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BANDOMOSIOS INTEGRUOTOS 

STRATEGIJOS GYVENIMO KOKYBEI 

KAIMO VIETOVĖSE GERINTI 2006 – 2008 METAIS 

Bandomosios strategijos pavadinimas: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
VVG pirmininkė: Birutė Borovikienė 

Kontaktai: mob.tel.: 8 – 687 – 31982 

El.paštas: svencioniuvvg@gmail.com 

 
 
 
 

Švenčioniečiai, kaip sako Švenčionių rajono VVG „Švenčionių 

partnerystė“ pirmininkė Birutė Borovikienė, prieš įsteigiant 

vietos veiklos grupę jau buvo įgijusi nemenką projektų 

rengimo, įgyvendinimo bei ataskaitų rašymo patirtį. „Švenčionių 

partnerystės“ grupė aktyvią veiklą pradėjo 2000 metais. 

2000 – 2003 metais buvo parengta ir įgyvendinta skurdo ir 

socialinės atskirties mažinimo strategija, kuriai įgyvendinti paramą 

skyrė Didžioji Britanija. Tai padėjo suburti veiklią komandą, vėliau 

tapusią vietos veiklos grupės pagrindu. 

2004 metų gegužės mėnesį įvyko VVG steigiamasis 

susirinkimas, o birželio mėnesį buvo įregistruota ir Švenčionių 

rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“. 

Birutė Borovikienė 

mailto:svencioniuvvg@gmail.com
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„Ilgokai aiškinomės, pagal kokį įstatymą galėtume įsiregistruoti. 

Galiausiai apsisprendėme, kad geriausiai tinka asociacijų įstatymas. 

Vėliau pagal tą patį įstatymą ir kitos vietos veiklos grupės 

įsiregistravo“, – apie vietos veiklos grupės įsikūrimą pasakoja jos 

pirmininkė. 

Rengiant strategiją vyko susitikimai su rajono gyventojais, 

seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, rengiamos apklausos, 

tariantis su konsultantais analizuojami gyventojų pasiūlymai. 2005 

metais Švenčionių rajono VVG integruota bandomoji strategija 

buvo parengta. 

 

 
Bandomosios strategijos prioritetai: 

 
• Socialiai pažeidžiamų grupių pozityvaus požiūrio į gyvenimą 

skatinimas, socialinės ekonominės integracijos stiprinimas 

• Bendruomenės įtakos stiprinimas, keliant kaimo gyventojų 

gerovę, kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką 

 
2006 metų rugpjūčio pabaigoje su Nacionaline mokėjimo 

agentūra pasirašyta paramos sutartis. „Atvirai pasakysiu, didelio 

džiaugsmo, kad bus finansuojama mūsų parengta strategija, 

nejutome, nes labai gerai supratome, koks darbas mūsų laukia, 

– nusišypso VVG pirmininkė. – 2006 metų gruodžio pradžioje 

surengėme įvadinę konferenciją, kurioje aptarėme svarbiausius 

strategijos įgyvendinimo etapus ir paskelbėme pirmąjį kvietimą. 

Žmonių užsidegimas buvo didžiulis. Gavome 34 paraiškas. 

Prašoma paramos suma – beveik 384 tūkst. litų. Tačiau tik rugpjūčio 

mėnesį pateiktos galutinės vertintojų išvados entuziazmą 

kiek atšaldė. Finansavimas gali būti skiriamas tik aštuoniems 

projektams. Negana to, rugsėjo mėnesį įvykusiame susirinkime, 
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kuriame dalyvavo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai, 

nurodyta patikslinti projektų biudžetus. Paramos sutartys 

pasirašomos tik 2008 metų vasario mėnesį. Trys pareiškėjai, 

teikę paraiškas per pirmąjį kvietimą ir negavę finansavimo, 

tobulino projektus ir dalyvavo vėlesniame kvietime. Per antrąjį 

kvietimą, vykusį 2008 vasario – kovo mėnesį, gavome 30 paraiškų. 

