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Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.  3 

Kalvarijos vietos veiklos grupė  
_______________________________________________________________________________________ 

           Adresas, kuriuo galima gauti informacijos: Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija; Tel./faks. 8-343-23154;  

    už informacijos teikimą atsakingi asmenys:  

              Simona Bražinskaitė (tel. +37069987998, el.paštas: simonabrazinskaite@gmail.com) 

              Jaunius Kazlauskas (tel. +37069988242, el.paštas: jaunius.kazlauskas@gmail.com) 

 
  Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal: 

Kalvarijos VVG teritorijos strategijos 

(toliau – Strategija) pavadinimas 
„Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2007 – 2013 m.“ 

Strategijos prioritetai ir tikslai 

I PRIORITETAS – gyvenamosios aplinkos gerinimas ir viešojo 

gyvenimo stiprinimas. 

Tikslas. Pagerinti gyvenimo ir veiklos sąlygas Kalvarijos VVG 

teritorijoje, siekiant geresnės gyvenimo kokybės ir didesnės 

socialinės sanglaudos. 

II PRIORITETAS – Kalvarijos VVG teritorijos gyventojų 

sutelktumo ir tapatumo stiprinimas.  
Tikslas. Stiprinti vietos socialinį kapitalą ir išlaikyti krašto savitumą, 

skatinti VVG teritorijoje veikiančių organizacijų partnerystę.  

Strategijos remiamos priemonės ir 

tinkamos finansuoti išlaidos 

I. PRIORITETAS. GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS 

IR VIEŠOJO GYVENIMO STIPRINIMAS  

I.I.  Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 

Tinkamos finansuoti išlaidos: 
1. Išlaidos, skirtos kaimo estetiniam gerbūviui kelti (pvz., fasadų 

dažymui, stogų perdengimui, langų keitimui ir pan.). 

2. Viešosios infrastruktūros sukūrimas ir gerinimas 

3. Pastatų atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. 

4. Tradicinių amatų centrų įkūrimas (įskaitant tradicinių amatų 

technologinės linijos sukūrimą, tradicinių amatų prekyvietės įrengimą, 

tradicinių amatų mokymo patalpų įkūrimą). 

5. Statybinių medžiagų įsigijimas pagal Žemės ūkio ministerijos 

nustatytus normatyvinius įkainius, vykdant statybas ūkio būdu. 

    6. Bendrosios išlaidos*. 

    7.   Projekto viešinimo išlaidos. 

II. PRIORITETAS. KALVARIJOS VVG TERITORIJOS 

GYVENTOJŲ SUTELKTUMO IR TAPATUMO STIPRINIMAS 

II.I. Įvairių vietos gyventojų grupių įtraukimas į bendrą veiklą ir jų 

bendradarbiavimo skatinimas. 

II.II. Krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimas. 
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Tinkamos finansuoti išlaidos( pagal  II.I, II.II priemones): 

1. Naujos įrangos, įrenginių, įrankių, technikos, mechanizmų, baldų, 

kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, 

skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto 

įgyvendinimu, įsigijimas. 

2. Darbų ir paslaugų pirkimas. 

3. Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimas. 

4. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su  įgyvendinamu 

vietos projektu, pirkimo. 

    5. Bendrosios išlaidos*. 

Projektų, kurių prašoma suma neviršija 25 000 Lt, tinkamos 

finansuoti išlaidos (pagal  II.I, II.II priemones): 

1. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos; 

2. Paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos projekte numatyta 

vykdyti veikla; 

3. Prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimo 

veikla, išskyrus ilgalaikį turtą; 

4. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu 

vietos projektu, pirkimo; 

5. Bendrosios išlaidos*. 

 

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui 

teikti vietos projektus, suma, 

paramos lyginamoji dalis, išlaidų 

apmokėjimo būdas  

Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skirta 3 004 724,07  Lt. 

I.I. PRIEMONEI KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA skiriama 2 

436 780,23 Lt. Paramos lyginamoji dalis - iki 90 proc. visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų. 

I.I.1. Veiklos sritis. Viešųjų erdvių ir lankytinų vietų sutvarkymas. 

Maksimali paramos suma iki 300 000 Lt. 1 projektui, taikomas išlaidų 

kompensavimo su avansu apmokėjimo būdas. 

I.I.2. Veiklos sritis. Inžinerinės infrastruktūros kaimo vietovėse 

atnaujinimas ir kūrimas. Maksimali paramos suma iki 200 000 Lt. 1 

projektui, taikomas išlaidų kompensavimo su avansu apmokėjimo būdas. 

I.I.3. Veiklos sritis. Viešosios paskirties pastatų išsaugojimas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams. Maksimali paramos suma iki 350 

000 Lt. 1 projektui, taikomas išlaidų kompensavimo su avansu 

apmokėjimo būdas. 

I.I.4. Veiklos sritis. Kaimo vietovėje esančių privačių pastatų grupės 

eksterjero (išorės) atnaujinimas. Maksimali paramos suma iki 200 000 

Lt. 1 projektui, taikomas išlaidų kompensavimo su avansu apmokėjimo 

būdas. (Paramos lyginamoji dalis - iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų). 

 

II.I. PRIEMONEI ĮVAIRIŲ VIETOS GYVENTOJŲ GRUPIŲ 

ĮTRAUKIMAS Į BENDRĄ VEIKLĄ IR JŲ 

BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS skiriama 343 961,90 Lt., 

paramos lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų. 

