendubrės kaimo 

jubiliejų. Bendruomenė  unikali savo teritorija ir lankomais objektais, kurie kasmet pritraukia turistus. 

 Sukurtas dokumentinis filmas apie unikalų Švendubrės kaimą. Kaime yra daug vaikų ir jaunimo, 

kuriems buvo oganizuojamos įvairios stovyklos, išvykos, uţsiėmimai ir t.t... 

Švendubriečiai aktyviai įsijungia į Druskininkų vietos veiklos grupės veiklą, dalyvauja Druskininkų 

kurorto švenčių eisenose, renginiuose, Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių tradiciniuose 

sąskrydţiuose ir kitose veiklose. 

  

Projektai: Bendruomenė įgyvendina įvairius projektus, kuriems skiriamas finansavimas iš 

Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių rėmimo programos, Nacionalinės ŢŪM paramos 

programų,  SADM VBT programos, finansuojami projektai Druskininkų VVG strategijos lėšomis.  

Lankytinos vietos. Kaimas įsikūręs Raigardo landšaftiniame draustinyje. Nuo Druskininkų link 

Švendubrės kaimo Raigardo slėnio driekiasi dviračių takai su pavėsinėmis. Yra gamtos paminklas 

,,Velnio akmuo“. Ten, kur Nemunykštis įteka į Nemuną, ant skardaus kalno stūkso Juodasis kalnas. 

Nuo kalno viršūnės atsiveria puiki panorama: vingiuoja Nemuno mėlyni vandenys, vaiskiai ţaliu 

kilimu pasipuošęs Raigardo slėnis, tolumoje matosi pušimis ir krūmais apaugęs Uţubalio kalnas. 

Galvojama, kad čia gilioje senovėje galėjo stovėti nedidelė medinė pilis, apsupta pelkių ir 

krūmokšnių. 

Ţmonės. Švendubrės kaimas ypatingas ir tuo, kad jame nuolat lankėsi ir kūrė M.K.Čiurlionis – garsus 

Lietuvos kompozitorius ir dailininkas.  Visiems ţinomas ir Juozas Šikšnelis– prozininkas, 

dramaturgas, skulptorius, kuris kilęs iš Švendubrės kaimo. Turėdamas tik vieną ranką, droţia iš 

medţio, kala akmens skulptūras. Yra surengęs 20 parodų Lietuvoje ir uţsienyje. Daug skulptūrų stovi 

jo sodyboje Švendubrėje. Yra išleidęs nemaţai knygų, viena jų albumas “Švendubrės veidai ir 

vaizdai“. 

 

 

 

 

 

PAŽANGA ŠVENDUBRĖJE  

Pažanga Švendubrės bendruomenėje sietina su kaimo gyventojų bendryste ir savitarpio kooperacija, 

plėtojant gyvenvietėje meno ir kultūros oazę.  

 

http://dvvgsenas.puslapiai.lt/archives/4306
http://dvvgsenas.puslapiai.lt/archives/4306
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SSGG analizė 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS  

 Unikalus kraštovaizdis – Čiurlionio 

triptikas. Raigardo slėnis. 

Tektoniniai lūţiai 

 Traukos objektas. Velnio akmuo. 

Yra legenda susijusi su Velnio 

akmeniu 

 Unikalus rėţinis kaimas 

 Dalis gyventojų ţino unikalią 

Švendubrės tarmę 

 Traukos objektas – Juodasis kalnas 

 Suneštinių švenčių tradicija 

 Sąsaja su ţymiais ţmonėmis: 

