
 

 

 

Priedas Nr. 2 

1. Pretendentų paraiškos forma nominacijai „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“Vietos bendruomenės (bendruomeninės organizacijos) 

pavadinimas, adresas: 

Varnėnų kaimo bendruomenė,  Liepų g. 21, Varnėnų k. Lazdijų r. sav. 

2. Veiklos (įsiregistravimo) metai : 2003 m. sausio 26 d.  

3. Faktai rodantys, kad pastaruosius trejus (3) metus šią vietos bendruomenę (organizaciją) lydėjo sėkmė: 

     2012-2015 m. Varnėnų kaimo bendruomenė inicijavo 19 projektų įgyvendinimą (2 projektai jau pradėti įgyvendinti 2015 m.).  

EIL. 

NR. 

PROJEKTO 

PAVADINIMAS,  

PARAMOS 

SKYRIMO 

DATA 

PARAMOS 

SUMA, 

EUR. 

FINANSAVIMĄ 

SKYRUSI 

INSTITUCIJA 

PROJEKTO METU PASIEKTI REZULTATAI 

1.  

Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektas. 

2012 m. 1592,91 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Suaktyvintas Varnėnų kaimo bendruomenės teritorijoje 

gyvenančių neįgaliųjų asmenų užimtumas. Neįgalieji (8) 

lankė darbščiųjų rankų būrelį. 

2.  
Tęsiam kelionę etninės 

kultūros takais 
2012 m. 434,43 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija. 

Etninės kultūros 

plėtros 2010-2014 

metų programos 

lėšos. 

Tęstinis projektas, nuo 2011 m.  

Nufilmuoti Lazdijų rajono armonikieriai bei išleista 

kompaktinė plokštelė „Dzūkijos krašto armonikieriai“. 

Šioje plokštelėje skamba 38 geriausi dzūkiški kūriniai. 

Juos galima surasti ir pasiklausyti www.varnenai.lt 

3.  
Projektas, skirtas 

bendruomenių organizacijų 
2012 m. 4338,80 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

1. Bendruomenei nupirkta: 

Stalo žaidimai (šachmatai, šaškės, „Monopolis“, „1000 



 

socialinei veiklai palaikyti ir 

plėtoti. 

ministerija. 

Projekto, skirto 

bendruomenių 

organizacijų 

socialinei veiklai 

palaikyti ir plėtoti 

lėšos. 

vietų, kurias privalai pamatyti“). 

Sportinis inventorius (teniso stalas, krepšinio lenta su 

krepšinio lanku, tinklinio tinklas; stalo teniso raketės, 

stalo teniso kamuoliukai, krepšinio ir tinklinio 

kamuoliai.). 

Žaidimų stalai (biliardo stalas su biliardo kamuoliukais ir 

lazdomis, stalo futbolas).  

2. Suorganizuotos išvykos į Druskininkų sanatorijoje 

„Eglė“ esantį baseiną. Šeimos kartu su savo vaikais (15 

šeimų) kiekvieną mėnesį turėjo galimybę jame 

apsilankyti.  

3. Surengti boulingo vakarai bendruomenės šeimoms. 

4. Suorganizuota išvyka į krepšinio varžybas.  

5. Surengtas kalėdinis adventinis vakaras; 

6. Surengta 3–jų Lazdijų rajono bendruomenių narių 

šventė „Susiedai suvažiavo“. 

4.  
 Muzikuojanti bendruomenė 

– versli bendruomenė 
2012 m. 7223,12 

Lietuvos žemės 

ūkio ministerija 

Įsigyta: sintezatorius, akordeonas, būgnų komplektas, 

kontrabosas, smuikas, armonika, tambūrinas, gitara; 110 

kėdžių bendruomenės salei, fotoaparatas, filmavimo 

kamera. Įkurta Varnėnų kaimo bendruomenės kapela 

„Špokas“. 

5.  
Mes norime pamatyti, o ne 

nusikalsti 
2012 m. 217,22 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija. 

Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos lėšos. 

Skatinant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, 

suorganizuotos pažintinės ekskursijos į Druskininkus,  

Trakus–Kernavę (dalyvavo 18 asmenų), buvo plaukiama 

garlaiviu į Liškiavą (dalyvavo 15 asmenų).  

6.  
Tieskim patirties tiltus 

 
2012 m. 571,99 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija. 

Nevyriausybinių 

organizacijų 

projektų grupės 

Projekto tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi su kitomis 

bendruomenėmis, sužinoti, su kokiomis problemomis 

bendruomenėse susiduria kiti. Taip pat pasisemti 

verslumo pavyzdžių.  

Minėtiems tikslams pasiekti buvo organizuota 30 

Varnėnų kaimo bendruomenės atstovų 3-jų dienų 



 

lėšos gerosios patirties išvyka į Klaipėdos krašto 

bendruomenes.  

7.  Judėjimo nauda sveikatai 2012 m. 289,62 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija. 

Visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios 

programos lėšos. 