Tikėjomės prastesnio rezultato. Laikas jau ritosi į pabaigą, o 

mes nesulaukėme nė vienos paraiškos. Tačiau paskutinę dieną 

buvome užgulti. Dirbome iki vėlaus vakaro, kol priėmėme visas 

paraiškas. Per antrąjį kvietimą buvo pateikti geriau parengti ir 

labiau apgalvoti projektai. Finansavimas skirtas 24 projektams. Iš 

viso VVG „Švenčionių partnerystė“ finansavo 32 projektus, tačiau 

vienas pareiškėjas, motyvuodamas, kad neužteks laiko projektui 

įgyvendinti, jo atsisakė.“ 

Pasak B.Borovikienės, lūkesčius pralenkė vaikų ir jaunimo 

aktyvumas. Prioriteto „Socialiai pažeidžiamų grupių pozityvaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Švenčionių rajono kaimo bendruomenių atstovai gausiai susirinko į 

bandomosios strategijos įgyvendinimo baigiamąją konferenciją 
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požiūrio į gyvenimą skatinimas, socialinės ekonominės integracijos 

stiprinimas“ tikslui „Vaikų ir jaunimo bendrų iniciatyvų skatinimas, 

socialinio aktyvumo ugdymas, įtraukiant„rizikos grupių“ atstovus“ 

buvo numatyti finansuoti devyni projektai, jiems skiriant 87 

tūkst. litų. Parėmė 11 projektų, ir skiriant beveik 134,4 tūkst. litų. 

Nors moterų ekonominiam aktyvumui skatinti buvo planuota 

finansuoti šešis projektus ir jiems skirti 123 tūkst. litų, paremti 

keturi projektai, o įgyvendinti jiems skiriant kiek daugiau kaip 

72,4 tūkst. litų. Ir pagyvenusių žmonių socialinei integracijai 

skatinti,  vietoj    numatytų  penkių,  paremti  keturi  projektai. 

„Rengdami strategiją tikėjomės didesnio ir kaimo gyventojų 

aktyvumo, bendruomeniškumui stiprinti ir partnerystei skatinant. 

Planuota paremti septynis projektus, tačiau finansavimas skirtas 

tik penkiems, – VVG „Švenčionių partnerystės“ finansuojamus 

projektus apibūdina pirmininkė, pasidžiaugdama, kad visi projektai 

buvo įdomūs ir naudingi. – Įgyvendinant bandomąją strategiją 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaimo bendruomenės įgytas žinias ir įgūdžius 

demonstravo konkrečiais darbais 
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kaimo bendruomenės, mokyklos įsigijo kompiuterių, foto, video 