Švendubrėje gimė ir gyvena Juozas 

Šikšnelis, gyvena V. Bloţės 

palikuonys  

 Yra puikūs bendruomenės namai, 

bendruomenė turi biblioteką 

 Yra pėsčiųjų takas su nuorodoms ir 

lankytinais objektais 

 Patrauklus gyvenimui kaimas, 

saugus,  

 Geras baltarusiškas mobilus ryšys 

 Nemuno senvagė 

 Upelis Kubilnyčia tinkantis 

baidarėms 

 Neveikia kai kurių gatvių apšvietimas  

 Didelis susiskaldymas tarpusavyje, trūksta 

pagarbos vienas kitam, sumaţėjusi 

motyvacija dirbti bendriems reikalams  

 Nebėra ankstesnio bendravimo, nutrūko talkų 

tradicija, trūksta susitelkimo bendroms 

problemoms spręsti 

 Akmens, Uţupio gatvių danga sugadinta 

sunkiasvorio transporto 

 Trūksta aiškumo ţenklinant gatves – painu 

turistams, siuntų kurjeriams, greitajai 

pagalbai   

 Nesaugus eismas per kaimą, trūksta greičio 

kontrolės priemonių 

 Yra sukurti su bendruomene nederinti 

„Negraţūs parkai“ 

 Trūksta parduotuvės/ kavinės 

 Bendruomenė neturi, kas rašo projektus 

 Infrastruktūros trūkumas: nėra nuotekų 

tinklo, dėl senų, susidėvėjusių tinklų 

geleţingas vanduo 

 Nėra Raigardo slėnio apţvalgos bokšto, nėra 

išryškintas Triptikas 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Miškoveţiai sugadina kelius 

 ESO nesutvarko elektros linijų 

saugumo. Krintantys medţiai 

paţeidţia, rūksta kaimui elektros 

galios 

 Nėra greito, gero interneto – 

šviesolaidţio 

 Visų mobilių operatorių ryšys 

prastas 

 Baltarusijos poligono triukšmas 

 Dėl politinės padėties trikdţiai 

bendrauti giminaičiams abipus 

sienos 

 

 VVG finansavimas 

 Savivaldybės rengiami strateginio planavimo 

dokumentai 

 Investuotojai įtraukos/poilsio zonas, objektus 

 Socialinio, bendruomeninio  verslo 

galimybės (Vaikų darţelis, Bendruomeninė 

pirtis, kt.) 

 Investuotojas į ţirgyną. 
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Misija, vizija ir vertybės 

 
Vizija 

Druskininkų priemiesčio kaimas, apipintas legendomis, patogus kūrybai bei sveikam ir aktyviam 

gyvenimui. 

 

Misija 

 

Išnaudodami palankią geografinę aplinką, įtraukdami gyventojus į bendrystę, kuriame  dinamiškai 

augantį autentišką ir patogų gyventi Švendubrės kaimą.  

 

VERTYBĖS 

I. Savitarpio pagalba – neatlygintina pagalba, suteikti pagalba neprašant, kai reikia 

II. Draugiškumas – noras padėti, geranoriška pagalba 

III. Aktyvumas – įsitraukimas į bendras bendruomenės veiklas,  

IV. Šeimininkiškumas – kiekvienas jaustųsi gerai būdamas kaime 

V. Saugumas – geri kaimynai 

VI. Bendruomeniškumas – viskas viename 

VII. Patriotiškumas – šnekėti Dzūkiškai, bendras buvimas 

VIII. Nuoširdumas – neapsimestinis santykis  
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Prioritetai, tikslai ir priemonės 

 

1.  Kaimas, kaip kūrybinė oazė, pritraukianti menininkus kūrybai. Bendruomenės nariai 

strategijos rengimo metu išvystė autentišką Švendubrės kaimo vystymosi kryptį - kurti traukos centrą 

kūrybingiems Lietuvos kūrėjams. Bendradarbiaujant su mokslo ir švietimo įstaigomis magiško slėnio 

prieigose rasis menininkų Meka. Tuo tikslu gyventojai bendrai turi išvystyti reikalingų paslaugų ir 

erdvių pasiūlą.  

2. Neprarandant autentiškumo, turėti patogiam gyvenimui išvystytą infrastruktūrą. 

Šiame prioritete dėmesys skiriamas infrastruktūros vystymui, neprarandant kaimo unikalumo. Butų 

pabrėţiamas gyvenimo būdas darnoje su gamta  

3. Stiprinti bendruomeninę organizaciją. Anksčiau minimų prioritetų neimanoma 

įgyvendinti be stiprios ir susitelkusios bendruomenės. Kaimo aura kuria kiekvienas gyventojas ir 

mandagus svečias, tai negali būti sukurta tik verslo arba tik valdţios. Todėl veiklos strategijos 

įgyvendinimui yra būtina sąlyga draugiška ir vertybėmis grįsta bendruomenė. 
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Eil. 

