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STRATEGIJOS ,,KALVARIJOS VVG TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 
STRATEGIJA 2007-2013 M.“ 

ĮGYVENDINIMO METU PASIEKTI RODIKLIAI

Vietos projektai buvo įgyvendinami 2010-2015 m.
1. Įgyvendinta 20 projektų pagal priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”.
2. Įgyvendinti 44 projektai pagal kitas Strategijoje numatytas priemones. 
3. Rekonstruota 19 visuomeninės paskirties pastatų.
4. Atnaujintos 6 visuomeninės paskirties erdvės. 
5. Įgyvedinant verslumo projektus, sudarytos sąlygos sukurti 14 darbo vietų.
6. Įgyvendinant veiklos projektus, kurie skirti puoselėti krašto kultūrą ir tradicijas, įsigyti 123 tautinių drabužių       

   komplektai ir 69 muzikos instrumentai.
7. Projektų rezultatais naudojasi apie 60 proc. kaimo gyventojų.

Kalvarijos savivaldybės bendruomenių asociacijos susirinkime, kuris vyko 2006 m. balandžio 11 d., buvo nuspręsta steigti Kalvarijos vietos 
veiklos grupę (toliau tekste - VVG). 2006 m. rugpjūčio 8 d. visuotiniame narių susirinkime patvirtinti VVG įstatai. VVG ir jos įstatai įregistruoti 
2006 m. rugpjūčio 28 d.

Pagrindiniai VVG veiklos tikslai - pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti kaimo plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendi-
nant kaimo plėtros planus bei programas Kalvarijos savivaldybėje, įgyvendinti VVG teritorijos vietos plėtros strategiją.

,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2007-2013 m.“ (toliau tekste - Strategija), sutarties  Nr. VPSI-4-08-02, įgyvendinama 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimas“. Paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta buvo 2009 m. liepos 21 d. 
Paskirta paramos suma – 1 923 077 Eur. 

2015 m. liepos 31 d. baigti įgyvendinti visi 64 vietos projektai. Strategijoje buvo išskirti 2 prioritetai ir 4 priemonės, pagal kurias įgyvendinti 
šie vietos projektai:



GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS IR VIEŠOJO
GYVENIMO STIPRINIMAS

1.1 PRIEMONĖ. KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA

I PRIORITETAS



PROJEKTAI
1.1 PRIEMONĖ. KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA

1.  „Liubavo bendruomenės namų remontas“
2.  „Bažnyčios ir jai priklausančių statinių nekilnojamojo turto pagerinimas Kamšų kaime“
3.  „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato atnaujinimas Senosios Radiškės kaime“
4.  „Liubavo bendruomenės namų remontas“
5.  „Liubavo seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas“
6.  „Trakėnų kaimo bendruomenės namų remontas“
7.  „Akmenynų seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas“
8.  „Nauji stogai - bendruomenės atspindys“
9.  „Jurgežerių bendruomenės patalpų sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“
10. „Palankių sąlygų sukūrimas Akmenynų mokyklos muziejuje ir medienos apdirbimo amatų centre“
11. „Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos gimnazijos stadiono infrastruktūros gerinimas“
12. „Mokyklos pastato remontas ir pritaikymas Mockavos kaimo bendruomenės reikmėms“
13. „Liubavo kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų kultūrinei bei poilsinei veiklai“
14. „Viešųjų erdvių sutvarkymas prie Aistiškių kaimo bendruomenės pastato“
15. „Tradicinių amatų centro įkūrimas Trakėnuose“
16. „Salaperaugio bendruomenės reikmėms naudojamo pastato sutvarkymas įrengiant amatų centrą“
17. „Kalvarijos savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro filialų vidaus patalpų atnaujinimas“
18. „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos filialų pritaikymas visuomenės poreikiams“
19. „Salaperaugio bendruomenės pastato patalpų remontas, įrengiant jose aktų salę ir muziejų“
20. „Laisvalaikio ir sporto erdvės kūrimas ir gerinimas Jonų kaime“

http://kalvarijosvvg.lt/projektai/


1.