technikos, muzikos aparatūros, sporto inventoriaus. Trys kaimo 

bendruomenės atnaujino bendruomenių centrus. Žmonės 

mokėsi dailiųjų amatų, verslumo, sėkmingo investavimo, rengė 

išvykas į teatrus, muziejus, keliavo po Lietuvą, puoselėjo senolių 

tradicijas, rengė ekologinius žygius bei paveldo ekspedicijas 

po kaimus. O svarbiausia, įgyvendindami strategiją mes 

išmokome surasti idėjų, kurias vertintojai pripažįsta „tinkamomis 

finansuoti“, nuolat mokytis ir nebijoti užduoti iš pažiūros kvailų 

klausimų. Išmokome ir kantrybės bendraujant su valdiškomis 

institucijomis, nepasiduoti nusivylimui. Per tą laiką mes įgijome 

naujų žinių, neįprastos patirties, naujų pažinčių ir pasitikėjimo 

savimi. Kiekvienam asmeniškai ir visiems kartu šis projektas – 

neįkainojama bendruomeniškumo mokykla.“ 

Pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė VVG „Švenčionių 

partnerystė“, pasak B.Borovikienės buvo pačios priemonės specifika 

– bandomoji strategija buvo naujas dalykas tiek pareiškėjams, tiek 

VVG, tiek Nacionalinei mokėjimo agentūrai, tiek ir pačiai Žemės 

ūkio ministerijai, todėl visiems kildavo labai daug neaiškumų 

ir klausimų. „Tai buvo smulkūs projektai, ir, manyčiau, jiems 

taikytos visos procedūros buvo perdaug sudėtingos. Pradedant 

paraiškos parengimu, viešaisiais pirkimais, buhalterine apskaita 

ir baigiant ataskaitomis. Mažiems projektams jos turėtų būti 

žymiai paprastesnės. Negerai, kad įgyvendinant strategiją buvo 

keičiamos gairės, kad vertinant vietos projektų paraiškas trūko 

taisyklių apibrėžtumo. Nemažai buvo ir teisinių neaiškumų – tai 

reikalavimai pateikti pažymas dėl žemės nuosavybės, dėl poveikio 

aplinkai. Ir kofinansavimas, nors mums tą problemą padėjo 

išspręsti savivaldybė, tačiau ateityje, kai sumos bus didesnės, 

atsiras nemaža problema“, – samprotauja Švenčionių rajono VVG 

„Švenčionių partnerystė“ pirmininkė Birutė Borovikienė. 
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Summary 
 

The Švenčionys district LAG “Švenčionys Partnership” implemented a 

pilot strategy “Pilot Integrated Strategies for improvement of the Life Quality 

in Rural Localities in 2006 – 2008.” 

During strategy preparation, meetings with the district population, 

elderships and rural communities were held, questionnaires were organized, 

and proposals of the residents were analyzed with the assistance of the 

consultants. “At the beginning of December in 2006, we organized the briefing, 

where discussed the strategy implementation stages and announced the first 

call. Enthusiasm of people was enormous. We received 34 applications. The 

requested amount of support was almost LTL 384,000. The final conclusions 

of the evaluators, presented in August, however, somewhat cooled enthusiasm. 

Funding may be granted only for 8 projects,” relates Birutė Borovikienė, 

Chairman of the LAG. 

During the second call, which took place in February – March 2008, the 

Švenčionys district LAG received 30 applications. Funding was allocated to 

24 projects. In total, 32 projects were funded. 

“During pilot strategy implementation, rural communities, schools 

acquired computers, photo and video equipment, music apparatus, and sport 

inventory. Three rural communities renovated the community centres. People 

learnt artistic crafts, entrepreneurship, successful investment, organized visits 

to theatres, museums, travelled throughout Lithuania, cherished the traditions 

of forefathers, organized ecological marches and heritage expeditions 

throughout villages. And what is most important, in implementing the strategy 

we learnt to find ideas which are recognized by the evaluators as “eligible for 

funding,” to learn permanently and not to be afraid of questions, stupid at first 

sight, since LEADER+ measure and implementation of pilot strategies was a 

new thing for all. We learnt to be patient with official institutions, not to be 

overwhelmed by despair. Within the said period we acquired new knowledge, 

extraordinary experience, new acquaintances and self-confidence. For each 

individually and for all together this is an invaluable school of community 

spirit,” says the LAG Chairman. 
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POILSIS LYGUMUOSE 

Projekto pavadinimas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekto vykdytoja: Roma Stundžienė 

Projekto vadovė: Roma Stundžienė 

Paramos suma: 30 000 Lt 

Kontaktai: mob.tel.: 8 – 616 – 20737 
 
 
 
 

Romos Stundžienės vykdytas projektas „Poilsis Lygumose“ 

buvo vienas iš trijų VVG „Švenčionių partnerystė“ finansuojamų 

projektų moterų verslumui skatinti. „Gyvenimas privertė imtis 

projekto. Kai prieš porą dešimtmečių įsigijome šią sodybą 

Lygumų kaime, pagalvojau, kad tai puiki vieta kaimo turizmui 

vystyti. Juo labiau, kad sodybą su poilsiautojais iš tuometinio 

Leningrado įsigijome. Nuostabi gamta. Čia pat Bėlio ežeras. Tokia 

palaima, kokia mus supa, reikia ir su kitais pasidalinti, – nusišypso 

Roma, pakvietusi įsitaisyti gražiai sutvarkytame sodybos kieme. 

