
VVGT TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS ANTROS DIENOS MARŠRUTAI IR LANKYTINI OBJEKTAI

2021 m  spalio 7 d.

Maršrutas NR 1.

9:00 val. nuo Radisson Kaunas Hotel viešbučio - Kelionė ~23 min.

9:30-10:00 val. Vila “9 vėjai”  (Kauno r. VVG) (30 min.) - Kelionė ~17 min.

10:20-10:50 val. Juodaraisčio sulčių spaudykla (Prienų r. VVG) (30 min.) - Kelionė ~40 min.

11:30-12:30 val. Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla (Alytaus r. VVG) edukacija, kavos pertrauka (1 val.) - kelionė ~39

min.

13:10-14:10 val. Nemajūnai “Dzūkų bandos” (Alytaus r. VVG), pietūs (1 val.) - Kelionė ~18 min.

14:30-15:00 val. Vilūnų kaimo bendruomenė (Kaišiadorių r. VVG) (30 min.) - Kelionė~32 min.

15:35-16:10 val. VšĮ Myliu kaimą (35 min.)  (Kaišiadorių r. VVG) - Kelionė ~30 min.

~16:50 val. Radisson Kaunas Hotel

Maršrutas https://goo.gl/maps/Bou1MwaUDRh9KMRr8

*Informacija dar gali būti papildyta ir/arba keičiama.

https://goo.gl/maps/Bou1MwaUDRh9KMRr8


Maršrutas NR 2.

9:05 val. nuo Radisson Kaunas Hotel viešbučio - kelionė ~31 min.

9:40-10:20 val. Jonavos rajono Šveicarijos kaimo bendruomenė (Jonavos r. VVG) (40 min.) - Kelionė ~18 min.

10:40-11:20 val. Viešoji įstaiga Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras (Jonavos r. VVG)  (40 min.) - Kelionė ~41 min.

12:10-14:40 val. VP Jaunimo namai "Trinus troba" (Kėdainių r. VVG), patirtinio laipiojimo edukacija (iki 10 dalyvių),

pietūs, kavos pertrauka (~2.5 val.) - Kelionė ~44 min.

15:30-16:00 val. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija “Greituminių automodelių trasa” (Kauno r. VVG) (30 min.) -

Kelionė ~41 min.

~16:50 val. Radisson Kaunas Hotel

Maršrutas https://goo.gl/maps/qjK2YN7tqqrMPChL7

*Informacija dar gali būti papildyta ir/arba keičiama.

https://goo.gl/maps/qjK2YN7tqqrMPChL7


Maršrutas NR 3.

9:10 val. nuo Radisson Kaunas Hotel viešbučio - Kelionė ~16 min.

9:30-10:00 val. Ringaudų autoservisas (Kauno r. VVG) (30 min.) - Kelionė ~33 min.

10:35-11:50 val. Zuikių muziejus (Sūduvos VVG) edukacija (1 val. 15 min.) - Kelionė ~18 min.

12:10-13:10 val. Šunskų fazanynas (Marijampolės r. VVG) silkės edukacija (1 val.) - Kelionė ~35 min.

13:45-14:45 val. „Virbalio vartai“ Senųjų Amatų centras (Vilkaviškio r. VVG), pietūs (1 val.) - Kelionė ~13 min.

15:00-15:10 val. Vilkaviškio autobusų stotis (10 min.)  - Kelionė ~2 min.

15:15-15:45 val. Teminis ,,Liepų kaimas” (Vilkaviškio r. VVG) (30 min.) - Kelionė ~1 val. 4 min.

~16:50 val. Radisson Kaunas Hotel

Maršrutas https://goo.gl/maps/r2GZSzXT1MWT55S19

*Informacija dar gali būti papildyta ir/arba keičiama.

https://goo.gl/maps/r2GZSzXT1MWT55S19


*Maršrutas NR 1.

Kauno r. VVG - Vila “9 vėjai” (30 min.). https://9vejai.eu/ Pareiškėjas – MB „9 vėjai“. Vietos projekto įgyvendinimo

vieta - Knygnešio P. Varkalos 44, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav. Vietos projekto tikslas - gerinti paslaugų kokybę ir

prailginti veiklos sezoną kaimo turizmo sodyboje „9 vėjai“. Projekto uždaviniai: 1. Renovuoti sodybos 2-jų pastatų
šildymo/šaldymo ir karšto vandens paruošimo sistemas; 2. Papildyti ir atnaujinti pagrindinio pastato virtuvės įrangą; 3.