Nr. 

PRIORITETAI TIKSLAI PRIEMONĖS 

1.  Kaimas, kaip 

kūrybinė oazė, 

pritraukianti 

menininkus kūrybai 

1.1. Sukurti patrauklią 

gyvenimo aplinką 

kūrybiškiems ţmonėms 

 

 

 

 

1.1.1. Suburti aktyvą, kuris 

sukurtų konceptualų modelį 

kūrybinio kaimo 

1.1.2. Gyventojų teikiamų 

paslaugų išplėtimas  

1.1.3. Parengti Kūrybiško kaimo 

pozicionavimo priemones 

1.1.4. Pritraukti gyventi ţymių 

menininkų  

1.1.5. Bendruomenės atvirumo ir 

pozityvumo skatinimas 

1.2. Pasiekti, kad menų mokslo 

ir studijų įstaigos norėtų 

čia daryti 

renginius/plenerus 

 

1.2.1. Uţmegzti ryšius ir 

bendradarbiavimą su menų 

mokyklomis ir 

universitetais 

1.2.2. Įinicijuoti meno muziejaus 

– galerijos įkūrimą, fizinį ir 

interaktyvų. Sukurti erdves 

kūrybinei veiklai vykdyti ir 

eksponuoti 

  

  

2.  Neprarandant 

autentiškumo, turėti 

patogiam gyvenimui 

išvystytą 

infrastruktūrą 

2.1. Gyventojų gyvenimo 

būdas darnoje su gamta 

 

2.1.1. Puoselėti kaimo estetinį 

veidą, kurti graţią aplinką  

2.1.2. Įtraukios dviračių, pėsčiųjų 

takų ir poilsio erdvių 

infrastruktūros įrengima 

2.1.3. Iš esmės rekonstruoti 

pagrindinį kelią į 

Druskininkus ir apriboti iki 

15 t 

2.2. Elektros ir vandens bei 

nuotekų tinklų 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir įrengimas  

2.2.1. Inicijuoti elektros galios 

padidinimą kaimui iki .... ir 

elektros stulpų iškėlimą 

2.2.2. Gerinant vandens kokybę, 

atnaujinti vandentiekio 

tinklus 

2.2.3. Inicijuoti nuotekų 

surinkimo infrastruktūros 

įrengimą 

 

3.  Stiprinti 

bendruomeninę 

organizaciją 

3.1. Tarpusavio pasitikėjimo 

jausmo tarp ţmonių 

stiprinimas 

bendruomenėje, kurti 

dalyvavimo kultūrą 

bendruose reikaluose 

 

3.1.1. Sudaryti bendruomenės 

tradicinių renginių metinį 

kalendorių.  Sutarti 

bendruomenėje 

priimtiniausius būdus 

informuoti apie svarbius 

įvykius 

3.1.2. Gyventojų susitikimų ir 
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susibūrimų organizavimas 

kartą per pusmeti. 

Reguliarus narių ir 

gyventojų poreikių 

analizavimas 

3.1.3.  

 

  3.2. Bendruomenės namų 

efektyvus naudojimas 

 

3.2.1. Teminių vakarų 

organizavimas 

3.2.2. Vaikų edukaciniai 

savaitgaliai/ vakarai 

3.2.3. Bendruomenės namuose ir 

teritorijoje įrengti bevielį 

internetą 
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Priemonių planas  

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymas  

 

Siektina reikšmė Terminas Finansavimo šaltinis 

1. Kaimas, kaip kūrybinė oazė, pritraukianti menininkus kūrybai 

1.1. 
Sukurti patrauklią gyvenimo aplinką kūrybiškiems ţmonėms 

 

1.1.1.  Suburti aktyvą, 

kuris sukurtų 

konceptualų 

modelį kūrybinio 

kaimo 

 

