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VEIKLOS ATASKAITA 

 2012 m.  



2012 m. veiklos kryptys 

2012 metais visuotiniame susirinkime buvo nutarta: 
 

1.prisidėti prie Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamų kultūrinių 

renginių tiek materialiniais, tiek žmogiškaisiais ištekliais; 
 

2.pagal galimybes ir esant reikalui, teikti pagalbą nelaimės ištiktiems Skriaudžių 

kaimo gyventojams (nuketėjusiems nuo gaisro, didelių stichinių nelaimių); 
 

3.ieškoti galimybių jaunimo sportinės veiklos plėtrai; 
 

4.rengti projektus, ieškant papildomų finansavimo šaltinių; 
 

5.pasveikinti Skriaudžių kaimo jubiliatus, sulaukus garbaus jubiliejaus (80 m., 

90 m., 100 m.); 
 

6.rengti bendras šventes bei susitikimus su kitų bendruomenių nariais;  
 

7.organizuoti bendras bendruomenės narių išvykas;  
 

8.prisijungti prie organizuojamų respublikinių akcijų (pvz. „Darom“).  



Kultūriniai renginiai 



Užgavėnės - 2012 



JONINĖS - 2012 





Užgavėnės - 2013 



Užgavėnės - 2013 



Pasveikinti jubiliatai 



Onutei Vosylienei – 80  

Julijai Grincevičienei – 80  

2012 m. jubiliatai 



2012 m. jubiliatai 

a. a. Albinai Bajoraitienei – 80  

Vytautui Gelšvertai – 90  



a. a. Jonui Šmitui – 80  

Albinai Šmitienei – 80  

2012 m. jubiliatai 



Albinai Orinienei – 80  

2013 m. jubiliatai 



Via Vera nominantai 



Kiti sveikinimai 



“DAROM” – 2012 





Sportinė veikla 



Įrengta tinklinio aikštelė 



Įsigytas naujas teniso stalas 



Prienų rajono seniūnijų sporto žaidynės 2012 m.  



Prienų rajono seniūnijų sporto žaidynės 2012 m.  



Prienų rajono seniūnijų sporto žaidynės 2012 m.  

Smiginis. II vietos laimėtojas Vytas Martusevičius 



Prienų rajono seniūnijų sporto žaidynės 2012 m.  

Virvės traukimas. I vietos laimėtojų komandos treneris Erikas Grėbliauskas 



Prienų rajono seniūnijų sporto žaidynės 2012 m.  

Bendroje įskaitoje – III vieta. 



Prienų rajono savivaldybės 

bendruomenių stalo teniso pirmenybės 



Prienų rajono savivaldybės 

bendruomenių stalo teniso pirmenybės 

2012.10.21 Andrija Dambrauskaitė - antroji vieta (tarp moterų) 



Projektinė veikla 

“Niekas iš nieko neatsiranda. Viskas turi savo priežastį” 



Kas tai yra VVG? 
Vietos veiklos grupė (VVG) – visuomeninė organizacija, įkurta siekiant 

įgyvendinti LEADER principus. 

 

Prienų rajono VVG veiklos tikslai: 

- telkti suinteresuotų 1. vietos valdžios, 2. verslo, 3. nevyriausybinių ir kitų 

įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo 

vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti; 

- ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, 

kultūriniams ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti 

Prienų r. savivaldybės kaimo vietovių plėtrai; 

- skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos 

apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse. 

 



Prienų r.  VVG  
(įsteigta 2007 07 30) 



LEADER programa 

LEADER  - pranc. termino „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie 
Rurale” (veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų 
raidžių santrauka.  

Programos tikslas - kaimo plėtra, skatinant vietos iniciatyvas ir įvairių kaimo plėtros 
dalyvių partnerystę. Programa siekiama padėti kaimo gyventojams kelti jų 
gyvenamosios vietovės gyvenimo kokybę bei ekonominę gerovę, įgyvendinant 
integruotas kaimo plėtros strategijas, parengtas vadovaujantis teritorijos vientisumo 
principu. 

