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Alytaus rajono vietos veiklos grupė
(toliau - VVG) įkurta 2009 m. kovo 4 d.
VVG yra asociacija - ribotos civilinės
atsakomybės viešasis, nesiekiantis
naudos sau, juridinis asmuo. Nuo
įsteigimo VVG veikė Alytaus rajono
savivaldybės teritorijoje, o 2015 m.
rugpjūčio 27 d. VVG visuotinio narių
rinkiminio susirinkimo nutarimu buvo
pakeisti VVG įstatai ir išplėsta
teritorija, tad šiuo metu VVG veikia
Alytaus rajono savivaldybės bei
Birštono savivaldybės kaimiškoje
teritorijoje, Birštono seniūnijoje.
Pagrindas praplėsti VVG veiklos
teritoriją buvo Birštono vietos veiklos
grupės kreipimasis į VVG. 2015 m.
vasario 4 d. Birštono VVG visuotinio
susirinkimo protokolu Nr. 01 priimtas
nutarimas, kad VVG ir Birštono VVG
rengtų bendrą vietos plėtros strategiją
2014 – 2020 m. (toliau - VPS). Bendros
VPS su Birštono VVG rengimui, VVG
teritorijos išplėtimui bei parengtai
bendrai VPS pritarė VVG visuotinis
narių susirinkimas bei Birštono ir
Alytaus rajono savivaldybių tarybos.

Pagrindinis Alytaus rajono VVG
tikslas - partnerystės principu vienyti
VVG teritorijos pilietinę visuomenę,
vietos valdžią, verslo atstovus bei
rengti, įgyvendinti vietos plėtros
projektus, planus, programas ir
strategijas.

Alytaus rajono vietos veiklos
grupėje nuo 2016 m. balandžio 28 d.
yra 62 registruoti VVG nariai.

Alytaus rajono vietos veiklos grupė
Naujoji g. 48, LT-62381, Alytus
Tel./Faks.: (8-315) 37727
El.p.: info@alytausrvvg.lt
www.alytausrvvg.lt
www.facebook.com/alytausrvvg

Alytaus rajono vietos veiklos 
grupės administracija



Eil.
Nr.

Vardas, 
pavardė

Atstovaujama institucija, organizacija arba 
ūkininko ūkis

Atstovaujama VVG 
teritorijos dalis

Pilietinės visuomenės sektorius

1. Asta Kisielienė Alovės bendruomenės visuomeninė 
organizacija „Susiedai“

Alytaus rajono 
savivaldybės teritorija

2. Tomas 
Vailionis Radžiūnų slėnio bendruomenė Alytaus rajono 

savivaldybės teritorija

3. Rita Sabaitė
Fizinis asmuo, atstovaujantis pilietinės 

visuomenės sektorių, paskirta asociacijos
„Daugų kraštas“

Alytaus rajono 
savivaldybės teritorija

4. Linas 
Nedzinskas

Punios kaimo visuomeninė organizacija 
„Punios ainiai“

Alytaus rajono 
savivaldybės teritorija

5. Tadas Džervus Birštono vienkiemio bendruomenė Birštono savivaldybės 
teritorija

Verslo sektorius

1. Giedrė 
Aldonienė UAB „Tarzanija“ Alytaus rajono 

savivaldybės teritorija

2. Karolis 
Bunevičius

Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis Birštono savivaldybės 
teritorija

3. Rūta Matonė Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis Alytaus rajono 
savivaldybės teritorija

4. Milda 
Stanevičienė Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis Alytaus rajono 

savivaldybės teritorija

Valdžios sektorius

1.

Arvydas 
Balčiūnas
(Valdybos 

pirmininkas)

Alytaus rajono savivaldybė Alytaus rajono 
savivaldybės teritorija

2. Nijolė 
Dirginčienė Birštono savivaldybė Birštono savivaldybės 

teritorija

3. Jolanta 
Kručkauskaitė Alytaus rajono savivaldybė Alytaus rajono 

savivaldybės teritorija

Alytaus rajono 
vietos veiklos grupės 

valdybos nariai



„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių 
kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  

vietos plėtros strategija  2015 - 2020  metams“ 

Skirta paramos suma - 3 330 963 Eur (Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai lėšos - iki 85 proc. ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos - iki 15 proc.).
Iš jų: 
• vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms skirta iki 2 664 770 Eur (t.y. 80 
proc. visų tinkamų finansuoti VPS įgyvendinti skirtų išlaidų);
• kaimo vietovių VPS administravimo išlaidoms skirta iki 666 193 Eur (t.y. 
20 proc. visų tinkamų finansuoti VPS įgyvendinti skirtų išlaidų).

Įgyvendinant vietos plėtros strategiją pasirinkti trys prioritetai:

I prioritetas: Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas. 
Prioritetas skirtas paįvairinti Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritorijoje 

vykdomą ekonominę veiklą, padidinti užimtumą ir mažinti skurdo riziką.
II prioritetas: Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas. Prioritetu siekiama 

padidinti Alytaus rajono vietos veiklos grupės  teritorijos gyvybingumą ir 
patrauklumą gyventi bei dirbti, kuriant patrauklesnius ir modernesnius kaimus.

III prioritetas: Vietovės privalumų panaudojimas jos plėtrai. Šis prioritetas 
skirtas pagerinti Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų 

profesinę kvalifikaciją, verslumo įgūdžius, skatinti turizmą ir puoselėti 
etnokultūros tradicijas.

Projektas bus įgyvendintas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.



„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios 
teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros 

strategija  2015 - 2020  metams“ 



Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Alytaus rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka
Naujoji g. 48, LT-62381 Alytus
Tel. (8 315) 51451
Faks. (8 315) 51451
El. paštas: info@alytus.rvb.lt
www.alytus.rvb.lt
www.facebook.com/AlytausRS
VB/?fref=ts

Alytaus rajono savivaldybės viešoji
biblioteka (toliau – ARSVB) įkurta 1925
m. ir šiuo metu turi 32 Alytaus rajone
veikiančius filialus. Bibliotekai
vadovauja direktorius Aivaras
Vyšniauskas. Daugiau informacijos apie
biblioteką rasite www.alytaus.rvb.lt.

Bibliotekos veiklos rūšys:
• Knygų leidyba;
• Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba;
• Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
• Kita leidyba;
• Kino filmų rodymas;
• Interneto vartų paslaugų veikla;
• Kita informacinių paslaugų veikla;
• Kita, niekur kitur nepriskirta, 

informacinių paslaugų veikla;
• Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo 

turto nuoma ir eksploatavimas;
• Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;
• Socialinių ir humanitarinių mokslų 

moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
• Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės 

apklausa;
• Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant 

kompiuterius, nuoma ir išperkamoji 
nuoma;

• Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
• Kita pramogų ir poilsio organizavimo 

veikla;
• Profesinių narystės organizacijų veikla;

VVG ir ARSVB yra pasirašiusios
bendradarbiavimo sutartį ir
susitarusios rengti įvairias bendras
programas, projektus, renginius
skirtus ar susijusius su švietimu,
skaitymu bei informaciniu suaugusių
jaunimo ir vaikų ugdymu bei
dzūkiškų tradicijų saugojimu ir
populiarinimu.



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

ALYTAUS SENIŪNIJA

SENIŪNIJOJE VEIKIA
13 BENDRUOMENIŲ IR 

5 BIBLIOTEKOS

PRIEMIESTINĖS TERITORIJOS SUBALANSUOTA 
PLĖTRA

Alytaus seniūnija
Užubalių g. 3, Miklusėnų k., Alytaus 
sen., Alytaus r. sav.
Seniūnas Visvaldas Dumbliauskas
Telefonas 8 315 70804
alytaus.seniūnija@arsa.lt



Miklusėnų bendruomenės visuomeninė 
organizacija „Miklusėnai“

Miklusėnų bendruomenės 
visuomeninė organizacija 
„Miklusėnai“
Miklusėnų k. Alytaus r. sav.        
Pirmininkė Danutė Truskienė
Telefonas 8 315 64170 
danute.truskiene@gmail.com

Miklusėnų bendruomenė "Miklusėnai", tai šios gyvenvietės gyventojai, 
norintys savo darbais kurti jaukią aplinką, jaukius namus.

Sodinami ąžuoliukai, skirti 
Lietuvos vardo tūkstantmečiui.

ARSVB Miklusėnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Nijolė Jesiulevičiūtė
Tel. (8 315) 64 279
El. paštas nijole.jesiuleviciute@vipt.lt
Pergalės g. 39, Miklusėnai, 
LT-62466 Alytaus r.

VVG narys



Asociacija „Miklusėniškiai“

Asociacija „Miklusėniškiai“
Užubalių g. 3, Miklusėnų k.
Alytaus r. sav.  
Pirmininkas Vytautas Mocevičius
Telefonas 8 620 82691 
info@mikluseniskiai.lt
http://www.mikluseniskiai.lt

Asociacijos „Miklusėniškiai“
veiklos tikslai ir uždaviniai:
• sutelkti šioje teritorijoje

gyvenančius gyventojus
sprendžiant kultūrinius, buitinius
ir gamybinius klausimus;

• ugdyti sąmoningą gyventojų
požiūrį į sveiką gyvenseną,
raginti gyventojus palaikyti švarą
ir tvarką;

• organizuoti įvairius renginius,
paskaitas, seminarus,
bendraujant ir bendradarbiaujant
su kitomis visuomeninemis
organizacijomis;

• rengti projektus, programas šių
tikslų įgyvendinimui, siekiant
paramos asociacijos veiklai,
rūpintis kaimo plėtra;

• susitikimai, diskusijos su vietos
valdžios atstovais ir rajono
tarybos nariais, kuriose
iškeliamos aktualiausios mūsų
bendruomenei problemos.