Bendruomenės aktyvo grupė, 

pasitelkdama konsultantus iš išorės bei 

savivaldybės specialistus suformuluos 

konceptualų modelį, kaip įgyvendinti 

kūrybinio kaimo idėja. Modelis turėtų 

apimti ir gyventojų nusiteikimą, bei 

prisijungimą prie tokios idėjos 

įgyvendinimo. Tik gyventojams sutinkant 

ir prisijungiant prie unikalios vietos 

Lietuvoje kūrimo - bus pasiektas 

rezultatas. Taip pat turi būti numatyta,  

kokios naudos bus prisijungiantiems prie 

idėjos įgyvendinimo. Turi būti apibrėţtos 

ir rizikos, numatyta su kokiais galimais 

nepatogumais susidurs bendruomenės 

nariai. Modelio esmė – su pakankamomis 

paslaugomis autentišką aurą turintis 

kaimas, kuriame atvyksta kurti arba 

nuolat gyventi meno kūrėjai.  

- Suburtos iniciatyvinės 

grupės susirinkimai – 

kartai pagal poreikį; 

- Aprašytas modelis – 1 

vnt.; 

- Renkami pasiūlymai 

idėjoms – prieš 

susitikimus; 

- Susitikimai su 

gyventojais, pristatant 

ir koreguojant modelį – 

susitikimų skaičius 

pagal poreikį 

2023-

2027 

Bendruomenės, 

Druskininkų savivaldybės, 

Nacionalinės paramos 

kaimo bendruomenių 

veiklai  ir kt. projektinės 

lėšos  
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1.1.2. Gyventojų 

teikiamų paslaugų 

išplėtimas 

Pagal sukurtą kūrybinio kaimo modelį, 

sutartą bendruomenės svarbu plėsti 

įvairios trukmės apgyvendinimo 

paslaugas. Verslas kaime pasiūlyti tokių 

paslaugų gali ribotai, svarbu sukurti 

bendrą sistemą, kad gyventojai tokias 

paslaugas pradėtų teikti. Šalia 

apgyvendinimo sąlygų sudarymo 

vystytųsi ir kitos reikalingos paslaugos – 

maitinimo, pramogų ir kt. pagal poreikį. 

Būtų tikslinga identifikuoti jų poreikį ir 

teikėjų galimybes. 

- Atliktos apklausos dėl 

paslaugų teikimo  –  1 

vnt.; 

- Paslaugų teikėjų 

skaičius; 

2022-

2027 

Bendruomenės, 

Nevyriausybinių 

organizacijų fondo 

projektinės, verslo ir 

gyventojų lėšos 

1.1.3. Parengti 

Kūrybiško kaimo 

pozicionavimo 

priemones 

Pagal pasirengtą modelį sudaryti 

informavimo, reklamos priemonių sąrašą. 

Bendradarbiaujant su savivaldos 

administracija, turizmo informavimo 

centru bei kultūros centru vystyti bendrą 

informavimo kompaniją 

- Priemonių sąrašas – 1 

vnt.; 

- Susitikimų su 

partneriais 

organizavimas – pagal 

poreikį 

2023-

2027 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos 

1.1.4. Pritraukti gyventi 

ţymių menininkų  

 

Naudojantis bendruomenės narių 

kontaktais ir socialiniu tinklu, paskatinti 

atvykti trumpalaikiam arba nuolatiniam 

gyvenimui menininkus. 

- Atvykusių kruti 

menininkų skaičius  

2024 - 

2027 

Bendruomenės lėšos 

1.1.5. Bendruomenės 

atvirumo ir 

pozityvumo 

skatinimas 

Siekiant kūrybai palankios auros 

sukūrimo kaime nuolat vykdyti 

susitikimus su gyventojais, diskutuoti apie 

problemas ir pozityvius pasiekimus. 

Siekti susitelkusios bendruomenės.  

- Situacijos aptarimo 

susitikimai su 

gyventojais – 

maţiausiai 1 kartas per 

metus. 

2022 - 

2027 

Bendruomenės lėšos 

1.2.  Pasiekti, kad menų mokslo ir studijų įstaigos norėtų čia daryti renginius/plenerus 

 

1.2.1. Uţmegzti ryšius ir 

bendradarbiavimą 

su menų 

mokyklomis ir 

universitetais.  