– Rengiant paraišką labai daug padėjo vietos veiklos grupės 

darbuotojai. Jei ne jų konsultacijos, gal ir nebūtume ryžęsi. Labai 

dideli reikalavimai, o samdyti konsultacinę firmą, kad parengtų 

projektą, neapsimoka. Už paslaugą užsiprašytų beveik tiek, kiek 

gausi paramos. Kadangi mūsų sodyba yra Sirvėtos regioniniame 

parke, tai sukėlė papildomų rūpesčių ir papildomų derinimų. 

Manau, reikėtų labiau pasitikėti pareiškėju. Reikėtų mažinti ir 

Roma Stundžienė 
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popierizmą, kuris atima labai daug laiko ir labai daug sveikatos, o 

viso to triūso rezultatas – institucijų apsidraudimas. Apskritai, nors 

verslas Lietuvoje ir sparčiau vystosi, bet kai kurios šalies institucijos 

dirbti su verslu visiškai nepasirengusios. Matyt, taip yra todėl, kad 

dažniausiai dirbama su stambiaisiais verslininkais ir stambiais 

projektais. Kai smukieji patys einame tvarkyti reikalų, kai kurioms 

institucijoms, regis, tai visiškai nesuprantama. Jie mano, kad 

mes turime būrį darbuotojų, kurie gali vaikščioti surinkinėdami 

pažymas. Kai kurioms institucijoms vertėtų pasimokyti iš 

Nacionalinės mokėjimo agentūros. Jų atstovai visada atvažiuodavo 

sutartu laiku, o atvažiavę ne klaidų ieškodavo, bet paaiškindavo, 

ką daryti, kad jų išvengtume. Jei kokią klaidą aptikdavo, patys 

padėdavo ištaisyti.“ 

Projekto „Poilsis Lygumuose“ vertė 60 tūkst. litų. VVG 

„Švenčionių partnerystė“ skyrė 30 tūkst. litų. „Žinoma, 

investavome kur kas daugiau negu projekto vertė, bet tai jau 

mūsų pačių iniciatyva. Pradėję vienus darbus, norėjome ir kitus 

tuo pačiu padaryti, – sako R.Stundžienė. – Įgyvendindami 

projektą pastatėme rąstinį namelį, kurio statybai naudojome tik 

natūralias medžiagas, kad tie, kurie jame ilsėsis, labiau pajustų 

gamtą. Betoninėmis trinkelėmis išbetonavome kiemą, pastatėme 

suolelius poilsiui.“ 

Sodybos šeimininkų planai sutapo ir su Švenčionių rajono 

strateginiu planu, kurio vienas prioritetų – turizmo plėtra, 

racionalus turizmo išteklių panaudojimas ir išsaugojimas. Kol 

kas ežerais nusėtame Švenčionių rajone kaimo turizmas žengia 

tik pirmuosius žingsnius. „Manau, mano sėkmė paskatins ir 

kitus rajono gyventojus imtis kaimo turizmo verslo, rengti ir 

teikti projektus. Norinčių pradėti vystyti kaimo turizmą rajone 

yra. Tik gal žmonės baiminasi to biurokratizmo, su kuriuo jiems, 

pradėjus veiklą ar rengti projektą, teks susidurti“, – svarsto Roma 

Stundžienė. 
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The project “Recreation in the Plains”, implemented by Roma Stundžienė, 

was one of the three projects funded by the LAG “Švenčionys Partnership” for 

promotion of women entrepreneurship. The value of the project “Recreation 

in the Plains”, intended for the development of rural tourism, amounted to 

LTL 60,000. The LAG “Švenčionys Partnership” allocated LTL 30,000. “In 

implementing the project we built a log cabin, for the construction of which we 

used only natural materials, avoiding any synthetic components, so that those 

that would rest here could feel still stronger the nature. We paved the yard with 

concrete blocks, placed benches for recreation,” R.Stundžienė feels delighted 

with the project results. 