Tradicinė Miklusėniškių šventė – Užgavėnės.

Asociacija „Miklusėniškiai“ 
įgyvendino jaunimui skirtą 

projektą „Gyvenkime aktyviau“.

VVG narys



Radžiūnų kaimo bendruomenė

Radžiūnų kaimo bendruomenė
Radžiūnų k. Alytaus r. sav.     
Pirmininkas Artūras Zienka
Telefonas 8 315 43316 
arturaszienka@gmail.comRadžiūnų kaimo ansamblis „Radžiūna“

Keramikos kūrybinių dirbtuvių 
akimirka RadžiūnuoseRadžiūnų kaimo šventė (Mindauginės)

Radžiūnų kaimo bendruomenė
aktyvina savo teritorijos
gyventojus, kurie kasmet
stebina naujomis
iniciatyvomis. Atsiranda
jaunimo bei pagyvenusių
žmonių motyvacija susitelkti
naujiems darbams, augti,
tobulėti bei stiprinti
bendruomeniškumą.

ARSVB Radžiūnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Irena Kuncevičienė
Tel. (8 315) 43 425
El. paštas irena.kunceviciene@vipt.lt
Nemuno g. 54, Radžiūnų k., 
LT-62181 Alytaus r.



Užubalių kaimo bendruomenė 
„Užubalių gojus“

Užubalių kaimo bendruomenė „Užubalių gojus“
Užubalių k., Alytaus r. sav.                                
Pirmininkė Felomena Lazauskienė
Telefonas 8 315 42610   
uzubaliugojus@gmail.com

Vienas iš pagrindinių bendruomenės
tikslų – sutelkti vietos gyventojus.
Siekdami bendrų tikslų vietos
gyventojai daug savanoriškai dirba:
tvarko aplinką, remontuoja
bendruomenės namus, dalyvauja
renginiuose, mokymuose, vakaronėse,
šventėse.

Bendruomenės vaikų vasaros stovykla 2016

2002 m. įkurta visuomeninė
organizacija „Užubalių gojus“
vienija keturių kaimų gyventojus:
Užubalių, Butrimiškių, Daugirdėlių
ir dalį Miklusėnų.

Bendruomenė vykdo kultūrines 
veiklas



Luksnėnų kaimo bendruomenė 
„Drūtas dzūkas“

Luksnėnų kaimo bendruomenė 
„Drūtas dzūkas“
Luksnėnų k. Alytaus r. sav.                        
Pirmininkas Marius Povilaitis
Telefonas 8 606 09318 
linapo83@gmail.com

Luksnėnų kaimo bendruomenė „Drūtas dzūkas“
2016 m. įgyvendino projektą - „Gyvenamosios
aplinkos kokybės gerinimas Luksnėnų kaime,
Alytaus rajone“.

Bendruomenės tikslas - stiprinti
įvairaus amžiaus bendruomenės
narių bendruomeniškumą,
sutelktumą, kartų bendrystę,
įgyvendinant vietos
bendruomenės iniciatyvas,
skirtas viešųjų erdvių, aplinkos
kokybei gerinti ir vietos
gyventojų užimtumui
organizuoti.

Bendruomenės „Drūtas Dzūkas“ organizuota Alytaus seniūnijos sporto šventė 
„Bendruomenių varžytuvės“  

ARSVB Luksnėnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Nijolė Stakvilevičienė
Tel. (8 315) 67 574
El. paštas nijole.stakvileviciene@vipt.lt
Jaunimo g. 1, Luksnėnų k., 
LT-62182 Alytaus r.

„Moliūgų fiesta“ 
Luksnėnuose



Luksnėnų kaimo bendruomenė „Spindulys”

Luksnėnų kaimo bendruomenė „Spindulys”
Akacijų g. 1.,  Luksnėnai, Alytaus r. sav. 
Pirmininkas Antanas Margelis
Telefonas 8 698 86820         
luksnenai@gmail.com

Kviečia atvykti:
• į bendruomenės organizuojamus

pramoginius ir sportinius
renginius;

• pasiklausyti meno saviraiškos
būrelio „Alasėlis“ dainų;

• įsigyti ir paskanauti šimtalapių,
kepamų IĮ „Editos kepiniai“;

• pasirūpinti, kad nepritruktų
obuolių ir nusipirkti UAB
„Luksnėnų sodai“ sandelyje;

• apsilankyti gyvenvietėje
veikiančioje koplyčioje ar
bibliotekoje;

• pasimaudyti, paplaukioti,
pasigauti žuvies Luksnėnų
ežere;

• pažaisti tinklinį, krepšinį,
futbolą parke įrengtose
aikštelėse;

• bendruomenės namuose
dalyvauti organizuojamuose
renginiuose.

Minima Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena

Bendruomenės 10-mečio jubiliejusHumoro grupių šventė – varžytuvės 
„Sprigtas“

Bendruomenės pirmininkas Antanas 
Margelis ir „Alasėlis“ vadovė 

Genovaitė Švabienė

VVG narys



Likiškėlių kaimo bendruomenė

Likiškėlių kaimo bendruomenė
Likiškėlių k., Alytaus r. sav.                 
Pirmininkė Gintarė Romančiuckienė
Telefonas 8 610 36326 
likiskeliai@gmail.com

2015 m. „Maxima LT“ organizuotame bendruomenių iniciatyvų
konkurse „Mes – bendruomenė“ Likiškėlių kaimo bendruomenė užėmė
antrąją vietą ir įgyvendino projektą „Šefas ant ratų“. Viso projekto
metu surengta 10 susitikimų su profesionaliais virtuvės šefais ir
mėgėjais, mokytasi ne tik įmantrių virtuvės terminų, bet ir buvo
pagaminta dešimtys pačių įvairiausių patiekalų.

Likiškėlių bendruomenė prie 
atstatyto kaimo kryžiaus

VVG narys



Genių kaimo bendruomenė

Genių kaimo bendruomenė
Genių k., Alytaus r. sav.         
Pirmininkė Marytė Šarkuvienė
Telefonas 8 607 04608 
maryte954@gmail.com

Genių kaimo bendruomenės susitikimas

ARSVB Genių filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Lidija Matulevičienė
Tel. (8 315) 48 137
El. paštas lidija.matuleviciene2@vipt.lt
Mokyklos g. 2, Genių k., 
LT-64392 Alytaus r

Bendruomenės aktyvas

Kaziuko mugė Simne 2016 m.

Plunksnų plėšymo talka



Praniūnų kaimo bendruomenė „Praniūnai“

Praniūnų kaimo bendruomenė 
„Praniūnai“
Praniūnų k., Alytaus r. sav. 
Pirmininkė Geralda Langelienė
Telefonas 8 315 48666 
praniunai@gmail.com

Praniūnų bendruomenės salėje vyksta 
šaškių ir stalo teniso varžybos

Liepos 6 d. „Tautišką giesmę“ giedojom kartu!

Advento vakaronė

ARSVB Praniūnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Dalia Ramanauskienė
Tel. (8 315) 48 681
El. paštas dalia.sinkeviciute2@vipt.lt
Praniūnų g. 11, Praniūnų k., 
LT-62187 Alytaus r.



Talokių kaimo bendruomenė „Talokiai“

Talokių kaimo bendruomenė
„Talokiai“
Talokių k. Alytaus r. sav.            
Pirmininkas Simas Salickas
Telefonas 8 682 10045 
simas@salickas.lt

Kviečia atvykti:
• į bendruomenėje vykstančius

šventinius ir sportinius
renginius;

• laisvalaikiu pažaisti tenisą ar
biliardą;

• pasinaudoti naujai įrengtomis
salėmis laisvalaikiui ir
šventėms;

• jaukiai pabendrauti prie
židinio.

