
Projekto rezultatai – akivaizdūs 

„Finišuojantis projektas „Lietuvos – Lenkijos 

bendradarbiavimas siekiant gerinti gyvenamąją 

aplinką“ Nr. LT-PL/132 buvo ypatingai reikšmingas 

Lazdijų meno mokyklai: atliktas mokyklos kapitalinis 

remontas, iš projekto lėšų įsigyti mokyklai reikalingi 

baldai, IT ir kita įranga, muzikos instrumentai, suorganizuoti mokymai meno srityse suaugusiems, 

sustiprintas bendradarbiavimas su kaimynais iš Punsko“, - sako Lazdijų meno mokyklos direktorė Renata 

Mockevičienė. 

Gintarė Teisutis 

18 mėnesių įgyvendinamo projekto „Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimas siekiant gerinti 

gyvenamąją aplinką“ Nr. LT-PL/132, bendradarbiaujant Seinų apskrities savivaldybei (pagrindinis 

partneris) ir Lazdijų meno mokyklai (antras partneris), baigiamoji konferencija numatyta 2014 metų 

vasario 26 dieną Punske. Jos metu laukiama garbingų svečių sveikinimų, organizuojamas koncertas, 

vyks projekto pristatymas ir rezultatų aptarimas, ypač daug dėmesio konferencijos metu numatyta 

skirti tiek Lazdijuose, tiek Punske vykusiems suaugusių mokymams, jų darbų pristatymui. 

Planuojama, jog konferencijoje gausiai dalyvaus tiek mokymų lektoriai, tiek patys mokiniai. Ši 

konferencija bus paskutinė sėkmingai įgyvendinto projekto dalis. 

Praėjusiais metais Lazdijų meno mokykloje buvo atlikti kapitalinio remonto darbai. Vėliau į 

sutvarkytas vidaus patalpas atvežti projekto lėšomis įsigyti baldai, IT įranga, muzikos instrumentai, dvejos  

žiedimo staklės, grafikos spaudimo staklės, molbertai, degimo krosnis.  Pasak Lazdijų meno mokyklos 

direktorės R. Mockevičienės, mokykla dėl įgyvendinamo projekto pasikeitė neatpažįstamai, o svarbiausia 

visi remonto darbai sėkmingai atlikti iki naujų  mokslo metų pradžios.  

Nuo naujų mokslo metų pradžios mokyklos bendruomenės laukė nauji iššūkiai – suaugusiųjų 

mokymai meno srityse. Kaip ir buvo numatyta projekte sėkmingai apmokyti 120 žmonių. Paskutinius, 8 

akademinių valandų  „Edukacinių programų“ mokymus, 12 žmonių grupė baigė tik praėjusią savaitę. 100 

akademinių valandų ilguose mokymuose: „Keramika ir grafika”, „Šilko tapyba ir vitražai” bei „Gitara ir 

ritminiai instrumentai” dalyvavo  36 žmonės. O trumpuosius 24 akademinių valandų mokymus atitinkamose 

srityse: „Dekupažas”, „Floristika”, „Oda”, „Garso režisūra” baigė 72 žmonės. „Floristikos“ mokymus vedė 

lektorė iš Punsko, o visus kitus - Lazdijų meno mokyklos mokytojai ir samdyti lektoriai. Užsiėmimai buvo 

nemokami, o jiems vesti reikalingos priemonės įsigytos projekto lėšomis. Lazdijų meno mokykloje  

organizuoti ilgieji ir trumpieji mokymai sulaukė didelio visuomenės susidomėjo. Pasak projekto 

koordinatorės Lietuvoje, Lazdijų meno mokyklos direktorės Renatos Mockevičienės, lazdijiškiams tai buvo 

puiki galimybė atrasti neatrastus talentus arba tobulinti jau esamus, įsileisti į savo kasdienybę kūrybiškumą. 



Ji apgailestavo tik dėl to, jog ne visi norintieji galėjo sudalyvauti mokymuose, tačiau toks susidomėjimas 

skatina galvoti jog Lazdijų meno mokykloje būtų mokomi ne tik vaikai ir jaunimas, bet ir suaugę.  

Viso projekto įgyvendinimo metu buvo organizuotos penkios išvykos, kuomet partneriai 

lankėsi vieni pas kitus ir sėmėsi gerosios patirties. Pirmiausiai vyko apžvalginė partnerių išvyka į Kauną 

(2013 metų gegužės mėnesį), kur jie dalyvavo  atviroje vėlimo pamokoje, o vėliau vyko į  Vilkaviškio Audimo 

artelę, kur buvo mokomasi audimo paslapčių. Antrosios išvykos metu į Lazdijus atvyko punskiečiai, kurie 

dalyvavo Pasienio fiestoje (2013 metų birželio mėnesį). Tuo tarpu projekto partneriai iš Lietuvos vyko į  

Žolinės šventę (2013 metų rugpjūčio mėnesį) Punske. Kitos išvykos metu projekto partneriai iš Lenkijos 

atvyko į šventę „Lazdijų ruduo“ (2013 metų rugsėjo mėnesį). Penktoji išvyka (2013 metų gruodžio mėnesį) 

buvo organizuota į Punske vykusią parodą – mugę, skirtą tarmių metams.  

Projekto įgyvendinimo metu dar bus išleista „Amatų knyga“, kurioje bus galima rasti daug 

informacijos ir nuotraukų iš įvykusių mokymų tiek Lazdijuose, tiek Punske, šiek tiek mokymų technologijos 

aprašymų. Be to sukurta internetinė svetainė, kurioje galima rasti visą organizuojamų mokymų medžiagą, o 

svetainėje kartu įkurtoje parduotuvėje, galima realizuoti savo savarankiškai pagamintus produktus, kuriuos 

išmoko kurti projekto metu. 

Projektas 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. Bendra  projekto vertė yra 521 658,26 

euro, iš kurių Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 443 409,52 euro.  Projekto 

vertė Lietuvoje siekia 247 373,26 euro, iš kurių Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas 

finansuoja 210 267,27 euro. Likusi suma (37 105,99 euro) yra Lietuvos partnerio Lazdijų meno mokyklos 

lėšos, skiriamos iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto. 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. 

 