Išplėsti teikiamas paslaugas, įsigyjant lauko kubilą; 4. Pagerinti aplinkos tvarkymą, įsigyjant vejos traktorių; 5. Sukurti 2

darbo vietas naujų paslaugų teikimui. Veikla - modernizavus šildymo, šaldymo ir karšto vandens sistemas, atsisakius

kietojo kuro katilo ir mažinant elektros energijos kaštus karšto vandens paruošimui bus prisidedama prie CO2 šaltinių
mažinimo. Pagal esamas naujų įrenginių specifikacijas, šildymo kaštai mažėtų iki 10-12 proc., o karšto vandens

paruošimas vasarą bent 50 proc. Įrengtas šildomas kubilas suteiks papildomą lauko pramogą šaltuoju metų laiku ir

didins pavienio turizmo patrauklumą. Įsigijus papildomą virtuvės įrangą, atsiras galimybė padidinti paslaugų įvairovę,

išnuomoti sodybą savaitgaliui, pritraukiant šeimas, mažas žmonių grupes, norinčias praleisti savaitgalį gamtoje, taip pat

didesnes šventes, kur reikalinga užsakovo maisto pusfabrikačių sandėliavimas, plotas maisto išdalinti ir palikti tvarkingą
inventorių. Oro kondicionavimo sistema pakels sodybos teikiamų paslaugų vertę, taip prisidedant prie gero grįžtamojo

ryšio ir svečių rekomendacijų sklaidos. Naujas vejos priežiūros įrenginys leis optimaliai prižiūrėti teritoriją, pasiekiant

geriausią laiko ir kokybės santykį. Sukurtos naujos darbo vietos suteiks galimybę geriau administruoti sodybą, kuriant

naujas idėjas, dirbant su interneto reklama, pritraukti pavienius turistus iš booking platformos ir juos priimti. Projekto

vertė – 57 713,18 Eur. Paramos suma – 33 619,00 Eur Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. Projektas

įgyvendinamas. Tel. 868632171, Odeta.

Prienų r. VVG - Juodaraisčio sulčių spaudykla (30min.)

https://www.facebook.com/Sul%C4%8Di%C5%B3-spaudykla-Juodaraistyje-103093848773877, Tel. nr. 8-68259897

Snieguolė.

Alytaus r. VVG - Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla (1 val.) Trumpa istorija: Amerikos lietuvis Laurynas Radziukynas

(1880–1966), gimęs ir augęs Kurnėnuose, 1934 metais skyrė 160.000 litų pradinės mokyklos gimtinėje statybai ir

įrengimui. Mokyklos projektas parengtas JAV. Išskyrus plytas ir čerpes, pirktas Lietuvoje, visos kitos mokyklos ir vėjo

jėgainės statybai panaudotos medžiagos sausumos bei vandens keliais buvo atgabentos iš JAV. Nuo 2008 metų mokykla

stovėjo neeksploatuojama ir apleista. VVG finansavimas: mokyklos sutvarkymas buvo finansuojamas per kelis fondus.

Vienas iš jų per VVG pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį
„Parama investicijoms į kaimo kultūros paveldą“. Per 2 kvietimus buvo skirta viso 200 tūkst. Eur parama. Iš jų buvo

atliekamas kapitalinis remontas ir: sutvarkyta Kurnėnų mokyklos I aukšto patalpos, dalis inžinerinių tinklų
(architektūrinės dalies sutvarkymas; šildymo ir vėdinimo sistemų sutvarkymas; tvarkomų statybos darbų atlikimas); II

aukšto patalpos (architektūrinės dalies sutvarkymas; vidaus vandentiekis ir nuotekos; šildymas ir vėdinimas).

„Prikeliant“ mokyklą, buvo bandoma atkurti kaip įmanoma daugiau autentiškų detalių, kaip ir buvo toje mokykloje.