Bendruomenės pirmininkas Simas Salickas
bendruomenės namų atidarymo šventėje

Talokių bendruomenės Kalėdinės šventės

Rudens šventė Talokiuose

VVG narys



Panemuninkų kaimo bendruomenės 
visuomeninė organizacija ,,Panemuninkai''

Panemuninkų kaimo bendruomenės 
visuomeninė organizacija 
,,Panemuninkai''
Panemuninkų k. Alytaus r. sav.     
Pirmininkas Virgilijus Pranskevičius
Telefonas 8 673 92559 
virgionas@gmail.com

Bendruomenė “24 kaimynai”

Bendruomenė “24 kaimynai”
Užubalių k. Alytaus r. sav.                 
Pirmininkas Saulius Salatka
Telefonas 8 614 31913 
saulius.s@iris.lt

Genių kaimo Beržyno asociacija

Genių kaimo Beržyno asociacija
Genių k., Alytaus r. sav.                    
Pirmininkė Lina Astrauskienė
Telefonas 8 614 23491 
linaastr@gmail.com

VVG narys



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

ALOVĖS SENIŪNIJA
ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ KALVĖ

Alovės seniūnija
Jaunimo g. 1, Alovės k., 
Alovės sen., Alytaus r. sav.
Seniūnė Irma Kašėtienė
Telefonas 8 315 43272
alovės.seniūnija@arsa.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
7 BENDRUOMENĖS IR 

2 BIBLIOTEKOS



Alovės bendruomenė

Alovės bendruomenė
Kalno g. 4-1, Alovės k., 
Alovės sen., Alytaus r. sav.
Pirmininkė Daiva Daugėlienė
Telefonas 8 606 13811 
daugeda@gmail.com

Bendruomenės tikslai nukreipti
Alovės jaunimo užimtumui
organizuoti bei skatinti jaunų
žmonių iniciatyvumą, jų
integraciją į bendruomenės
socialinį, kultūrinį, sportinį
gyvenimą.

ARSVB Alovės filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Birutė Jarusevičienė
Tel. (8 315) 43 132
El. paštas birute.jaruseviciene@vipt.lt
Mokyklos g. 5, Alovės k., 
LT-64117 Alytaus r.

Alytupio Vingio kaimo bendruomenė
Alytupio Vingio kaimo bendruomenė
Alytaus k., Alytaus r. sav.                    
Pirmininkė Jurgita Miežlaiškienė
Telefonas 8 611 17368 
jurgita.miezlaiskiene@gmail.com

Aktyvaus laisvalaikio kaimo bendruomenė
Aktyvaus laisvalaikio kaimo 
bendruomenė
Kaniūkų k., Alytaus r. sav.
Pirmininkė Roberta Pažarauskaitė
Telefonas 8 671 57513 
alkbendruomene@gmail.com

2004 m. ARSVB Alovės filialo darbuotoja Birutė Jarusevičienė apdovanota kultūros premija

VVG narys



Alovės bendruomenės visuomeninė 
organizacija „Susiedai”

Alovės bendruomenės visuomeninė 
organizacija „Susiedai”
Alovės k., Kranto g. 1, Alytaus r. sav.        
Pirmininkė Asta Kisielienė
Telefonas 8 315 43272 
alovesusiedai@gmail.com

Kviečia Jus atvykti:
• į Alovės amatų kiemelį ir jame

organizuojamus pramoginius ir
kultūrinius renginius;

• pamatyti meno kolektyvų
„Susiedai“ ir „Susiedukai“
organizuojamų renginių,
kalendorinių švenčių;

• įsigyti ir paskanauti tautinio
paveldo serifikuotų produktų:
naminės duonos, pyragų,
dzūkiškų bandų;

• tradicinių amatų kiemelyje
pasimokyti Alovės kraštui
būdingų amatų, dalyvauti
edukacinėse programose;

• pamatyti legendomis apipintą
Poteronių piliakalnį;

• apsilankyti Alovės Šv. Trejybės
bažnyčioje, mokykloje,
bibliotekoje;

• pasinaudoti pašto, medicinos
punkto, parduotuvės,
laisvalaikio salės paslaugomis.

Valstybės diena Dauguose

Šventinė vakaronė „Kalėdų belaukiant“

Bendruomenių kontaktų mugė 
„Kartu mes Lietuva“

VVG narys

Bendruomenės vykdomos edukacijos



Venciūnų kaimo bendruomenės visuomeninė 
organizacija „Venciūnų sodiečiai” 

Venciūnų kaimo bendruomenės 
visuomeninė organizacija 
„Venciūnų sodiečiai”
Venciūnų k. Alytaus r. sav.              
Pirmininkas Zita Cikanienė
Telefonas 8 611 24512       
cikaniene_zita@yahoo.com

Bendruomenės tikslas -
informuoti, telkti, aktyvinti
Venciūnų kaimo gyventojus
komandiniam darbui, sprendžiant
kaimo problemas.

Projekto „Kokybiškas laisvalaikis“ 
įsigyta įranga

Oninių šventė „Onyte, einam su 
manim pašokti“

Sporto ir muzikos šventė

ARSVB Venciūnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Elena Krugelienė
Tel. (8 315) 42 431
El. paštas elena.krugeliene2@vipt.lt
Alyvų g. 4, Venciūnų k., 
LT-64102 Alytaus r.

VVG narys



Asociacija Venciūnų kaimo bendruomenė 
„Venciūniškiai“

Asociacija Venciūnų kaimo 
bendruomenė "Venciūniškiai"
Venciūnų k., Alytaus r. sav.        
Pirmininkė Dalė Kočiūnė
Telefonas 8 611 56703 
dalesvirinaviciene@gmail.com
http://www.venciuniskiai.lt

Kviečia:
• atvykti į bendruomenės

organizuojamus pramoginius,
informacinius, mokomuosius ir
sportinius renginius;

• pasiklausyti senjorų grupės
„Pavakarys“ dainų;

• paskanauti bulvinių bandų,
„kugelio su kojomis“, ypatingai
skanių varškės sūrių;

• dalyvauti darbščiųjų rankų
būreliuose ir gaminių, piešinių,
molio darbų, pynimo,
dekupažo, mezgimo, velykinių
margučių, riešinių, įvairių
papuošalų parodas.

Renginys „Spalvingoji rudens 
paletė“ 

Vasaros sporto stovykla

Gimtadieniai

Oninių šventė

Dekupažas

VVG narys



Alytaus kaimo bendruomenės 
visuomeninė organizacija 
„Alytaus kaimelis“
Alytaus k. Alytaus r. sav.                  
Pirmininkas Kęstutis Krivas
Telefonas 8 600 86850 
kestas.krivas@gmail.com
www.alytauskaimelis.weebly.com

Bendruomenės namuose yra įkurtas meno ir
sporto kambarys, čia galima žaisti šaškėmis,
šachmatais, stalo tenisą, smiginį, krepšinį,
futbolą.

Alytaus kaimo bendruomenės visuomeninė 
organizacija „Alytaus kaimelis“

Bendruomenė organizuoja automobilių lenktynes, šaškių,
šachmatų varžybas, plenarus, švenčia tradicinės metinės šventes.

VVG narys



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

BUTRIMONIŲ SENIŪNIJA
TRIJŲ TAUTŲ – LIETUVIŲ, TOTORIŲ IR ŽYDŲ 

SOSTINĖ

Butrimonių seniūnija
Vytauto g. 31, Butrimonių mstl., 
Butrimonių sen., Alytaus r. sav.
Seniūnas Algirdas Jusas
Telefonas 8 315 61486
butrimoniu.seniūnija@arsa.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
2 BENDRUOMENĖS IR 

2 BIBLIOTEKOS



Visuomeninė organizacija Butrimonių 
bendruomenė „Šviesa“

Visuomeninė organizacija 
Butrimonių bendruomenė „Šviesa“
Draugystės g. 1, Butrimonių k. 
Alytaus r. sav.                           
Pirmininkė Zita Lukoševičienė
Telefonas 865079054 
zitalukoseviciene@gmail.com

Bendruomenė glaudžiai
bendradarbiauja su
Butrimonių gimnazija.
Kartu švenčiamos tradicinės
bendruomenės šventės,
organizuojamos ekskursijos,
įgyvendinami projektai.

„Sportuok, mokykis, ilsėkis“

„Sveikatingumo parko kūrimas 
Butrimonyse“

Ilgiausias Sekminių vainikas Lietuvoje! Bendruomenės susibūrimas 
„Tautiškai giesmei“

ARSVB Butrimonių filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Rūta Stanevičienė
Vyresnioji bibliotekininkė
Asta Daironienė
Tel. (8 315) 61 732
El. paštas ruta.staneviciene@vipt.lt
Draugystės g. 1, Butrimonių k.,
LT-64429 Alytaus r.

VVG narys



Asociacija Eičiūnų bendruomenė

Asociacija Eičiūnų bendruomenė
Eičiūnų k. Alytaus r. sav.
Pirmininkė Milda Stanevičienė
Telefonas  8 699 94982 
eiciunai@gmail.com

Eičiūnų folkloro ansamblis „Žolynai“

Bendruomenėje galima
išmokti maisto gaminimo
ir serviravimo, puokščių
komponavimo, audimo,
veltinių vėlimo, verpimo
ir kitų amatų.

Bendruomenės narių teikiamos
paslaugos: profesionalus drabužių
siuvimas, skulptūrų gaminimas,
liturginių ir apeiginių giesmių
giedojimas.

ARSVB Eičiūnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Regina Germanavičienė
Tel. (8 315) 41 233
El. paštas regina.germanaviciene@vipt.lt
Butrimonių g. 10, Eičiūnų k., 
LT-64424 Alytaus r.