Skatintas Varnėnų kaimo bendruomenės jaunimo nuo 16 

metų aktyvus poilsis ir jo nauda sveikatai. Buvo 

suorganizuotas plaukimas baidarėmis Baltosios Ančios 

upe Lazdijų raj. bei seminaras „Judėjimo nauda 

sveikatai“.  

8.  

Projektas, skirtas 

bendruomenių organizacijų 

socialinei veiklai palaikyti ir 

plėtoti. 

2013 m. 4344,30 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija. 

Projekto, skirto 

bendruomenių 

organizacijų 

socialinei veiklai 

palaikyti ir plėtoti 

lėšos. 

Stiprintas kartų bendravimas ir bendradarbiavimas bei 

šeimos institutas, organizuojant vaikų ir tėvų laisvalaikio 

leidimą kartu (didinant šeimų aktyvumą bendruomenės 

veikloje) Ugdytas noras padėti kitiems žmonėms. 

Bendruomenės nariai padėjo senyvo amžiaus žmonėms, 

neįgaliesiems susitvarkyti gyvenamąją aplinką bei jų 

artimųjų kapus. 

Sudarytos sąlygos senyvo amžiaus žmonėms nuvykti pas 

gydytoją ir į bažnyčią. 

Sudarytos sąlygos socialiai remtinų šeimų bei senyvo 

amžiaus žmonėms išsiskalbti drabužius bei patalynę. 

Organizuotos pramogas šeimos nariams bendruomenės 

patalpose ( stalo tenisas, biliardas, azartiškasis stalo 

futbolas ir kt. stalo žaidimai); 

Surengta Varnėnų kaimo šeimų šventė 

Skatintas fizinis aktyvumas plaukiojant Druskininkų 

miesto sanatorijų baseinuose. 

Suorganizuotas boulingo vakaras Varnėnų kaimo 

bendruomenės šeimoms; 

Suorganizuota išvyką į koncertą; 

Suorganizuotas kalėdinis Varnėnų kaimo bendruomenės 

šeimų dėkingumo vakaras. 

9.  

Varnėnų kaimo 

bendruomenės materialinės 

bazės stiprinimas – "Būkim 

2013 m. 70449 

Dzūkijos VVG 

asociacija 

Priemonė „Kaimo 

Suremontuotos Varnėnų kaimo bendruomenės patalpos: 

1. Pakeisti langai ir lauko bei vidaus durys, 

suremontuotos vidaus patalpos, įrengta šildymo sistema: 



 

aktyvesni“ atnaujinimas ir 

plėtra“. 

oras-oras, įrengtas sanitarinis mazgas; 

2. Įsigyta buitinė technika: šaldytuvas, orkaitė, kaitlentė, 

gartraukis, skalbimo mašina; 

3. Įsigyta kompiuterinė technika: nešiojamas 

kompiuteris, projektorius, daugiafunkcinis spalvotas 

kopijavimo aparatas, ekranas projektoriui; 

4. Įsigyta vaizdo ir garso technika: DVD grotuvas; dvi 

garso kolonėles su jų laikikliais, 3 mikrofonai (vienas iš 

jų belaidis), mikšerinis pultas, muzikinis centras, 

televizorius; 

5. Nupirkti baldai: virtuvės komplektas, konferencinis 

stalas, 

4. Nupirkti 8 valgomieji stalai (sulankstomi), 2 

kompiuteriniai stalai, biuro spintelė, dokumentų spinta, 

60 konferencinių kėdžių, 2 darbo kėdes; 

6. Įsigytos žaliuzės langams; 

10.  

Daugiau gerosios patirties – 

savarankiškesnė 

bendruomenė 

2013 m. 7212,41 

Dzūkijos VVG 

asociacija. 

 

3.1. priemonė 

„Parama kaimo 

gyventojų 

aktyvinimui ir 

integravimui į 

bendruomeninę 

veiklą 

Skatinta Varnėnų kaimo bendruomenės veikla.  

2013 m. balandžio mėn. suorganizuota išvyka į Zarasų 

rajono bendruomenes pasidalinti gerąja patirtimi 

(dalyvavo 30 asmenų). 

2013 m. gegužės 20-25 d. 20 žmonių delegacija išvyko į 

Leader Region Nationalpark Hohe Tauern Salzburgo 

žemėje (Austrijoje) esančias vietos bendruomenes.  

11.  

Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektas. 

2014 m. 1448,10 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto metu buvo teikiama asmeninio asistento pagalba 

neįgaliesiems asmenims (10 asmenų), t. y. padedama 

susitvarkyti buityje, spręsti iškilusias problemas su 

viešąsias  paslaugas teikiančiomis institucijomis.  

Ugdomi meniniai gebėjimai (muzikiniai ir mezgimo). 

Muzikinių gebėjimų ugdyme dalyvavo 6 asmenys, iš jų 4 

suaugę neįgalieji, 2 šeimos nariai. Veikla buvo vykdoma 

2 kartus per savaitę. 