 

 Bendruomenei vystant šią idėją svarbusis 

elementas yra suinteresuoti klientai. Tuo 

tikslu bus vykdomi susitikimai su 

švietimo ir studijų institucijomis, kūrėjų 

sąjungomis, pristatant ir siūlant 

bendradarbiavimą, kviečiant pasinaudoti 

sukurta aplinka. 

- Susitikimai , 

pristatymai – pagal 

poreikį. 

2023 -

2027  

Bendruomenės, 

Nevyriausybinių 

organizacijų fondo 

projektinės, verslo ir 

gyventojų lėšos 
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1.2.2. Įinicijuoti meno 

muziejaus – 

galerijos įkūrimą, 

fizinį ir 

interaktyvų. 

Sukurti erdves 

kūrybinei veiklai 

vykdyti ir 

eksponuoti 

Bendruomenė savo jėgomis arba 

pasitelkusi investuotoją įkurs meno 

muziejų – galeriją. Muziejus – galerija 

bus priemonė eksponuoti, o taip pat 

lankytojams pasiūlyti dalį Švendubrėje 

sukurtų meno kūrinių. Vėliau plečiant 

muziejaus veiklą jis įgaus vis daugiau 

interaktyvių elementų, vaikų 

supaţindinimo su meno pasauliu. Šalia 

muziejaus bus reikalingos ir erdvės 

kūrybinei veiklai bei darbų eksponavimui  

- Įkurtas muziejus – 

galerija; 

- Kūrybinių erdvių 

įrengimas – pagal 

poreikį; 

2024 - 

2027 

Interreg Lietuva-Lenkija 

2021-2027 m. programos 

lėšos, Druskininkų 

savivaldybės lėšos 

2.  Neprarandant autentiškumo, turėti patogiam gyvenimui išvystytą infrastruktūrą 

2.1.  Gyventojų gyvenimo būdas darnoje su gamta 

2.1.2. Puoselėti kaimo 

estetinį veidą, 

kurti graţią 

aplinką  

Bendruomenė sutars kaip skatins 

kaimynus tvarkyti gerbūvį  ir aplinką. 

Bendruomenė sutars dėl kaimo vizualinio 

veido, pagal poreikį bus pakviesti 

arboristai (medţių formuotojai), patarti 

kaip galėtų būti formuojama kaimo 

augalija  

 

- Kaimo vizualinis 

projektas – 1 vnt.; 

- Tvarkytis gerbūvį 

skatinimo priemonės ţ 

pagal poreikį; 

2022 - 

2027 

Druskininkų savivaldybės 

lėšos 

2.1.2.  Įtraukios dviračių, 

pėsčiųjų takų ir 

poilsio erdvių 

infrastruktūros 

įrengimas 

 

Švendubrės kaimas neišnaudoja Iš 

Druskininkų atvykstančių dviračiais 

poilsiautojų. Nėra erdvių kur jie galėtų 

praleisti laiką, pavalgyti. Taip pat bus 

vystomas pasivaikščiojimų takų tinklas, 

įrengiamas jų apšvietimas, pritaikomas 

ţmonėms su negalia. Bus įrengta lauko 

treniruoklių, aktyviam poilsiui. Tai didins 

kaimo patrauklumą gyventojams ir 

lankytojams. 

- Pėsčiųjų takai -  km.; 

- Aktyvaus sportavimo 

lauko erdvė – 1 vnt.; 

2023 - 

2027 

Interreg Lietuva-Lenkija 

2021-2027 m. programos 

lėšos, Druskininkų 

savivaldybės, Sporto 

rėmimo fondo lėšos,  
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2.1.3.  Iš esmės 

rekonstruoti 

pagrindinį kelią į 

Druskininkus ir 

apriboti iki 15 t 

Prastos kokybės kelias turi būti nuolat 

tvarkomas, jis turėtų būti iš esmes 

tvarkomas. Savivaldybė turėtų inicijuoti 

kapitalinio remonto projektą. Tuo tikslu 

gyventojai sieks pasirašyti su savivalda 

ketinimų protokolą 2023 metų sausio 

mėnesį. 