VVG narys



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

DAUGŲ SENIŪNIJA
DAUGAI – KURORTINĖ IR ŠEIMOS POILSIO 

VIETOVĖ

Daugų seniūnija
S.Neries g. 3, Daugų m.,
Daugų sen.,  Alytaus r. sav.
Seniūnas Vydas Raudonis
Telefonas 8 315 69100
daugu.seniūnija@arsa.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
3 BENDRUOMENĖS IR 

3 BIBLIOTEKOS



Kančėnų kaimo bendruomenė 
„Dėmesio centras”

Kančėnų kaimo bendruomenė 
„Dėmesio centras”
Kančėnų k., Alytaus r. sav.                 
Pirmininkė Monika Ražanauskienė
Telefonas 8 698 40768 
monikarazanauskiene@gmail.com

„Diena kartu: kartų savipagalbos
modelis“ - kulinarijos mokymai.

Apsilankę Kančėnų kaimo
bendruomenėje turėsite galimybę:
• dalyvauti edukacinėse

programose ir mokymuose;
• paskanauti sertifikuotų tautinio

paveldo maisto produktų
• įsigyti bendruomenėje gaminamų

suvenyrų iš keramikos, vilnos,
dekupažo gaminių, pavartyti
naujausias knygas bibliotekoje

• įgyti gerosios darbo patirties.

Bendruomenė įgyvendindama
Alytaus rajono savivaldybės
parengtą projektą – „Kančėnų
kaimo bendruomenės užimtumo
didinimas skatinant verslumą“
Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-
043 įsigijo sulčių spaudimo ir
pakavimo įrangą. Tai sudarė
sąlygas vystyti socialinį verslą.

ARSVB Kančėnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Rita Mikuckienė
Tel. (8 315) 40 660
El. paštas rita.mikuckiene@vipt.lt
Mokyklos g. 6, Kančėnų k., 
LT-64133 Alytaus r.

2006 m. ARSVB Kančėnų filialo darbuotoja Rita Mikuckienė apdovanota kultūros premija

VVG narys



Asociacija „Daugų kraštas“

Asociacija „Daugų kraštas“
Daugų m., Alytaus r. sav.                
Pirmininkė Raimonda Šilalienė
Telefonas 8 682 51780 
raimondasilale@gmail.com

Bendruomenės veiklos tikslai:
puoselėti unikalią Daugų gamtą,
propaguoti sveiką gyvenseną, plėtoti
žmogiškuosius resursus, atverti duris
turistams, skatinti demokratiją ir ugdyti
pilietišką visuomenę.

Įgyvendintas sveikatingumo projektas ,,Sveik ir
veik“. Šiuo projektu įgyvendinamas vienas iš
bendruomenės tikslų - kurti sveiką aplinką
bendruomenėje, stiprinant gyventojų sveikatą,
numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius
sukelti ligas, ypač atkreipiant dėmesį į mitybos
(viršsvorio) ir neaktyvaus gyvenimo problemas.

Kviečia apsilankyti:
edukacinėse programose:
• pynimą iš vytelių;
• dekupažo, enkaustikos,

piešimo ant šilko mokymus;
• grikinės bapkos, pyragėlių su

grybais kepimą;
kitoje veikloje:
• mankštose;
• šiaurietiškame vaikščiojime

ežero pakrantėmis;
• linijinių ir sportinių šokių

užsiėmimuose;
• Šventėse ir renginiuose.

Projektas „Amatas – gyvenimo 
pamatas“

ARSVB Daugų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė Alvyra Mikailionienė
Vyresnioji bibliotekininkė Valė Remeikienė
Vyresnioji bibliotekininkė Lina Jakimavičienė
Tel. (8 315) 69 131
El. paštas vale.remeikiene@vipt.lt
Pergalės g. 2 / Ežero g. 12, Daugų m., 
LT-64139 Alytaus r.

2012 m. ARSVB Daugų filialo darbuotoja Valė Remeikienė apdovanota kultūros premija

VVG narys



Asociacija „Perkūnkalnis“

Asociacija „Perkūnkalnis“
Pocelonių k., Alytaus r. sav.                  
Pirmininkė Aldona Jankauskienė
Telefonas 8 698 13901 
aldona@alytusplius.lt

Bendruomenė dirba, kad bendruomenės patalpos ir aplinka būtų
pritaikyta visuomenės poreikiams. Į čia vykstančius renginius susirinkę
žmonės gali patogiai įsitaisyti ne tik pastato viduje, bet ir lauke. 2016
m. vykdyto projekto dėka endruomenės aplinka tapo patrauklesnė
jaunoms šeimoms, vaikams.

Į šaunią „Pabaigtuvių“ 2016
m. šventę susirinkusi
„Perkūnkalnio“ bendruomenė
džiaugėsi gerais ir gražiais
šių metų darbais, grožėjosi
advento puokštėmis ir
vainikais, smagiai bendravo,
šoko, dainavo

ARSVB Rimėnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Danutė Kilmonienė
Tel. (8 315) 42 722
El. paštas danute.kilmoniene@vipt.lt
Beržų g. 8, Rimėnų k., LT-64182 Alytaus r.



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

MIROSLAVO SENIŪNIJA
JAUKŪS IR SAUGŪS NAMAI KIEKVIENAM 

PILIEČIUI

Miroslavo seniūnija
Dainavos g. 7, Miroslavo k., 
Miroslavo sen., Alytaus r. sav.
Seniūnas Vytautas 
Sinkevičius
Telefonas 8 315 66468
miroslavo.seniūnija@arsa.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
6 BENDRUOMENĖS IR 

4 BIBLIOTEKOS



Parėčėnų kaimo bendruomenė 
„Mažoji sodybėlė

Parėčėnų kaimo bendruomenė 
„Mažoji sodybėlė“
Parėčėnų k., Alytaus r. sav.           
Pirmininkas Rimas Seilius
Telefonas 8 678 55882 
rimasseil@gmail.com

„Mažoji 
sodybėlė“ 
organizuota 
rudens šventė 
2016 m.

Paskaita „ Aš saugus – kai saugus tu” Parėčėnų kaimo bendruomenėje „Mažoji sodybėlė“

Šv.Baltramiejaus diena Bendruomenės namų atidarymas

Parėčėnų kaimo bendruomenė
„Mažoji sodybėlė“ - rūpinasi
kaimo žmonių gerove, gerina
bendruomenės jaunimo ir
senjorų užimtumą, edukologinę
ir kultūrinę veiklą.

ARSVB Parėčėnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Dalia Žvirblienė
Tel. (8 315) 64 725
El. paštas dalia.zvirbliene2@vipt.lt
Sodybų g. 66, Parėčėnų k., 
LT-64264 Alytaus r.



Miroslavo kaimo bendruomenė 
„Svirtis”
Miroslavo k., Alytaus r. sav.                  
Pirmininkė Zita Reipienė
Telefonas 8 678 55882 
zitapiene@gmail.com

Miroslavo kaimo bendruomenė „Svirtis”

ARSVB Miroslavo filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Nijolė Žiūkienė
Tel. (8 315) 66 273
El. paštas nijole.ziukiene@vipt.lt
Vienuolyno. 16, Miroslavo k., 
LT-64235 Alytaus r.

2014 m. ARSVB Miroslavo filialo darbuotoja Nijolė Žiūkienė apdovanota kultūros premija

Papėčių kaimo bendruomenė „Sodžius”

Papėčių kaimo bendruomenė 
„Sodžius”
Papėčių k., Alytaus r. sav.                   
Pirmininkas Vytautas Sinkevičius
Telefonas 8 673 26787 
sinvytas12@gmail.com

Rudens šventė



Kumečių kaimo bendruomenė

Kumečių kaimo bendruomenė
Kumečių k., Alytaus r. sav.               
Pirmininkė Audronė Granskienė
Telefonas 8 615 46553 
granskiene.audrone@gmail.com

Kumečių kaimo bendruomenės humoro klubas „Rykštė“

Kumečių kaimo bendruomenės kapela 
„Kaimynai“

Bendruomenės aktyvi savo
kultūrine veikla, garsi
muzikantais, dainininkais, kurie
neturi kada net pailsėti, nes nuolat
koncertuoja Alytaus rajone,
Lietuvoje ir net užsienyje.

ARSVB Kumečių filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Nijolė Pocevičienė
Tel. (8 315) 64 631
El. paštas nijole.poceviciene@vipt.lt
Dainavos g. 32, Kumečių k., LT-64263 
Alytaus r.

2010 m. ARSVB Kumečių filialo darbuotoja Nijolė Pocevičienė apdovanota kultūros premija



Vankiškių kaimo bendruomenė
Vankiškių k., Alytaus r. sav.          
Pirmininkė Danutė Kelminskienė
Telefonas 8 620 90301 
dkelm58@gmail.com

Vankiškių kaimo bendruomenė
Bendruomenė kviečia atvykti į organizuojamus pramoginius renginius,
šiltai pabendrauti bibliotekoje, maldos grupelės užsiėmimuose.

Vankiškių kaimo bendruomenė tradiciškai švenčia kaimo dieną. Kaimas
tuo ir gražus, kad žmonės draugiški, vieni kitus gelbsti bet kokiuose
reikaluose, jiems rūpi kaimas ir tikėjimas, kaimo tradicijų išlaikymas ir
puoselėjimas. Vankiškiečiai gausiai dalyvauja ne tik savo kaimo šventėse,
bet ir aktyvūs pagalbininkai tvarkant Miroslavo bažnyčios aplinką,
dalyvauja šeimų šventėse.