Programos uždaviniai: 

 skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant bendruomenės, verslo ir vietos 
valdžios atstovus; 

 telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu; 

 rengti integruotas vietos plėtros strategijas ir organizuoti jų įgyvendinimą naujais būdais 
ir metodais tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą. 



Projektai per VVG 

Sausio 21 d. Prienų VVG patvirtintas projektas 

„Skriaudžių buities muziejaus amatų kiemelio įkūrimas“   

Projekto vertė - 121 000 Lt.) 

Projekto trukmė – 10 mėn.  

 

Siekiant sudaryti sąlygas amatų plėtrai bei puoselėjimui, galimybes 

susipažinti su technologijų ypatumais, ketinama suremontuoti seklyčios 

pastatą, kalvę, įsigyti krosnį keramikai ir žiedimo stakles. Kiemelio 

aplinkai prižiūrėti planuojama įsigyti vejapjovę.  

Įgyvendinant projektą ir sudarius tinkamas sąlygas šiems amatams 

vystyti, bus galima susipažinti su jų technologija, sužinoti keramikos 

atsiradimo istoriją. 





Projektai per VVG 

Sausio 21 d. Prienų VVG patvirtintas projektas 

„Pastato – vaikų darželio (unikalus Nr. 6998-0037-3018) remontas 

ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams “   

Bendra projekto vertė su PVM – 220 185,63 Lt  

Projekto trukmė – 12 mėn.  

 

Uždaviniai: 

•atnaujinti šildymą, įrengiant šildomas grindis, apšiltinti pastogę ir įrengti pakabinamas 

lubas, sumontuoti vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemas, atitinkančias 

galiojančias higienos normas ir užtikrinančias vaiko teises į sveikatą ir sveiką aplinką; 

•įrengti priešgaisrinę signalizaciją ir atnaujinti elektros instaliacijas, siekiant užtikrinti 

saugias darbo ir ugdymo (-si) sąlygas;  

•atlikti vidaus apdailos darbus, įsigyti vidaus įrangą, reikalingą patrauklios ir šiuolaikiškos 

ugdomosios aplinkos sukūrimui; 

•įrengti pandusą neįgaliesiems, siekiant užtikrinti prieinamumą ir lygias galimybes 

neįgaliems asmenims. 



Prienų VVG  Valdyba 



Prienų VVG kviečia į mokymus 
• Kovo 18 – 19 d. 10 val. Balbieriškio bibliotekos salėje, adresu Klevų g. 4, 

Balbieriškio mstl. Prienų r., 

• Kovo 20 – 21 d. 10 val. Jiezno seniūnijos bibliotekos salėje, adresu J. 

Basanavičiaus g. 20, Jieznas, Prienų r., 

• Kovo 25 – 26 d. 10 val. Pakuonio seniūnijos salėje, adresu Sodų g. 33, 

Pakuonio k. Prienų r., 

• Kovo 27 – 28 d. 10 val. Ašmintos  daugiafunkciniame centre, adresu, Dvaro g. 4, 

Ašmintos k., Prienų r., 

 

Pagal įgyvendinamą projektą „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos įgyvendinimo 

dalyvių kompetencijos plėtra ir aktyvumo skatinimas“ Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 

m. programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ 

veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, 

konsultuoti“ vyks mokymai šiomis temomis: 

• Strateginis valdymas, 16 val. 

• Strateginis planavimas, 16 val. 

• Vietos situacijos analizė, 16 val. 

• Sociologiniai tyrimai VVG teritorijoje, 16 val. 



Bendruomenės narių išvykos 



Išvyka į virvių parką 



Ekskursija kartu su Skriaudžių pagrindine mokykla 

maršrutu Raudondvaris-Šiluva-Raudonė-Veliuona-

Seredžius-Belvederis-Panemunės pilis 