 
 
 
 

 

Summary 

Už gautą 

paramą 

pastatytas 

rąstinis 

namelis 

svečiams 

Betoninėmis 

plytelėmis 

išgrįstas 

kiemas 
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Projekto pavadinimas: 
 

VANDENTIEKIS REŠKUTĖNŲ BENDRUOMENĖS CENTRO 
NAMAMS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Janė Petkūnienė 

 

Projekto vykdytojas: Visuomeninė organizacija 

Reškutėnų bendruomenės centras 

Projekto vadovė: Janė Petkūnienė 

Paramos suma: 25 000 Lt 

Kontaktai: mob.tel.: 8 – 672 – 75598 

El.paštas: jane.petkuniene@gmail.com 

 
 

„Mūsų vykdytas projektas ,,Vandentiekis Reškutėnų bendruo- 

menės centro namams“, kurį finansavo VVG „Švenčionių 

partnerystė“, buvo lyg ir tęstinio projekto dalis. Kadangi 

Reškutėnuose nėra nei kultūros namų, nei bibliotekos, mums 

būtinai buvo reikalingi bendruomenės namai. Gyvenvietės centre 

stovėjo jau daugelį metų nebenaudojamas ir apleistas buvusios 

kolūkio kontoros pastatas, kurį ir nusižiūrėjome. Parašėme 

prašymą savivaldybei, kad jį mums atiduotų. Namą gavome 

labai greitai, tik jame jokio renginio negalėjome organizuoti, nes 

statinys buvo labai nugyventas. Buvo reikalingas labai didelis 

remontas. Pateikėme paraišką Žemės ūkio ministerijai ir gavome 

lėšų bendruomenės namams atnaujinti. Kai pradėjome darbus, 

netrukus ir VVG „Švenčionių partnerystė“ paskelbė pirmąjį 

kvietimą teikti paraiškas. Pastatą jau buvome apsitvarkę, bet jame 

nebuvo nei vandens, nei sanitarinio mazgo. Nusprendėme imtis 

mailto:jane.petkuniene@gmail.com
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vandentiekio. Nelengva buvo paraišką parengti. Gerai, kad mums 

patarimais padėjo ir moraliai skatino mūsų vietos veiklos grupės 

vadovai. Jei ne jie, vandentiekio iki šiol neturėtume ir nežinia, kada 

šią problemą būtume išsisprendę, – ne taip senus vargus prisimena 

Janė Petkūnienė, o nusišypsojusi priduria. – Ir įgyvendinant 

projektą VVG „Švenčionių partnerystė“ padėjo išvengti klaidų. 

Jei ne jų laiku pareikštos pastabos, ko gero, mūsų išlaidų nebūtų 

užskaityta, nes net nepamanėme, kad be raštiško suderinimo su 

Nacionaline mokėjimo agentūra negali jokių projekto pakeitimų 

daryti. Šis projektas mums buvo gera pamoka.“ 

Reškutėnų bendruomenės centras VVG „Švenčionių 

partnerystė“ prašėskirti25tūkst. litų. Jųprašymasbuvopatenkintas. 

Bendruomenė prie projekto turėjo prisidėti savanorišku darbu, 

kurio vertė – beveik 3 026 litai. „Tačiau pritraukti bendruomenę 

savanoriškam darbui nėra lengva. Visi savais darbais užsiėmę, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reškutėnų bendruomenė 

įgyvendindama projektą 

į centrą įvedė vandenį 
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The public organization Reškutėnai Community Centre started  the  

project “Water Supply to the Reškutėnai Community Centre House”. For the 

implementation of the project the LAG “Švenčionys Partnership” allocated 

LTL 25,000. The community members contributed with their voluntary work. 

The granted support was used for laying out of about 50 metres of water supply 

pipes, and the centre had the water supply and local sewerage installed. 