ARSVB Vankiškių filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Marijona Račkauskienė
Tel. (8 315) 63 287
El. paštas marijona.rackauskiene2@vipt.lt
Saulės g. 79A, Vankiškių k., 
LT-64232 Alytaus r.

2007 m. ARSVB Vankiškių filialo darbuotoja Marijona Račkauskienė apdovanota 
kultūros premija

VVG narys



Bendruomeninė organizacija 
„Dainavos kaukas“
Kumečių k., Alytaus r. sav.              
Vadovė Jurgita Andriuškevičienė
Telefonas 8 687 91665 
dainavoskaukas@gmail.com

Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“

Pilietinės švaros akcijos ,,Švari 
žemė – sveika žemė

Mindaugo karūnavimo dienos 
paminėjimas

Sporto maratonas „Sportinė 
vasara”

Sporto maratonas „Sportinė 
vasara”

Bendruomenė didžiausią dėmesį skiria vaikų ir jaunimo užimtumui
gerinti. Organizuoja įvairius renginius, sporto varžybas, vykdo
įvairius projektus.

VVG narys



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

KROKIALAUKIO SENIŪNIJA
ŠVARIŲ VANDENŲ IR AKTYVAUS POILSIO 

VIETA

Krokialaukio seniūnija
Vytauto g. 1, Krokialaukio mstl., 
Krokialaukio sen., Alytaus r. sav.
Seniūnas Rimas Jarmala
Telefonas 8 315 68381
krokialaukio.seniūnija@arsa.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
3 BENDRUOMENĖS IR 

3 BIBLIOTEKOS



Krokialaukio kaimo bendruomenė
Krokialaukio mstl., Alytaus r. sav.          
Pirmininkė Janina Šiupšinskienė
Telefonas 8 673 13551 
j.siupsinskiene@gmail.com

Krokialaukio kaimo bendruomenė

Krokialaukio bendruomenė 2016 m.
rugsėjo mėn. Pivašiūnų amatų centro
edukacijose

Krokialaukio bendruomenė Karaliaus
Mindaugo karūnavimo dieną (liepos 6-
ąją) prie Krokialaukio parapijos
bažnyčios kasmet gieda valstybės himną

Krokialaukio bendruomenė 2016 m.
rugpjūčio 10 d. kelionėje į Nacionalinio
muziejaus Valdovų rūmus

ARSVB Krokialaukio filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Jolita Vaičiulienė
Vyresnioji bibliotekininkė
Daiva Kalasauskienė
Tel. (8 315) 68 266
El. paštas jolita.vaiciuliene@vipt.lt
Žuvinto g. 41, Krokialaukio k., LT-64355 
Alytaus r.



Santaikos kaimo bendruomenė
Krokialaukio sen., Alytaus r. sav.       
Pirmininkas Rimas Krutulis
Nuotraukos 8 622 02470 
santaikosbendruomene@gmail.com

Santaikos kaimo bendruomenė
Kviečia Jus atvykti:
• į bendruomenės organizuojamus

pramoginius ir sportinius renginius.
• pasiklausyti vokalinio ansamblio

„Gija“;
• pasigrožėti vyresniųjų šokių

kolektyvo „Narpulis“;
• pasižiūrėti Santaikos kaimo mėgėjų

teatro spektaklių;
• apsilankyti Santaikos kaimo

bažnyčioje, bibliotekoje;
• pasinaudoti medicinos punkto,

parduotuvių, laisvalaikio salės,
jaunimo ir šeimų sporto klubo,
šarvojimo salės paslaugomis.

Santaikoje (kultūros namų salėje) vyksta
užsiėmimai su aerobikos kamuoliais,
pratimai su gumomis, mankštų lazdomis ir
daugiau ištvermės reikalaujančios pilateso
ar step aerobikos treniruotės

Rudens šventė „Prie krentančių 
lapų ugniakuro“

Gitarų vakaras „Pažadinkim 
žvaigždes budėti“

Krepšinio turnyras 3x3 Santaikos 
parapijos taurei laimėti

ARSVB Santaikos filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Laima Petkevičienė
Tel. (8 315) 47 275
El. paštas laima.petkeviciene@vipt.lt
Santaikos g. 16, Santaikos k.,
LT-64283 Alytaus r.

VVG narys



Visuomeninė organizacija „Želmuo“
Krokialaukio sen., Ūdrijos k.,
Alytaus r. sav.
Pirmininkas Algis Malaškevičius
Telefonas 8 315 61240
zelmuo@gmail.com

Visuomeninė organizacija „Želmuo“
Kviečia jus atvykti:
• į bendruomenės organizuojamus

pramoginius, etnokultūrinius ir
sportinius renginius;

• pasiklausyti ansamblio ,,Rūta“
atliekamų dainų;

• linksmai pašokti ir padainuoti
pritariant kaimiškos muzikos
ansambliui ,,Ūdra“;

• mokykloje pasiklausyti jaunųjų
dainininkų;

• apsilankyti Ūdrijos kaimo bažnyčioje,
bibliotekoje, laisvalaikio salėje.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai:
• įtraukti gyventojus į švietėjišką,

kultūrinę veiklą, ugdyti samoningą
požiūrį į sveiką ir aktyvų gyvenimo
būdą;

• ugdyti asmenybės dorovines
nuostatas, žmonių pilietinę
atsakomybę už save, šeimą ir
bendruomenę;

• vykdyti prevencinę veiklą, teikti
socialinę pagalbą;

• dalyvauti projektuose, programose
bendruomenės tikslams įgyvendinti,
siekiant visokiariopos paramos
bendruomenės veiklai.

Projektas „Ūdrijos bendruomenės 
viešosios erdvės sukūrimas“

ARSVB Ūdrijos filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Rita Karpičienė
Tel. (8 315) 61 186
El. paštas rita.karpiciene@3erdve.lt
Vytauto g. 20, Ūdrijos k., 
LT-64372 Alytaus r.

2013 m. ARSVB Ūdrijos filiale dirbusi Daiva Balionienė apdovanota kultūros premija

VVG narys



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

NEMUNAIČIO SENIŪNIJA
VIETA, KURIOJE GERA ILSĖTIS

Nemunaičio seniūnija
Vytauto g. 44, Nemunaičio mstl.,
Nemunaičio sen., Alytaus r. sav.
Seniūnas Rimantas Avižienis
Telefonas 8 315 41971
nemunaicio.seniūnija@arsa.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
2 BENDRUOMENĖS IR 

2 BIBLIOTEKOS



Asociacija „Nemunaičio bendruomenė“
Nemunaičio k., Alytaus r. sav.          
Pirmininkė Danutė Česnulevičienė
Telefonas 8 680 74923 
cesnulev@gmail.com

Asociacija „Nemunaičio bendruomenė“
Kviečiame Jus atvykti
• į bendruomenės

organizuojamus pramoginius
ir sportinius renginius;

• pasinaudoti pašto, medicinos
punkto, parduotuvės,
šarvojimo salės paslaugomis;

• apsilankyti gyvenvietėje
veikiančiose bažnyčioje,
bibliotekoje;

• pasivaikščioti panemunės
taku, aplankyti lankytinas
vietas;

• dalyvauti šiaurietiškajame
vaikščiojime po gražias
Nemunaičio vietas
pasirinktais maršrutais.

Nemunaičio bendruomenės projektas
„Nemunaičio bendruomenės užimtumo ir
laisvalaikio praleidimo gerinimas“ Nr.
LEADER-15-ALYTUS-07-073, kurio metu
buvo įsigytas pontoninis – pramoginis
plaustas

,Projektas ,Rekreacinės zonos prie
Nemuno įrengimas ir pritaikymas
Nemunaičio visuomenėms reikmėms” Nr.
LEADER-12-ALYTUS-03-027

ARSVB Nemunaičio filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Daiva Avižienienė
Tel. (8 315) 41 947
El. paštas daiva.avizieniene@vipt.lt
Vytauto g. 44, Nemunaičio k., LT-64205 
Alytaus r.

VVG narys



Asociacija Užupių kaimo bendruomenė
Užupių k., Alytaus r. sav.
Pirmininkė Gita Sakalauskienė
Telefonas 8 625 22 220
uzupiubendruomene@gmail.com

Asociacija Užupių kaimo bendruomenė

Užupių kaimo bendruomenės misija
- užtikrinti sėkmingą Užupių kaimo
plėtrą, įvairiais būdais telkiant
Užupio k. bendruomenės žmones ir
Alytaus rajono visuomenę
visokeriopai paramai, sprendžiant
bendruomenės ir atskirų jos narių
socialines, ekonomines, kultūros bei
aplinkos apsaugos problemas,
ieškant naujų ir palaikant tradicinius
bendruomenės integracijos regione
metodus.

Užupių kaimo bendruomenės organizuota sporto šventė

Užupių kaimo bendruomenė 2016 m. 
liepos 6 dieną gieda „Tautišką giesmę“

ARSVB Balninkų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Irutė Pačiauskienė
Tel. (8 315) 59 118
El. paštas irena.paciauskiene2@vipt.lt
Balninkų g. 15, Balnininkų k.,
LT-64202 Alytaus r.