II.I.1. Veiklos sritis. Jaunimo ir moterų užimtumui skatinti skirti 

projektai. Maksimali paramos suma – iki 30 000 Lt. 1 projektui, 

taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas. 
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II.I.2. Veiklos sritis. Gyventojų grupių ir organizacijų 

bendradarbiavimo projektai. Maksimali paramos suma – iki 30 000 Lt. 

1 projektui, išlaidų kompensavimo su avansu apmokėjimo būdas. 

 

II.II. PRIEMONEI KRAŠTO KULTŪROS IR TRADICIJŲ 

PUOSELĖJIMAS skiriama 223 981,94 Lt., paramos lyginamoji dalis – 

iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

II.II.1. Veiklos sritis. Tradiciniai krašto renginiai. Maksimali paramos 

suma – iki 40 000 Lt. 1 projektui, taikomas išlaidų kompensavimo su 

avansu apmokėjimo būdas. 

II.II.2. Veiklos sritis. Krašto kultūrą puoselėjančių organizacijų 

veiklos skatinimo projektai. Maksimali paramos suma - iki 40 000 Lt. 1 

projektui, taikomas išlaidų kompensavimo su avansu apmokėjimo būdas. 

II.II.3. Kultūriniai – edukaciniai projektai. Maksimali paramos suma 

– iki 40 000 Lt. 1 projektui, taikomas išlaidų kompensavimo su avansu 

apmokėjimo būdas. 

 

Projektų, kurių prašoma suma neviršija 25 000 Lt, teikiamų pagal  

II.I, II.II priemones  paramos lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir  taikomas išlaidų kompensavimo su 

avansu apmokėjimo būdas. 

 

Tinkami vietos projektų paraiškų 

teikėjai 

I.I. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 

I.I.1. Veiklos sritis. Viešųjų erdvių ir lankytinų vietų sutvarkymas. 

Tinkami pareiškėjai: kaimo bendruomenės, kitos NVO, savivaldybė ir 

jos institucijos. 

I.I.2. Veiklos sritis. Inžinerinės infrastruktūros kaimo vietovėse 

atnaujinimas ir kūrimas. 
Tinkami pareiškėjai: kaimo bendruomenės, savivaldybė ir jos 

institucijos. 

I.I.3. Veiklos sritis. Viešosios paskirties pastatų išsaugojimas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams. 

Tinkami pareiškėjai: kaimo bendruomenės, kitos NVO, savivaldybė ir 

jos institucijos. 

I.I.4. Veiklos sritis. Kaimo vietovėje esančių privačių pastatų grupės 

eksterjero (išorės) atnaujinimas. 

Tinkami pareiškėjai- kaimo bendruomenės. 

II.I. Įvairių vietos gyventojų grupių įtraukimas į bendrą veiklą ir jų 

bendradarbiavimo skatinimas. 

II.I.1. Veiklos sritis. Jaunimo ir moterų užimtumui skatinti skirti 

projektai. 

Tinkami pareiškėjai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO, savivaldybė ir 

jos institucijos. 

II.I.2 Veiklos sritis. Gyventojų grupių ir organizacijų 

bendradarbiavimo projektai. 

Tinkami pareiškėjai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO, savivaldybė ir 

jos institucijos. 

II.II. Krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimas. 

II.II.1. Veiklos sritis. Tradiciniai krašto renginiai. 

Tinkami pareiškėjai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO, savivaldybės 

institucijos. 

II.II.2. Veiklos sritis. Krašto kultūrą puoselėjančių organizacijų 

veiklos skatinimo projektai. 

Tinkami pareiškėjai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO, savivaldybės 

institucijos. 

II.II.3. Kultūriniai – edukaciniai projektai. 

Tinkami pareiškėjai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO, savivaldybės 
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institucijos. 

 

 

 

 

 

 

 

Vietos projektų paraiškų pateikimo 

būdas ir tvarka 

Vietos projekto paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo 

arba jo įgalioto asmens (turėti atitinkamus dokumentus). Teikiant 

paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos 

ORIGINALAS, vietos projekto paraiškos kopija, kurios 

pirmajame puslapyje nurodoma KOPIJA, ir vietos projekto 

paraiškos elektroninė versija (kompaktinėje plokštelėje CD). 

Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos 

vietos projekto paraiškos originalas ir kopija turi būti įsegti į 

atskirus segtuvus. 

Vietos projektų paraiškų rinkimo 

laikotarpis 

Vietos projektų paraiškos renkamos nuo 2012 m. vasario 1 d. 9.00 val. 

iki 2012 m. kovo  31 d. 16.00 val. 

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse: www.nma.lt, 

www.kalvarijosvvg.lt . Vietos projektų paraiškos priimamos ir dokumentus nemokamai galima gauti adresu: 

Ugniagesių g. 12-3, 69206 Kalvarija. 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbimas spausdinamas laikraštyje „Suvalkietis“, skelbiamas 

Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt, Kalvarijos vietos veiklos grupės interneto tinklalapyje 

www.kalvarijosvvg.lt, Kalvarijos savivaldybės interneto tinklalapyje www.kalvarija.lt 

 

* Kaip apibrėžta  priemonių Specialiosiose taisyklėse pareiškėjams,  remiantis ,,Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ “ administravimo taisyklėmis. 
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