- Susitarimas su 

savivaldybe dėl 

kapitalinio kelio 

sutvarkymo 

inicijavimo ir 

transporto srauto 

ribojimo pagal 

keliamąją galią – 1vnt. 

2023 Savivaldybės ir 

Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos lėšos   

2.2. Elektros ir vandens bei nuotekų tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas 

2.2.1. Inicijuoti elektros 

galios padidinimą 

kaimui  ir elektros 

stulpų iškėlimą 

 

Gyventojai kreipsis į ESO, taip pat tikėsis 

savivaldybės administracijos palaikymo ir 

tarpininkavimo, kad kaime būtų 

pertvarkyta elektros tinklų infrastruktūra, 

leisianti įsirengti atsinaujinančius 

energijos šaltinius gyventojams, bei 

pasididinti įvadų galią iki tenkinančios 

poreikius. Taip pat elektros stulpų 

iškėlimas bus svarbus veiksnys graţinant 

kaimo estetinį vaidą.  

- Gyventojų kreipimasis 

į  ESO  -  1 vnt.; 

- Bendradarbiavimas su 

savivaldybe – 

susitikimas – 1 vnt.. 

2022  ESO lėšos 

2.2.2. Gerinant vandens 

kokybę, atnaujinti 

vandentiekio 

tinklus 

 

Geriamo vandens kokybė labai svarbus 

veiksnys įgyvendinant kaimo 

patrauklumo didinimą kūrentiems 

menininkams. Vietos gyventojai tai laiko 

svarbiu darbu savivaldybės darbotvarkėje. 

- Gyventojų parašų 

surinkimas ir 

kreipimasis į 

savivaldybę  

2022 - 

2023 

Savivaldybės, Aplinkos 

ministerijos fondų lėšos 

2.2.3. Inicijuoti nuotekų 

surinkimo 

infrastruktūros 

įrengimą 

 

Nuotekų surinkimas svarbus ne tiktai 

gyventojų patogumui, bet ir dėl 

aplinkosauginių taršos faktorių. 

Savivaldybė turi parengti projektą ir 

įrengti nuotekų infrastruktūrą. Vietos 

gyventojai tai laiko svarbiu darbu 

savivaldybės darbotvarkėje. 

 

 

 

 

 

 

- Gyventojų parašų 

surinkimas ir 

kreipimasis į 

savivaldybę 

2022 - 

2023 

Savivaldybės, Aplinkos 

ministerijos fondų lėšos 



 ŠVENDUBRĖS KAIMO BENDRUOMENĖS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

 

3. Stiprinti bendruomeninę organizaciją 

3.1. Tarpusavio pasitikėjimo jausmo tarp ţmonių stiprinimas bendruomenėje, kurti dalyvavimo kultūrą bendruose reikaluose 

3.1.1. Sudaryti 

bendruomenės 

tradicinių renginių 

metinį kalendorių.  

Sutarti 

bendruomenėje 

priimtiniausius 

būdus informuoti 

apie svarbius 

įvykius. Įrengti 

bendruomenės 

„varpą“ 

 

 

Bendruomenė turi ilgalaikes tradicijas 

bendro darbo ir bendros patirties. Šiai 

dienai bendruomenę jungia bendri 

renginiai. Siekiant patogumo ir galimybės 

iš anksto planuotis šeimos reikalus bus 

kiekvienų metų pradţioje sudaromas 

bendruomenės renginių kalendorius. Jis 

bus eksponuojamas ir apie būsimus 

renginius nariai galės ţinoti iš anksto.  

Daţnai bendruomenės nariai reiškia 

pastabų dėl informacijos trūkumo. Tuo 

tikslu bus sutarta ir sukurtas informavimo 

planas.  

Bendruomenės nariai įrengs 

Bendruomenės varpą, kuriuo taip pat bus 

skelbiama tam tikra informacija.  