VVG narys



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

PIVAŠIŪNŲ SENIŪNIJA
PIVAŠIŪNAI – DZŪKIJOS PILIGRIMYSTĖS 

CENTRAS

Pivašiūnų seniūnija
Trakų g. 51., Pivašiūnų k., 
Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav.
Seniūnė Rima Čelkonienė
Telefonas 8 315 29368
pivasiunu.seniūnija@arsa.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
6 BENDRUOMENĖS IR 

3 BIBLIOTEKOS



Asociacija Pivašiūnų bendruomenė 
„Pivašiūniškiai“
Pivašiūnų k., Alytaus r. sav.             
Pirmininkė Stasė Čižauskienė
Telefonas 8 692 11229 
stase.cizauskiene@inbox.com

Asociacija Pivašiūnų bendruomenė 
„Pivašiūniškiai“

Kviečia Jus aplankyti:
• Pivašiūnų šventovę

Švč.Mergelės Marijos ėmimo į
dangų bažnyčią (Jono Pauliaus
II piligrimų kelio religinės
architektūros paveldo objektą);

• Pivašiūnų amatų centrą,
konferencijų salę, tautodailės ir
kulinarinio paveldo edukacijas
(duonos, bandų kepimo, sviesto
mušimo, raižinių, drožybos,
keramikos ir kt.) bei įvairias
parodas;

• Pivašiūnų paplūdimį, sporto
aikštyną kempingą;

• Jūsų paslaugoms paštas,
biblioteka, seniūnija, kaimo
turizmo sodyba ir pobūvių salė.

Bendruomeniškumo renginys ,,Amatą 
mokėsi – valgyt turėsi“

Asociacijos Pivašiūnų bendruomenė
„Pivašiūniškiai“ vietos projekto
„Knyga – albumas „Pivašiūnai:
gyvenvienė, bažnyčia, Dievo motinos
paveikslas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-
041 metu išleistas vertingas meno albumas
apie Pivašiūnus ir Pivašiūnų šventovę

ARSVB Pivašiūnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Marytė Burneikienė
Tel. (8 315) 29 009
El. paštas maryte.burneikiene@vipt.lt
Mokyklos g. 3, Pivašiūnų k., 
LT-64482 Alytaus r.

VVG narys



Bazorų bendruomenė
Bazorų k., Alytaus r. sav.         
Pirmininkė Dalia Petrukaitienė
Telefonas 8 613 88843 
daliapetru@gmail.com

Bazorų bendruomenė

Bazorų piliakalnis

Bendruomenė vykdo
kultūrinę veiklą,
organizuoja akcijas ir
įvairius užsiėmimus
bendruomenės nariams.

Gervėnų kaimo bendruomenė

Bendruomenė visada
dalyvauja rajono
organizuojamose mugėse
ir garsėja džiovintais
sūriais, renka vaistažoles
ir ruošia arbatas.

Gervėnų kaimo bendruomenė
Gervėnų k., Alytaus r. sav.              
Pirmininkė Vida Silvanavičienė
Telefonas 8 315 55591 
vida.silvanaviciene@gmail.com

Visuomeninė organizacija 
Pivašiūnų bendruomenė

Visuomeninė organizacija 
Pivašiūnų bendruomenė
Einorinių k., Alytaus r. sav.               
Pirmininkė Kristina Šoblickaitė
Telefonas 8 616 75075 
kristinosturizmas@yahoo.com

VVG narys



Junčionių kaimo bendruomenė
Junčionių k., Alytaus r. sav.            
Pirmininkė Irena Burneikienė
Telefonas 8 611 25019 
juncioniu.bendruomene@gmail.com

Junčionių kaimo bendruomenė

Kviečia Jus:
• į bendruomenės organizuojamus

renginius, o vasarą į tinklinio
turnyrus;

• apsilankyti Junčionių kaimo
bibliotekoje, jos renginiuose,
pasinaudoti internetu ir kitomis
bibliotekos teikiamomis
paslaugomis;

• įsigyti mezginių, nėrinių,
papuošalų;

• pasinaudoti konferencijų salės,
renginių organizavimo,
skalbimo, viešos pirties
paslaugomis.

Bendruomenės adventinė popietė

Bendruomenės namai

Junčionių kaimo bendruomenės nariai 
kartu su kitomis seniūnijos 

bendruomenėmis lankosi Anykščiuose

ARSVB Junčionių filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Irena Burneikienė
Tel. (8 315) 29 752
El. paštas irena.burneikiene@vipt.lt
Dvaro g. 9, Junčionių k., 
LT-64485 Alytaus r.

VVG narys

Mugėje



Mikalavo kaimo bendruomenė „Šilaičiai"
Mikalavo kel. 26, Mikalavas, 
Alytaus r. sav.
Pirmininkė Virginija Šalomskienė
Telefonas 8 616 75075 
v.salomskiene@gmail.com

Mikalavo kaimo bendruomenė 
„Šilaičiai"

Bendruomenės aplinkos grąžinimas

Akcija „Darom 2016“ prie 
bendruomenės namų

Minima Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena

Užgavėnių šventės linksmybės

Šventinė vakaronė „Kalėdų belaukiant“

ARSVB Mikalavo filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Renata Stanevičienė
Tel. (8 315) 58 962
El. paštas renata.staneviciene@vipt.lt
Mikalavo kel. 26, Mikalavo k.,
LT-64103 Alytaus r.

Bendruomene įsukūrusi 2015 m.,
tačiau jau spėjo pagarsėti
įvairiaplane veikla. Šią bendruomenę
galima pavadinti „muzikuojančia“,
nes beveik visi bendruomenės nariai
yra įtraukti į koncertines veiklas.
2016 m. bendruomenė sukūrė daug
renginių, o į koncertinę programą
įtraukė ir kaimynines bendruomenes.



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

PUNIOS SENIŪNIJA
MARGIRIO LEGENDŲ KRAŠTAS

Punios seniūnija
Kauno g. 3, Punios k.,
Punios sen., Alytaus r. sav.
Seniūnas Gintautas Laukaitis
Telefonas 8 315 68640
punios.seniūnija@arsa.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
5 BENDRUOMENĖS IR 

2 BIBLIOTEKOS



Punios kaimo visuomeninė organizacija 
„Punios ainiai“
Margirio g. 38A-3, Punios k., Alytaus r. sav.
Pirmininkas Linas Nedzinskas
Telefonas 8 683 68872
puniosainiai@gmail.com

Punios kaimo visuomeninė 
organizacija „Punios ainiai“

Kviečia Jus atvykti į:
• kapelų varžytuves;
• šviežios duonelės šventę

(Onines);
• vasaros palydėtuves;
• adventines popietes su

kulinariniu (pasninkiniu)
paveldu;

• gavėnios popietes su kulinariniu
(pasninkiniu) paveldu;

• užsisakyti bulvinių bandų ir
razavų blynų;

• išbandyti turizmo maršrutus ir
apžiūrėti lankomus objektus:

• Margirio piliakalnį;
• Nečiuikos šaltinį – krioklį;
• etnografinią Dzūko pirkią,

muziejų.

Sporto šventė „Judėjimo džiaugsmas“

Šviežios duonelės šventė – Oninės

„Punios ainiai“ - saugi bendruomenė

ARSVB Punios filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Irena Kaškonienė
Tel. (8 315) 68 677
El. paštas irena.kaskoniene@vipt.lt
Kauno g. 3, Punios k., 
LT-64401 Alytaus r.

2016 m. ARSVB Punios filialo darbuotoja Irena Kaškonienė apdovanota kultūros premija

VVG narys



Vaisodžių kaimo bendruomenė 
„Vaisodžiai“
Vaisodžių k., Alytaus r. sav.                 
Pirmininkė Antanina Beitnarienė
Telefonas 8 315 42341
vaisodziai@takas.lt

Vaisodžių kaimo bendruomenė 
„Vaisodžiai“

Kviečia Jus: 
• atvykti į bendruomenės organizuojamus renginius, kraštiečių

susitikimus;
• aplankyti muziejinę ekspoziciją jaunamartės seklyčioje, pasigėrėti

senovinėmis lovatiesėmis, staltiesėmis, rankšluosčiais, tautinėmis
juostomis, šio krašto tautiniais rūbais, kraštiečio Algirdo Judicko
išdrožtu koplytstulpiu, obelų žiedais primenančiu šio krašto gilią
praeitį, skulptūra audėjai, Janės Gucevičienės išsiuvinėta
bendruomenės vėliava, susipažinti su senoviniais mediniais ir
moliniais namų apyvokos daiktais;

• įsigyti rankdarbių iš lino, meno dirbinių iš vytelių, siuvinėtų paveikslų;
• apsilankyti koplyčioje, pasinaudoti pašto, parduotuvės, laisvalaikio bei

šarvojimo salių paslaugomis;
• pasimokyti žvejoti, austi, velti iš vilnos, riešinių mezgimo meno.