 
 

 

o čia dar reikia ateiti dirbti ne kada tau patogu, bet pagal 

griežtą grafiką. Laimei, yra geranoriškų žmonių, kurie atsiliepė į 

bendruomenės kvietimą. Ir jaunimas prisidėjo prie bendruomenės 

namų tvarkymo, – pasakoja Janė, neslėpdama, kad savanoriško 

darbo sėkmę nulėmė asmeniniai kontaktai: pakalbėjai, paprašei, 

atėjo. – Už paramą, gautą iš VVG „Švenčionių partnerystė“, mes 

paklojome apie 50 metrų vandentiekio vamzdžių, įrengėme 

vietinę kanalizaciją. O kaip sanitarinį mazgą sutvarkėme! Ir sienos, 

ir grindys plytelėmis išklijuotos. Dabar negėda bet kokį svečią 

pasikviesti. Jaunimas pastato aplinką sutvarkė. Tik su šildymu dar 

turime problemų. Reikės rengti naują projektą ir gal pavyks gauti 

lėšų šildymui sutvarkyti.“ 

J.Petkūnienės teigimu, sutvarkytuose bendruomenės namuose 

atsiranda vis daugiau veiklos atsiranda. Čia repetuoja įsikūręs 

ansamblis, vyksta jaunimo renginiai. Įgyvendinant projektą 

„Sveikos gyvensenos centras“ bendruomenės namuose buvo 

įrengtos patalpos pagyvenusių žmonių dienos centrui, surengti 

keturi susitikimai su aplinkinių kaimų pagyvenusiais žmonėmis, 

skaitomos paskaitos, kuriose pristatomi sveikos gyvensenos 

pagrindai, kalbama vyresnio amžiaus žmogui aktualiomis 

sveikatos apsaugos ir profilaktikos temomis. 
 
 

 
Summary 
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Ramutė Ruginienė 

VERSLAS, KURIANTIS GROŽĮ 

Projekto pavadinimas: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Projekto vykdytoja: Ramutė Ruginienė 

Projekto vadovė: Ramutė Ruginienė 

Paramos suma: 19 492,50 Lt 

Kontaktai: mob.tel.: 8 – 600 – 20615 
 
 
 
 

 

Ruginių sodyba Cirkliškyje – viena gražiausių ne tik Švenčionių 

rajone, bet ir visoje Vilniaus apskrityje. Sodybą juosia įvairių formų 

medžiai ir krūmai. Tarp jų smagiai teška upeliukas, žydi gėlės. Viskas 

susilieja į vieningą ansamblį, suteikiant sodybai nenusakomo 

žavesio, nepaisant, kuriuo metų laiku čia apsilankytumei. „Kad 

nekiltų pagunda kiekvienais metais sodybą aukštyn kojom versti, 

nusprendžiau kitiems padėti aplinką susitvarkyti, – nusijuokia 

Ramutė ir vedžiodama po sodybą paaiškina, kad tokioms 

medžių ir krūmų figūroms kurti reikalingi specialūs įrankiai. – Iš 

vietos veiklos grupės renginių, vietinos spaudos žinojau, kad 

yra galimybė pasinaudoti LEADER+ priemone. O čia ir vietos 

veiklos grupės žmonės paragino: teik paraišką paramai gauti, nes 

Švenčionių rajono VVG vienas iš prioritetų – moterų verslumo 

skatinimas. Pamaniau, gal tikrai verta pabandyti. Jei pavyktų gauti 
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Už projekto lėšas įsigyta technika 

 
 

 

paramą, galėčiau nusipirkti technikos ir įrankių, įsteigti įmonę ir 

pradėti savo verslą.“ 

Paraiška, verslininkės manymu, per sudėtinga, tad, be 

išmanančio žmogaus konsultacijų ir pagalbos, ją būtų sunku 

parengti. „Vykdant didesnius projektus, viešieji pirkimai gal ir 

reikalingi, bet, kai projekto vertė – vos keliasdešimt tūkstančių ir 

kai pusę sumos sudaro nuosavos lėšos, visada pirksi tą prekę, kuri 

labiausiai tinkama ir pagal kainą, ir pagal kokybę. Prieš išsirinkdama 

ir techniką, ir įrankius labai daug konsultavausi, rinkau informaciją. 

