
 

 

 

 

 

 

Atsinaujinusi meno mokykla pakvies į mokymus 

Gintarė TEISUTIS 

Projektas „Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimas siekiant gerinti gyvenamąją aplinką“ Nr. LT-PL/132  

vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per 

sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, 

socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos regioninės 

plėtros fondas.   

Bendradarbiaujant Seinų apskrities savivaldybei (pagrindinis partneris) ir Lazdijų meno mokyklai (antras 

partneris) įgyvendinamas projektas „Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimas siekiant gerinti gyvenamąją 

aplinką“. Jo metu Lazdijų meno mokykloje bus atliktas kapitalinis remontas, vyks išvykos projekto dalyviams 

bei bus suorganizuoti mokymai amatų bei meno srityse Lazdijų krašto gyventojams.  Kadangi projektas 

vykdomas abipus sienos atitinkamos veiklos vykdomos ir Punske. 

Šiuo metu vyksta rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros. Atlikus Lazdijų meno mokyklos pastato kapitalinį 

remontą, sutvarkytose vidaus patalpose numatyta suorganizuoti ilguosius ir trumpuosius mokymus Lazdijų 

krašto gyventojams, amatų bei meno srityse. Jų metu norintieji turės galimybę išklausyti 100 akademinių 

valandų mokymus: „Keramika ir grafika”, „Šilko tapyba ir vitražai” bei „Gitara ir ritminiai instrumentai”. Taip 

pat bus pasiūlyti trumpieji 24 akademinių valandų mokymai atitinkamose srityse: „Dekupažas”, „Floristika”, 

„Oda”, „Garso režisūra”; 8 akademinių valandų mokymai - „Edukacinių programų rengimas”. „Floristikos“ 

mokymus ves specialistai iš pagrindinio partnerio šalies, o visus kitus - Lazdijų meno mokyklos mokytojai ir 

samdyti lektoriai. Užsiėmimai bus nemokami. Pasak projekto koordinatorės Lietuvoje, Lazdijų meno 

mokyklos direktorės Renatos Mockevičienės, lazdijiškiams tai puiki galimybė atrasti neatrastus talentus arba 

tobulinti jau esamus, įsileisti į savo kasdienybę kūrybiškumą.  

Kam meniniai gebėjimai ne svetimi, bet dalyvauti mokymuose negalės visą organizuojamų mokymų 

medžiagą ras projekto metu įkurtoje internetinėje svetainėje kartu su parduotuve. Joje bus galima realizuoti 

savo savarankiškai pagamintus produktus, kuriuos išmoko kurti projekto metu. 

Be atliktų kapitalinio remonto darbų Lazdijų meno mokykloje, suorganizuotų trumpųjų ir ilgųjų mokymų, 

projekto dalyviai gerąją patirtimi keisis bei tolimesnę bendradarbiavimo viziją kurs projekto metu 

vykstančiose išvykose, lankysis Lazdijuose ir Punske vyksiančiose mugėse. Numatyta, jog svečiai iš Lenkijos 

lankysis tradicinėje šventėje – mugėje „Lazdijų ruduo“, o lazdijiškiai svečiuosis Punske per Žolinių šventę. 



Bendra  projekto vertė yra 521 658, 26 eurai, iš kurių Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo 

lėšos sudaro 443 409, 52 eurus.  Projekto vertė Lietuvoje siekia 247 373, 26 eurus, iš kurių Europos Sąjungos 

Europos regioninės plėtros fondas finansuoja 210 267, 27 eurus. Likusi suma (37 105, 99 eurai) yra Lietuvos 

partnerio Lazdijų meno mokyklos lėšos, skiriamos iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto. Projektas 

planuojamas įgyvendinti per 18 mėnesių. Įgyvendinimo laikotarpis: 2012 metų rugsėjo 1 diena - 2014 metų 

vasario 28 diena. Projektu siekiama didinti vietos gyventojų užimtumą, skatinti verslumą, tuo pačiu stiprinti 

vartotojų perkamąją galią, skatinti kaimyninių šalių glaudų bendradarbiavimą, mažinti emigraciją. 

 

 
 