 

Mezgimo įgūdžių ugdyme dalyvavo 5 asmenys, iš jų 3 

suaugę neįgalieji, 2 šeimos nariai. Veikla buvo vykdoma 

2 kartus per savaitę. Buvo mokoma megzti kojines, 

pirštines, blauzdines, kepures. 

12.  Gyvoji gamtos vaistinėlė 2014 m. 289,62 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios 

programos lėšos 

Vaikai supažindinti, o jų tėveliams priminta, apie 

vaistinguosius augalus ir jų poveikį. Suteikta žodinė ir 

rašytinė informacija kaip  tinkamai vartoti vaistažolių 

arbatas, preparatus su augaliniais ekstraktais, veiksmingai 

gydyti įvairias ligas ir nuo jų apsisaugoti, stiprinti 

organizmą.   

Projekto metu vaikai su vaistažolėmis buvo 

supažindinami Varnėnų kaimo bendruomenės įrengtame 

edukaciniame „Vaistažolių sode“ 

13.  

Pažinkime ne tik mūsų 

kraštą 

 

2014 m. 144,81 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Vaikų 

nusikalstamumo ir 

prevencijos 

programos lėšos 

Suorganizuota išvyka vaikams į Valdovų rūmus Vilniuje 

bei prezidentūrą. Ekskursijoje dalyvavo 15 vaikų. 

14.  Pažinkime armonikas 2014 m. 289,62 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija. 

Etninės kultūros 

plėtros 2010-2014 

metų programos 

lėšos 

 

 

Surinkta informacija apie armonikas, išleista kompaktinė 

plokštelė, kurioje groja Dzūkijos krašto atlikėjaii su savo 

armonikomis.   

15.  

Jaunime prisijunk prie 

bendruomenės veiklos 

 

2014 m. 289,62 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Neaktyvus Varnėnų kaimo jaunimas įtrauktas į 

bendruomenės veiklą - tvarkė aplinką. 

Projekto lėšomis buvo sutvarkytas Varnėnų kaimo 

viešasis tualetas. 



 

Nevyriausybinių 

organizacijų 

projektų grupės 

lėšos 

16.  
Graži mūsų aplinka – 

patraukli turizmui 
2014 m 7240,42 

Lietuvos žemės 

ūkio ministerija 

Projekto metu buvo įrengta vaikų žaidimo aikštelė, 

tinklinio aikštelė, įsigyta 22 lauko suoliukai, 12 

šiukšliadėžių, lauko pavėsinė su lauko baldais, žoliapjovė 

aplinkai tvarkyti bei medinė tvorelė vaistažolių sodui. 

17.  Laiką praleiskime kartu 2015 m. 8536,00 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija 

Varnėnų kaimo bendruomenės patalpose įkurtas vaikų 

dienos centras, kuriame organizuojamas turiningas vaikų 

užimtumas – padedama ruošti pamokas, žaidžiama, 

ugdomi įvairūs įgūdžiai.. Projekte dalyvavo visi Varnėnų 

kaimo bendruomenės šeimų vaikai. 

18.  

Varnėnų kaimo 

bendruomenei svarbi jos 

ilgalaikė ateitis 

2015 m. 2317,00 

Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija 

Varnėnų kaimo bendruomenės nariai skatinami 

bendradarbiauti, aktyviai burtis ir imtis ekonominės 

veiklos, kuri didintų kaimo gyventojų užimtumą. 

Bendruomenės narių sutelktumui didinti bus 

organizuojami mokymai „Komandos sutelktumo 

didinimas ir komandinis darbas“. Mokymo metu 

bendruomenės nariai bus supažindinti su komandos 

formavimo būdais.  

Rengiamas Varnėnų kaimo bendruomenės 2015-2018 m. 

strateginis veiklos planas 

Bus organizuojami seminarai „Konfliktinių situacijų 

valdymas“, „Lyderystės strategijos ir darbuotojų 

motyvavimas“. 

19.  

Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektas. 

2015 m. 1450,00 
Socialinės 

reabilitacijos 

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos: 

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymas, palaikymas ar atkūrimas. Pagalba 

neįgaliesiems susitvarkyti buityje: išsiskalbti patalynę, 

drabužius, susitvarkyti aplinką. 

Meninių (muzikinių) gebėjimų lavinimas meno, kultūros 

būreliuose, kolektyvuose, klubuose.   

Kulinarinių gebėjimų ugdymas, supažindinant su sveiko 



 

maisto gamybos technologijomis ir vaistažolių 

savybėmis.  

 

 

 

 

Pretendentą teikia : 

 

Lazdijų rajono savivaldybės meras  Artūras Margelis  

................................................................................................................................. 

                                                                                                    (vardas, pavardė, parašas) 

 

Data :  2015-04-30 

 

              

 

 

 

 

Vaiva Čepononienė, tel (8 613) 28027, el.p vaiva.cepononiene@lazdijai.lt 

 