Vaisodžių kaimo bendruomenės 
„Vaisodžiai“ pirmininkė Antanina 

Beitnarienė nominuota Alytaus rajono 
2016 metų kaimo bendruomenės 

šviesuole

ARSVB Vaisodžių filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Elvyra Buterlevičienė
Tel. (8 315) 42 242
El. paštas elvyra.buterleviciene@3erdve.lt
Mokyklos g. 1, Noragėliškių k., 
LT-64463 Alytaus r.

VVG narys

Bendruomenės 10-mečio jubiliejaus šventė



Žagarių kaimo bendruomenė
Žagarių k., Alytaus r. sav.          
Pirmininkas Alvydas Bernatavičius
Telefonas 8 688 31 445
alvydas.bernatavicius@gmail.com

Žagarių kaimo bendruomenė

Projekto „Žagarių kaimo bendruomenės
namų įkūrimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-
12-ALYTUS-03-039 šventė

Bendruomenėje kepiami
tradiciniai dzūkiški sausainiai
„Žagarėliai“. Vyksta
užsiėmimai senjorams ir
neįgaliesiems.

Medūkštos kaimo bendruomenė

Medūkštos kaimo bendruomenė
Strazdų g. 13, Medūkštos k.,
Alytaus r. sav.                   
Pirmininkas Fabijonas Delinda
Telefonas 8 620 42 821
daina.kaziukoniene@gmail.com

Bendruomenės pirmininkas



Alytaus r. Raižių musulmonų 
religinė bendruomenė
Raižių k., Punios sen., Alytaus r. sav.    
Pirmininkas Ipolitas Makulavičius
Telefonas 8 686 56801 
albertas.makulavicius@gmail.com

Alytaus r. Raižių musulmonų 
religinė bendruomenė

Šimtalapio – totoriško pyrago ragavimo 
akimirkos

Raižių mečetė

Alytaus rajono Raižių musulmonų
religinės bendruomenės namai prieš
vietos projekto įgyvendinimą

Totorių bendruomenės namai po vietos
projekto „Alytaus rajono Raižių
musulmonų religinės bendruomenės
namo sutvarkymas“ Nr. LEADER-11-
ALYTUS-02-013

Bendruomenės namuose vyksta
susirinkimai, konferencijos,
seminarai. Bendruomenę dažnai
aplanko turistai. Raižiuose
lankytini objektai - Raižių
mečetė, paminklas Vytautui
Didžiąjam, saulės laikrodžiai ir
žinoma bendruomenės namai.
Visa tai nuoširdžiai puoselėja
totorių bendruomenė.



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

SIMNO SENIŪNIJA
ŽUVININKYSTĖS IR VERSLO ROJUS

Simno seniūnija
Vytauto g. 26, Simno m., 
Simno sen., Alytaus r. sav.
Seniūnas Vytautas Viršilas
Telefonas 8 315 60757
simno.seniūnija@arsa.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
8 BENDRUOMENĖS IR 

3 BIBLIOTEKOS



Simno bendruomenė, asociacija
Ateities g. 10, Simnas
Alytaus r. sav.
Pirmininkė Dovilė Blaževičiūtė
Telefonas 8 602 80113
d.blazeviciute@gmail.com

Simno bendruomenė, asociacija

Simno bendruomenė 2015-uosius
metus pasitiko atsinaujinusiuose
bendruomenės patalpose

Simno bendruomenės
vienas iš svarbiausių
tikslų - suburti Simno
seniūnijos gyventojus
bei skatinti pilietinį
aktyvumą ne tik tarp
asociacijos narių.

Veiklos rūšys - kultūrinis,
sportinis ir rekreacinis
švietimas, kitų pramogų ir
poilsio organizavimo veikla.

ARSVB Simno filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Lina Daniulevičienė
Vyresnysis bibliotekininkas
Jonas Kazakevičius
Tel. (8 315) 60 371
El. paštas lina.daniuleviciene@3erdve.lt
Vytauto g. 38, Simnas, LT-64305 Alytaus r.

2003 m. ARSVB Simno filiale dirbusi Jūratė Smaidžiūnienė apdovanota kultūros premija



Ąžuolinių kaimo bendruomenė
Ąžuolinių k., Alytaus r. sav.          
Pirmininkas Antanas Malaškevičius
Telefonas  8 676 18130 
antanmalas@gmail.com

Ąžuolinių kaimo bendruomenė
Ąžuolinių kaimo bendruomenė
garsėja linksmais tradiciniais
renginiais. Ypač linksmos ir garsios
dalyviais Joninių ir sporto šventės.
Bendruomenės moterys aktyvios
sporto klubo „Ąžuolinis“ narės. Jau
daugeliui žinomi saviveikliniai
kolektyvai: humoro grupė „Žuvinto
pingvinai“, moterų duetas, bei
moterų ansamblis „Mozaika“.

Rudens šventė „Rudens motyvas“

ARSVB Ąžuolinių filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Vida Rutkauskienė
Tel. (8 315) 49 521
El. paštas vida.rutkauskiene@vipt.lt
Parko g. 1, Ąžuolinių k., LT-64319 Alytaus r.

Kaimynų kaimo bendruomenė, 
asociacija

Kaimynų kaimo bendruomenė, 
asociacija
Melioratorių g. 3, Simnas
Alytaus r. sav.
Pirmininkas Vytautas Mikelionis
Telefonas 8 682 23606
v.mikelionis01@gmail.com

VVG narys

VVG narys

Bendruomenės pirmininkas



Verebiejų kaimo bendruomenė
Verebiejų k. Alytaus r. sav.              
Pirmininkė Sandra Sejavičienė
Telefonas 8 603 26712 
verebiejub@gmail.com

Verebiejų kaimo bendruomenė

Bendruomenė puoselėja
etnines tradicijas, rengia
kalendorines šventes,
rūpinasi vaikų ir jaunimo
užimtumu.

ARSVB Verebiejų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Sandra Sejavičienė
Tel. (8 315) 49 934
El. paštas sandra.sejaviciene@3erdve.lt
Liepų g. 2, Verebiejų k., LT-64353 
Alytaus r.

Simno seniūnijos bendruomenės 
visuomeninė organizacija „Simnija“

Simno seniūnijos bendruomenės 
visuomeninė organizacija „Simnija“
Simno m., Alytaus r. sav.               
Pirmininkė Vita Jatkauskienė
Telefonas 8 315 60354 
jatkauskienevita39@gmail.com

VVG narys

Bendruomenės 
pirmininkė



Besimokanti visuomenė - sėkmingas 
ateities garantas, Mergalaukio ir 
aplinkinių Angininkų, Bažavos, 
Komisaruvkos, Atesninkų kaimų 
bendruomenės klubas
Paupio g.4, Simnas, Alytaus r. sav.                                  
Pirmininkė Rūta Zmejauskienė
Telefonas 8 315 47844 
birute.baltrukeviciene@vipt.lt

Besimokanti visuomenė - sėkmingas ateities 
garantas, Mergalaukio ir aplinkinių 

Angininkų, Bažavos, Komisaruvkos, 
Atesninkų kaimų bendruomenės klubas

Projektas „Mergalaukio bendruomenės 
patalpų remontas ir pritaikymas 
bendruomenės poreikiams“ Nr. 
LEADER-12-ALYTUS-03-034

ARSVB Mergalaukio filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Sigutė Karčiauskienė
Tel. (8 315) 47 844
El. paštas sigute.karciauskiene@3erdve.lt
Topolių g. 11, Mergalaukio k., LT-64304 
Alytaus r.

Kavalčiukų seniūnaitijos
bendruomenė

Kavalčiukų seniūnaitijos bendruomenė
Žaliakalnio g.15, Kavalčiukų k.
Alytaus r. sav.
Pirmininkė Danguolė Krupavičienė
Telefonas 8 615 60425
d.krupaviciene@simnokomun.lt



Kalesninkų kaimo bendruomenė
Metelytės k., Alytaus r. sav.            
Pirmininkė Danutė Grigorenkaitė
Telefonas 8 671 99160 
grigorenkaitedanute@gmail.com

Kalesninkų kaimo bendruomenė

Antaninių šventė

Motinos diena

Helovinas

Kalėdos

Kalesninkų kaimo
bendruomenė organizuoja
šventes ir į veiklą įtraukia
kaimo jaunimą bei
bendruomenės narius.



ALYTAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

RAITININKŲ SENIŪNIJA
GRYBŲ IR EŽERŲ KRAŠTAS

Raitininkų seniūnija
Mokyklos g. 28, Makniūnų k.
Raitininkų sen., Alytaus r. sav.
Seniūnas Arūnas Laukaitis
Telefonas 8 315 46989
raitininku.seniūnija@arsa.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
2 BENDRUOMENĖS IR 

2 BIBLIOTEKOS



Ryliškių kaimo bendruomenė
Nemuno g. 18, Ryliškių k. Alytaus r. sav.
Pirmininkė Eglė Sereičikienė
Telefonas 8 315 69239
eglės20@gmail.com

Ryliškių kaimo bendruomenė
Ryliškių kaimo bendruomenės
tikslas - rūpintis kaimo žmonių
gerove, siekti tikslo ir vienyti
juos bendriems darbams, taip
pat skatinti bendruomeniškumą,
iniciatyvą, skatinti aktyviai
dalyvauti projektinėje veikloje;
tenkinti vietos bendruomenės
visų amžiaus grupių žmonių
kultūrinius, edukacinius,
socialinius poreikius; ugdyti
bendruomeniškumą, gerinti
gyvenimo sąlygas, organizuoti
kultūrinę bei sportinę veiklą,
įtraukiant kaimo gyventojus į
aktyvią visuomeninę bei
švietėjišką veiklą.