Tikslas- įveiklintas pats objektas, naujai organizuojami kultūriniai renginiai, edukacinės programos, parodos,

konferencijos, su kultūra ir turizmu susiję mokymai praplės kultūrinių paslaugų spektrą rajone ir prisidės prie teritorijos

patrauklumo didėjimo. +370 686 02222

Alytaus r. VVG - Nemajūnai “Dzūkų bandos”, pietūs (1 val.)

Kaišiadorių r. VVG - Vilūnų kaimo bendruomenė (30 min.) Bendruomeninis verslas

https://www.facebook.com/Vil%C5%ABn%C5%B3-Kaimo-Bendruomen%C4%97-154986908016755/about/?ref=page_int

ernal. Tel. nr. 8-69876951.

Kaišiadorių r. VVG - VšĮ Myliu kaimą (35 min.)  socialinis verslas https://www.facebook.com/myliukaimaranca. Myliu

kaimą - Animal & Forest Therapy. Tel. nr. 8-68079000.

*Informacija dar gali būti papildyta ir/arba keičiama.

https://9vejai.eu/
https://www.facebook.com/Sul%C4%8Di%C5%B3-spaudykla-Juodaraistyje-103093848773877
https://www.facebook.com/Vil%C5%ABn%C5%B3-Kaimo-Bendruomen%C4%97-154986908016755/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Vil%C5%ABn%C5%B3-Kaimo-Bendruomen%C4%97-154986908016755/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/myliukaimaranca


*Maršrutas NR 2.

Jonavos r. VVG - Jonavos rajono Šveicarijos kaimo bendruomenė (40 min.) Pergalės g. 13, Šveicarijos k., LT-55302

Jonavos r. Tel. 8 671 50 572. Projektas “Savanorystė 1918-2018: patriotizmo ugdymas ir socialiniai iššūkiai”. Projekto

tikslas - suburti 14-29 metų Šveicarijos seniūnijos jaunimą ir vykdant projektines veiklas organizuoti patyriminį ugdymą,

stiprinti jaunimo dalyvavimą vietos bendruomenės veikloje, didinti socialinę įtrauktį. Projekto metu vyko šie renginiai:

Šveicarijos bendruomenės renginys „Rudens mozaika“2018 m.; Akmeninės piramidės įrengimas Nepriklausomybės

kovų savanoriams atminti (parko aplinkos sutvarkymas); Pyragų diena; Popietė „Mano sėkmės istorija“; Vaikų gynimo

dienos šventė; Aplinkos tvarkymo akcija „Darom“; Išvyka po lankytinas Šveicarijos seniūnijos vietas; Fotografijų paroda

„Istorijos ženklai fotografijoje“; Menų pleneras; Krepšinio turnyras; Adventinė akcija "Padovanok nereikalingą daiktą".

Tel. 8 671 50 572.

Jonavos r. VVG - Viešoji įstaiga Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras (40 min.) Paupio g. 40, Ruklos k., Jonavos raj. Tel.

8 616 55500. VšĮ „Sveikatos namai“, UAB „Integralios medicinos centras“. Projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros

plėtra Jonavos rajone, įkuriant grupinio gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su

negalia“. Projekto tikslas – mažinti socialinę Jonavos rajono savivaldybės senolių ir suaugusių neįgalių asmenų atskirtį,
suteikiant jiems būtiniausias socialines paslaugas bei sukuriant tinkamą infrastruktūrą.

Projekto uždaviniai.

1. Įrengti gyvenamąsias patalpas pritaikytas senjorams ir suaugusiems su negalia asmenims.

2. Sukurti socialinių paslaugų pasiūlą senjorams ir suaugusiems su negalia asmenims.

3. Suburti savanorių komandą, kuri padėtų mažinti senjorų ir suaugusių su negalia asmenų socialinę atskirtį.
4. Iki projekto pabaigos apgyvendinti 80 proc. savarankiško gyvenimo namų patalpų.