Ir ataskaita. Ji perdaug sudėtinga. Juk ką bepirktumei, gauni 

sąskaitą. Nejaugi neužtenka to, kad dokumentais įrodai, kur ir kaip 

panaudojai skirtą paramą“, – mano Ramutė Ruginienė. 

Ruginių sodybą puošia 

įvairių formų medžiai 

Už projekto lėšas įsigyta technika 
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The farmstead of the Ruginiai family in Cirkliškės is one of the most 

beautiful not only in the Švenčionys district, but also in the Vilnius county. Roma 

Ruginienė decided also to help others to adorn their farmsteads. For providing 

such service, however, special equipment and tools are needed. Encouraged  

by the LAG, she submitted the project “Business, Creating Beauty,” for the 

implementation of which the Švenčionys district LAG granted almost LTL 19,500. 

While implementing the project, Ramutė Ruginienė bought equipment and tools, 

necessary for environmental management and maintenance, formation of the 

top of plants, created a website, where she presents her services. 

 
 

 

Pagrindinis moters parengto projekto „Verslas, kuriantis 

grožį“ tikslas – pradėti moters inicijuojamą ir Švenčionių rajone 

naują verslą. „Kol kas rajone nebuvo įmonės, kuri teiktų aplinkos 

tvarkymo, apželdinimo ir priežiūros paslaugas. Švenčionių rajono 

VVG „Švenčionių partnerystė“ įgyvendinamoje bandomojoje 

strategijoje landšafto tvarkymas minimas tarp itin reikalingų 

paslaugų“, – apibūdindama vykdytą projektą pastebi Ramutė. 

Jos įgyvendinto projekto vertė – apie 39 tūkst. litų. 

VVG „Švenčionių partnerystė“ skyrė beveik 19,5 tūkst. litų. 

Įgyvendindama projektą Ramutė Ruginienė nusipirko aplinkos 

tvarkymui ir priežiūrai, augalų lajos formavimui reikalingos 

technikos ir įrankių. „Labai patogu. Susidedu viską į priekabą, 

sėdu ant traktoriuko ir važiuoju pas užsakovą, – demonstruodama 

naujai įsigytą techniką kalba verslininkė, savo paslaugai teikti jau 

įsigijusi verslo liudijimą. – Kadangi apie savo teikiamas paslaugas 

reikia kažkaip žmonėms pranešti, už projekto lėšas susikūriau 

interneto svetainę, kurioje pristatau savo paslaugas.“ 

 
 

 

Summary 
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Projekto pavadinimas: 
 

DVASINGUMO IR BENDRUOMENIŠKUMO VERSMĖ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marijona Strakšienė, 

bendruomenės pirmininkė 

Projekto vykdytojas: Milkuškų kaimo 

bendruomenė 

Projekto vadovas: Česlava Aleksejevec 

Paramos suma: 4 487 Lt 

Kontaktai: mob.tel.: 8 – 650 – 91590 

El.paštas: m.straksiene@gmail.com 

 

Milkuškųkaimobendruomenėturisukaupusinemenkąprojektų 

rengimo ir įgyvendinimo patirtį. Prieš kelerius metus už gautą 

paramą susiremontavo bendruomenės namus, kuriuose vyksta 

įvairūs renginiai. Nors, pasak Milkuškų kaimo bendruomenės 

pirmininkės Marijonos Strakšienės, vyresnio amžiaus gyventojai 

niekada nebuvo pamiršti, jie yra lankomi, sveikinami su jubiliejais, 

bet retas iš jų turi galimybę iš namų kur nors toliau išvykti. „Jau 

rengiant bandomąją strategiją VVG „Švenčionių partnerystė“ 

buvo atkreiptas dėmesys į pagyvenusių žmonių socialinę 

integraciją, tad sužinoję, kad švenčioniečių strategijai įgyvendinti 

skirtas finansavimas, pradėjome domėtis galimybėmis teikti 

paraišką paramai gauti. Daugelis mūsų bendruomenės vyresnio 

amžiaus žmonių apie Kryžių kalną buvo tik girdėję, todėl daug 

kas pageidavo ten nuvažiuoti. Juo labiau, kad prieš kokius trejus 

metus bandėme gauti paramą šiai pažintinei kelionei, bet 

mailto:m.straksiene@gmail.com
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Susikaupimo minutė 

 
 
 

 

tada mums nepavyko, – pasakoja bendruomenės pirmininkė. 