- Renginių kalendorius – 

kartą per metus; 

- Susitarimas kaip ir kas 

informuoja dėl 

bendruomenės reikalų 

– informavimo 

aprašas; 

- Įrengtas Varpas – 1 

vnt. 

2022 - 

2027 

Nevyriausybinių 

organizacijų fondo 

projektinės lėšos 

3.1.2. Gyventojų 

susitikimų ir 

susibūrimų 

organizavimas 

kartą per pusmeti. 

Narių ir gyventojų 

poreikių 

analizavimas 

 

Siekiant aktyvesnio narių ir gyventojų 

įsitraukimo į bendruomenės veiklas, o taip 

pat ir kryptingo bendruomenės veiklų 

plėtojimo, orientuoto į vietos gyventojų 

poreikius (senjorų, jaunų šeimų, 

naujakurių, jaunimo ir kt.), numatoma 

reguliariai vykdyti apklausas (bendro 

pobūdţio arba dėl konkretaus poreikio, 

viešo transporto), sudaryti galimybes 

gyventojams išsakyti savo pasiūlymus, 

pastebėjimus, organizuoti geriausių idėjų 

konkursus ir pan. 

- Atliktos apklausos –  

bent 1 vnt. per metus; 

- Renkami pasiūlymai 

projektų idėjoms – 

prieš kiekvieną 

projektą; 

- Įdomiausios idėjos 

paviešinimas – bent 1 

k. per metus. 

2022 - 

2027 

Bendruomenės, 

Nevyriausybinių 

organizacijų fondo 

projektinės lėšos 
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3.1.3. Veiklos 

strategijos 

įgyvendinimo 

grupės veikla 

Įgyvendinant šią veiklos strategiją bus 

sudaryta įgyvendinimo grupė. Uţ 

kiekvieno tikslo įgyvendinimą, 

koordinavimą bus vis kitas bendruomenės 

narys. Tokiu būdu bus ugdoma atsakinga 

lyderystė. Kartą per pusmeti vyks 

strategijos įgyvendinimo, paţangos 

aptarimai. Diskusijos kokie reikalingi 

tolimesni veiksmai  

- Koordinacinės grupės 

sąrašas su 

pasiskirstytomis 

atsakomybėmis – 

sąrašas; 

- Strategijos 

įgyvendinimo, 

paţangos aptarimai – 1 

per pusmetį; 

2022- 

2027 

Bendruomen4s resursai 

3.2. Bendruomenės namų efektyvus naudojimas 

3.2.1.  Teminių vakarų 

organizavimas 

 

Bus organizuojami teminiai vakarai 

bendruomenės namuose, pvz.: susitikimai 

su menininkais, politikais, keliautojais, 

bendruomenės nariais ir kt.. Bus filmų 

perţiūros, aptarimai. Bus organizuojami 

kartų vakarai, keičiantis ţiniomis, 

patirtimi. 

 

- Teminiai vakarai – 1 

maţiausiai kartas per 

mėnesį; 

-  

 Bendruomenės, 

Nevyriausybinių 

organizacijų fondo 

projektinės lėšos 

3.2.2. Vaikų edukaciniai 

savaitgaliai/ 

vakarai 

 

Bus organizuojami vaikų uţimtumo ir 

neformalaus lavinimo uţsiėmimai, 

edukacijos. Taip pat teikiamos 

bendruomenės savitarpio pagalbos – 

vaikų prieţiūros paslaugos. Vasaros metu 

bus organizuojamos vaikų stovyklos. 

- Vaikų uţimtumo 

renginiai – pagal 

poreikį 

2022 - 

2027 

Savivaldybės, 

Bendruomenės, 

Nevyriausybinių 

organizacijų fondo 

projektinės lėšos 

3.2.3. Bendruomenės 

namuose ir 

teritorijoje įrengti 

bevielį internetą 

 

Bendruomenės namuose ir aplinkinėje 

teritorijoje bus įrengtas spartus bevielis 

interneto ryšys. Vėliau tikslas plėsti 

bevielį ryšį apimant visą gyvenvietę. 

- Bevielio ryšio 

įrengimas 

2022 - 

2027 

Rėmėjų lėšos, 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos. 

 