VšĮ „Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras“ (toliau – VšĮ) planuoja socialinį verslą pagal ekonominės veiklos rūšį 87.30

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla. Planuojamos ekonominės veiklos apibūdinimas – įkurti

savarankiško gyvenimo namus (toliau – namai). Namuose bus įrengti butai, pritaikyti gyventi iš dalies savarankiškiems

asmenims. Šiuose namuose bus apgyvendinti asmenys, kurie negali pasirūpinti savimi, nes jiems reikalinga socialinių
darbuotojų nuolatinė pagalba ir globa. Darbuotojai padės gaminti maistą, tvarkytis ir atlikti kitus buityje reikalingus

darbus. VšĮ įsipareigoja sukurti ir vietos projekto kontrolės laikotarpyje išlaikyti dvi naujas darbo vietas - 1 etatą
budėtojo ir 1 etatą socialinio darbuotojo. Veiklos vykdymo techninis procesas: siekiant įrengti gyvenamąsias patalpas

pritaikytas senjorams ir suaugusiems su negalia asmenims. Patalpose bus vykdomi paprastojo remonto darbai bei

numatomai pradėti veiklai planuojama įdarbinti 2 darbuotojus (budėtojas ir socialinis darbuotojas pilnu etatu, dirbant

pilną darbo (8 val.) dieną, (40 val.) per savaitę). Tel. 8 616 55500.

Kėdainių r. VVG - VP Jaunimo namai "Trinus troba", pietūs (~1.5 val.) Asociacijos Trinus įgyvendintas VP "Jaunimo namų
" Trinus troba" įrengimas, pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius –

NVO)“, 78 182 Eur parama. Projekto esmė - vaikų ir jaunimo stovyklų organizavimas ne tik sezono metu, bet ir žiemos

metu, per rudens ar žiemos atostogas, sukurta mokymų erdvė, pastate įrengtos laipynės. Rezultatai: VVG teritorijoje

įkurti pirmieji jaunimo namai, VVG teritorijos mastu įgyvendinta socialinė inovacija, sukurtas socialinis verslas, sukurtos 2

DV. Naujas socialinis verslas ir pirmasis jaunimui švietimo, mokymo, užimtumo, laisvalaikio organizavimo paslaugas

teikiantis verslas Kėdainių r. VVG teritorijoje, sprendžiantis MGT grupių poreikius ir teikiantis paslaugas mažesne nei

rinkos kaina. Adresas: Naujoji g. 9, Aristavos k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav. tel.: 8 678 09348.

Kauno r. VVG - Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija “Greituminių automodelių trasa” (30 min.) Pareiškėjas - Kauno r.

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija, BĮ, Projekto partneris - Kauno rajono savivaldybės administracija, BĮ. Vietos

projekto įgyvendinimo vieta - Mokyklos g. 14, Čekiškė, Čekiškės sen., Kauno r. Vietos projekto tikslas - padidinti

Čekiškės jaunimo užimtumą, atnaujinant ir pritaikant infrastruktūrą bei sukuriant reikalingas paslaugas. Projekto

uždaviniai: 1. Pagerinti Čekiškės jaunimo užimtumui skirtą infrastruktūrą. 2. Pagerinti Čekiškėje teikiamų paslaugų
jaunimui kokybę. Vietos projekto veikla – Įgyvendinus projektą, bus atnaujinta Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos

sporto infrastruktūra (stadionas): įrengta kordinių greituminių automodelių trasa, šuoliaduobė, rekonstruota stadiono

veja, futbolo vartai. Taip pat pagerės teikiamų paslaugų kokybė bei padidės paslaugų prieinamumas. Tiesioginę naudą
pajus ne tik 247 Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokiniai, bet visas Čekiškės seniūnijos jaunimas (348 asmenys).

Bus sukurta 1,5 naujos darbo vietos (neformalaus ugdymo mokytojas ir sportinės veiklos organizatorius) išlaikyta 53,02

darbo vietų, jaunimas galės lankyti treniruotes, kurias praves naujai įdarbintas personalas. Projekto vertė - 115 000,00

Eur. Paramos suma - 92 000,00 Eur.  Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai. Projektas įgyvendinamas.

*Informacija dar gali būti papildyta ir/arba keičiama.



*Maršrutas NR 3.