Ryliškių etnografinis ansamblis 
„Lizduva“

Asociacijos veikla: kiekvienais metais
organizuojama tradicinė užgavinių šventė -
vakaronė, atvelykio šventė, kaimo šventė ,,Po
savo stogu visaip patogu“, sporto šventė, grybų
šventė ,,Oi gardūs gardūs tie dzūkų grybai“,
senjorų šventės ir kalėdų vakaronės. Vyksta
įvairūs susitikimai su Alytaus rajono vadovais,
socialiniais darbuotojais ir kt.

ARSVB Ryliškių filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Danguolė Baranauskienė
Tel. (8 315) 43 669
El. paštas danguole.baranauskiene@vipt.lt
Bažnyčios g. 8, Ryliškių k., 
LT-64195 Alytaus r.



Makniūnų sodžiaus bendruomenė
Makniūnų k. Alytaus r. sav.
Pirmininkė Deiva Petrauskienė
Telefonas 8 699 45820
makniunubendruomene@gmail.com

Makniūnų sodžiaus bendruomenė

Nuo pat bendruomenės įkūrimo
(2005 m.), bendruomenės nariai
stengiasi nepamiršti savo krašto
švenčių, papročių ir tradicijų.
Talkos, renginiai, susiėjimai – tai
tarsi dalis bendruomenės
gyvenimo, dalis jos
bendruomeniškumo.

Bendruomenė stengiasi išjudinti
vietos gyventojus iš kasdienės
rutinos, telkti juos bendrai veiklai,
kartu ieškoti kelių ir būdų spręsti
socialines, kultūrinio gyvenimo,
švietimo problemas.

Adventas – tai rimties ir susikaupimo, 
o kartu ir džiugaus laukimo metas. 

Sausio 13-sios minėjimas 

Joninių šventė

ARSVB Makniūnų filialas
Vyresnioji bibliotekininkė
Berūta Sadauskienė
Tel. (8 315) 46 922
El. paštas beruta.sadauskiene@vipt.lt
Mokyklos g. 28, Makniūnų k.,
LT-64192 Alytaus r.

2002 m. ARVB Makniūnų filialo darbuotoja Berūta Sadauskienė apdovanota kultūros premija

VVG narys



BIRŠTONO SAVIVALDYBĖ
BIRŠTONO SENIŪNIJA

Birštono seniūnija
Birštono g. 14, Birštono vs.,
Birštono sav.
Seniūnas Jonas Kederys
Telefonas 8 319 45185
seniunas@birstonas.lt

SENIŪNIJOJE VEIKIA
4 BENDRUOMENĖS IR 

3 BIBLIOTEKOS



Birštono viešoji biblioteka gražiai
ir šiuolaikiškai įrengta biblioteka.
Birštoniečiams ir kurorte
poilsiaujantiems žmonėms ji
suteikia geras sąlygas naudotis
turtingu spaudinių fondu ir
šiuolaikinėmis informacinėmis
technologijomis (interneto
prieiga, duomenų bazėmis),
videoteka, fonoteka.

Birštono viešoji biblioteka
Direktorė Alina Jaskūnienė
S.Dariaus ir S.Girėno g. 12, 
LT-59212 Birštonas
Tel./fax: (8 319) 65760; 
El. paštas: bmb@is.lt

2011 m. gruodžio 24 d. Birštono
viešojoje bibliotekoje apsilankė
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Prezidentė pastebėjo, kad
ši biblioteka yra viena geriausių ir
inovatyviausių bibliotekų šalyje.

Birštono viešoji biblioteka
turi 3 Birštono seniūnijoje
veikiančius filialus.

2016 m. Birštono bibliotekos direktorei,
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkei
Alinai Jaskūnienei už iniciatyvumą ir aktyvią
veiklą įgyvendinant Bibliotekų metų renginius,
įteikta LR Prezidentės padėka

65-ųjų Birštono viešosios bibliotekos 
veiklos metų šventė



Birštono vienkiemio bendruomenė
Birštono vs. Birštono sav.
Pirmininkas Vytas Kederys
Telefonas 8 615 70634
vytas.kederys@gmail.com

Birštono vienkiemio bendruomenė
Birštono vienkiemio bendruomenė
savo veiklą pradėjo 2003 m. Birštono
seniūnijoje tai buvo viena pirmųjų
bendruomenių pradėjusių savo veiklą
ir tapusių pavyzdžiu kitų Birštono
seniūnijos bendruomenių kūrimuisi.
Bendruomenė jungia Kernuvių ir
Birštono vienkiemio kaimus, kurie yra
Birštono vienkiemio gyvenvietės
sudėtyje, gyventojus. Bendruomenės tikslas – bendromis

pastangomis pagerinti čia
gyvenančių žmonių gyvenimo
kokybę, tam ieškant įvairių
priemonių, spręsti užimtumo
problemas, gražinant savo kraštą,
prisimenant senas liaudies
tradicijas.

Bendruomenės taryba kiekvieną
pavasarį organizuoja aplinkos
tvarkymo talkas. Vieni pirmųjų
pradėjo tvarkyti senąsias Naudžiūnų
kapines, kėlė senus sugriuvusius
kryžius. Taip pat buvo tvarkomos ir
Gudakalnio kaimo kapinaitės, ir tai
atkreipė gyventojų dėmesį nebūti
abejingais tiek aplinkos gražinimui,
tiek protėvių kapų pagerbimui.

Birštono vienkiemio biblioteka
Vyr. bibliotekininkė Gražina Andrulevičienė
Tel. (8 319) 45245; 
El.paštas: vienkiemis.bibl@gmail.com
Birštono g. 14, Birštono vns,

VVG narys



Matiešionių krašto bendruomenė
Panemunės g.23, Matiešionių k.
Birštono sav.
Pirmininkė Daiva Valatkienė
Telefonas 8 698 18619

Matiešionių krašto bendruomenė

Bendruomenė apima 8 kaimus,
kuriuose yra nemažai įdomių
žmonių, istorinių ir kultūrinio
paveldo objektų. Visi bendruomenės
nariai aktyviai prisideda savo darbu,
dalyvaudami talkose ir
organizuodami ekspedicijas.

VVG narysKonferencijos „Matiešionių krašto
bendruomenės telkimas krašto
pažinimui ir puoselėjimui“ dalyviams
ruošiama medžiotojų sriuba

Bendruomenės nariai senosiose
Žemaitkiemio kaimo kapinėse pastatė
ąžuolinį kryžių



Nemajūnų bendruomenės santalka
Bučiūnų k., Birštono sav.
Pirmininkė Angelė Kederienė
Telefonas 8 656 39401
nemajunai@bendruomenes.lt

Nemajūnų bendruomenės santalka
.

2014 m. rugsėjo 4 d. Geležūnuose atidarytas 
Nemajūnų bendruomenės santalkos amatų 

centras

Susikūrus bendruomenei aktyviausi
nariai įsijungė į kultūrinę veiklą – įkūrė
ansamblį su kaimo kapela. Saviveiklinis
kolektyvas aktyviai dalyvauja
bendruomenės renginiuose, šventėse,
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios
atlaiduose. Kolektyvas kviečiamas į
įvairius Birštono miesto renginius,
kaimynines bendruomenes.

Nemajūnų bendruomenės
santalka organizuoja įvairius
renginius, šventes, išvykas,
aplinkos tvarkymo talkas,
skatindama gyventojus nebūti
abejingais mūsų krašto grožiui.
Organizuojamos pažintinės
kelionės po Lietuvą,
supažindinant su atskirais
regionais, jų tradicijomis,
papročiais, kiekvienais metais
aplankomas Lietuvos pajūris.

Nemajūnų kaimo biblioteka
Vyr. bibliotekininkė Danguolė Straukuvienė
Tel. (8 612) 75355; 
El. paštas: nemajunai@gmail.com
Gelažūnų k., 59451 Biršono savivaldybė

Bendruomenių sporto žaidynės 
Nemajūnuose

VVG narys



Siponių krašto bendruomenė
Martinonių k., Birštono sav.
Pirmininkė Nijolė Skorodumovienė
Telefonas 8 624 26983

Siponių krašto bendruomenė

Siponių krašto bendruomenė
įregistruota 2008 m. liepos 3 d.
Bendruomenė apjungia 7
kaimus: Vaitiškių, Šaltinėnų,
Siponių, Trakelių, Vanagų,
Martinonių ir Jackonių.

2016 m. Liepos 25 d. vykusi Siponių krašto
bendruomenės atnaujintų bendruomenės patalpų
atidarymo šventė.

Siponių kaimo biblioteka
Vyr. bibliotekininkė Ona Gridziuškienė
Tel. (8 626) 82863; 
El. paštas: siponys@gmail.com
Šaltinėnų k., 59224, Birštono sav.
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