– Pradėjome rengti paraišką. Tokio sudėtingumo projekto dar 

nebuvome turėję. Gerai, kad kilus bent menkiausiam neaiškumui 

galėjome kreiptis į vietos veiklos grupės pirmininkę. Stiprindami 

pagyvenusių žmonių socialinę integraciją, mes parengėme 

projektą „Dvasingumo ir bendruomeniškumo versmė“. Šiam 

projektui įgyvendinti Švenčionių rajono VVG „Švenčionių 

partnerystė“ mums skyrė 4 487 litus. Mūsų projekto pagrindinis 

tikslas – organizuoti pažintinę išvyką į Kryžių kalną, aplankyti ten 

esantį pranciškonų vienuolyną, o pakeliui užsukti į 400-ajam Švč. 

Mergelės Marijos apsireiškimo jubiliejui besirengiančią Šiluvą.“ 

Susikaupimo minutė 
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Į išvyką Milkuškų bendruomenė rengėsi vykti ne tuščiomis. 

„Už projektui įgyvendinti skirtus pinigus nupirkome ąžuolą ir 

padirbinome kryžių, kurį galėtume Kryžių kalne pastatyti“, – sako 

projekto vadovė Česlava Aleksejevec. 

Projekte buvo numatyta į Kryžių kalną nuvežti 49 

bendruomenės narius, tačiau pradėję organizuoti kelionę 

greitai suprato, kad pageidaujančių kur kas daugiau. „Išvykome 

64 bendruomenės nariai, nes mums už tą pačią sumą pavyko 

išsinuomoti didesnį autobusą, – pasidžiaugia bendruomenės 

pirmininkė Marijona Strakšienė – Į kelionę važiavome trys kartos. 

Tai buvo nuostabi išvyka. Pirmiausia mes nuvažiavome į Šiluvą. 

Ten pašventinome mūsų vežamą kryžių.Visi kartu melsdamiesi 

prašėme Švč. Mergelės Marijos sveikatos. Reikėjo matyti, koks 

susikaupimas ir dvasingumas buvo mūsų bendruomenės narių 

veiduose. Paskui važiavome į Kryžių kalną. Įsimintinas dalykas – 

kryžiaus nešimas ir statymas Kryžių kalne. Visą išvyką filmavome, 

nesužprojektuiįgyvendintiskirtaslėšasnusipirkomeirskaitmeninę 

kamerą. Dabar galėsime ir kitus bendruomenės renginius fiksuoti. 

Dar išleidome lankstinuką, laikraštį. Ten pasakojome apie projektą 

ir kelionėje patirtus įspūdžius. Juk, išties, bendruomenės nariai iš 

kelionės grįžo dvasiškai sustiprėję ir pailsėję. Tokios kelionės labai 

sustiprina bendruomeniškumą. LEADER+ priemonė ir pasirinktas 

lėšų skirstymas yra labai geras bendruomenių aktyvinimas.“ 
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The Milkuškai rural community from the Švenčionys district conceived the 

project “The Source of Spirituality and the Spirit of Community”. The main 

goal of the project was to organize the outing to the Hill of Crosses, to visit the 

Franciscan Monastery located here, and on their way to drop to Šiluva, which 

was preparing for the 400th Anniversary of the Apparition of the Blessed Virgin 

Mary. 

For the support received, an oak was bought and a cross was made to be 

placed on the Hill of Crosses. For fixing of the outing and other events, a digital 

camera was bought. 
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