Kauno r. VVG - Ringaudų autoservisas (30 min.) verslo projektas. Aprodys patalpas papasakos apie projekto
įgyvendinimą. Pareiškėjas – Lina Dužinskienė. Vietos projekto įgyvendinimo vieta - Šakių pl. 1, Ringaudų k., Ringaudų
sen., Kauno r. sav. Vietos projekto tikslas - Įkurti autoserviso su plovykla, dviračių remonto verslą, teikiant naujas
paslaugas ir kuriant naujas darbo vietas. Projekto uždaviniai: 1. Pastatyti ir įrengti autoservisą su plovykla; 2. Sukurti ir
išlaikyti naujas darbo vietas, įdarbinti jauną asmenį iki 29 metų; 3. Teikti kokybiškas ir operatyvias autoserviso, plovyklos,
dviračių remonto paslaugas. Vietos projekto veikla – variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remontas
(EVRK 45.20) bei kitų asmenų ir namų ūkio reikmenų taisymo veikla (EVRK 95.29). Buvo pastatytas ir įrengtas
autoservisas su plovykla – sudarytos sąlygos kokybiškų bei operatyvių autoserviso, plovyklos, dviračių remonto paslaugų
teikimui, sukurtos dvi darbo vietos. Daugiau informacijos:https://www.facebook.com/servisass Projekto vertė – 105
714,29 Eur.  Paramos suma – 74 000,00 Eur.  Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.  Lina, 8698 47220.

Sūduvos VVG - Zuikių muziejus (40 min.) Sasnavos bendruomenę ir jų įrengtą Zuikio muziejus (atlikti infrastruktūros

sutvarkymo darbai įrengiant teritorijoje atskiras žaidimų ir veiklų zonas). Pirmininkė Daiva Truncienė 861442830,

daivatrunciene@gmail.com Sūduvos g. 46, Sasnavos miestelis, Marijampolės sav.

Marijampolės VVG - Šunskų fazanynas (1 val.) Kviečiame aplankyti Šunskų miestelį, kuris išgyvena tikrą nubudimą. Pas

mus plūsta turistai iš visos Lietuvos, kurių čia laukia pažintis su krašto legendomis įamžintomis medžio skulptūrose,

miestelio puošmena - Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia, ilgiausias Sūduvoje Kneipo terapijos pojūčių takas, Šunskų
fazanynas, kuriame Jūsų laukia ne tik fazanai. Laiką Šunskuose vainikuoja legenda apie Šunskų silkių kasyklą ir, žinoma,

silkių degustacija. (8-614) 43086

Vilkaviškio r. VVG - Bendruomenė „Virbalio vartai“ Senųjų Amatų centras, pietūs (1 val.), VŠĮ „ Vilkaviškio turizmo ir

verslo informacijos centras“ projekto „Pagaminta Vilkaviškyje“ pristatymas. Adresas: Vilniaus g. 13, Virbalis 70388.

Pirmininkas Stanislovas Lopeta tel. 861149622, el. p. slopeta@gmail.com).

Vilkaviškio r. VVG - Vilkaviškio autobusų stotis (10 min.) gamintojų „Pagaminta Vilkaviškyje“ trumpas prekių pristatymas

(prekių bus galima įsigyti).

Vilkaviškio r. VVG - Teminis ,,Liepų kaimas” (30 min.) Gižų kaimo bendruomenė. Projekto ,,Teminio ,,Liepų kaimo”

plėtra pristatymas (NVO verslo projektas). Kontaktai – Pirmininkė Virginija Svirupskienė. Adresas: Liepų g.13, Gižų
k., Vilkaviškio r. Tel. Nr. 8 656 40446, el. p. gizubendruomene@gmail.com.

*Informacija dar gali būti papildyta ir/arba keičiama.

https://www.facebook.com/servisass/?__cft__[0]=AZVDt6GBSOdxl7oT8Mk2LlGEzd-xUX8VQ3x3-IHL-ogSo02461Ta9C7z564YGL7aNt7uwtmQx80HlMKh7MhBesLMeHPMwB7pBiXAaB7wtiQoBU5-XBydTuYEBVr7XNvqNHcOh01Ow5jV1gsHIN5SaGMyU-Lx9N5ED-AzAgNQMubJ0n1HwdIuMulZRvIy4JORQnk&__tn__=kK-R
mailto:slopeta@gmail.com
mailto:gizubendruomene@gmail.com