LIUBAVO BENDRUOMENĖS NAMŲ 
REMONTAS 
[Nr. LEADER-11-KALVARIJA-02-003]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 101 366,81 Eur ir 21 124,21 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotas Liubavo bendruomenės 
reikmėms naudojamas pastatas, pakeista stogo danga, įrengti 
stoglangiai, palėpėse įrengtos patalpos.

2.

BAŽNYČIOS IR JAI PRIKLAUSANČIŲ 
STATINIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO 
PAGERINIMAS KAMŠŲ KAIME
[Nr. LEADER-11-KALVARIJA-02-008]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 101 363,45 Eur ir 21 091,70 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu Kamšų kaime renovuota Mindaugų Šv. 
Mykolo parapijos bažnyčia.



3.

BENDRUOMENĖS REIKMĖMS 
NAUDOJAMO PASTATO ATNAUJINIMAS 
SENOSIOS RADIŠKĖS KAIME
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-04-004]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 89 951,12 Eur ir 18 889,74 Eur PVM.
Atliktas pastato remontas, buvo tvarkomas pastato stogas, fasadas, 
remontuojami laiptai, keičiami langai ir durys, atnaujinamos šildymo, 
vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, įrengiama vėdinimo sistema, 
atnaujinama elektros instaliacija, įrengiami santechnikos mazgai, 
atliekama vidaus apdaila.

4.

TRAKĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖS 
NAMŲ REMONTAS
[Nr. LEADER-11-KALVARIJA-02-004]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 101 366,81 Eur ir 21 124,21 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu suremontuotas Trakėnų kaimo 
bendruomenės reikmėms naudojamas pastatas. Pakeista stogo 
danga, langai, durys, suremontuotos visos vidaus patalpos.



5.

LIUBAVO SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO ATNAUJINIMAS
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-04-005]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 101 211,88 Eur ir 21 254,49 Eur PVM.
Įgyvendinant projektą, atliktas pastato remontas.  Renovuotos šildymo sistemos, pastatyti katilai visame pastate pakeisti langai bei durys,  
pakeistos patalpų grindų dangos, įrengtas pandusas, pakeisti sanitariniai mazgai.

6.

AUTOMATIZUOTOS GATVIŲ APŠVIE-
TIMO VALDYMO IR APSKAITOS 
SISTEMOS DIEGIMAS KAIMIŠKOSIOSE 
GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-04-006]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 44 117,77 Eur ir 9 264,73 Eur PVM.
Projekto metu įrengta apšvietimo sistema su automatizuota valdymo 
sistema Kalvarijos savivaldybės kaimiškosiose gyvenamosiose 
vietovėse (tuose kaimuose, kuriuose nebuvo įrengto jokio gatvių 
apšvietimo). Darbai atlikti Jurgežerių k. (prieš Juodelius), Kvietkinės, 
Suvalkėlių, Jonų, Naujienėlės, Santakos kaimuose. Atlikti tokie darbai: 
šviestuvų įrengimas (50 vnt.), dispečerinio valdymo centro įrengimas 
su programine valdymo įranga, apšvietimo spintos jėgos, televaldy-
mo, galios reguliavimo ir apskaitos dalis ir realizavimo darbai.



7.

AKMENYNŲ SENIŪNIJOS ADMINIS-
TRACINIO PASTATO ATNAUJINIMAS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-008]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 30 115,27 Eur ir 6 324,21 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu  atnaujintas Akmenynų seniūnijos pasta-
tas. Renovuota šildymo sistema, įrengtas šilumos punktas, nutiesta 
šiluminė trąsa iki modernios katilinės, esančios už 100 m.,  pakeista 4 
vnt. senų langų ir 1 vnt. senų durų naujais; pakeistas pastato stogas. 

8.

NAUJI STOGAI – BENDRUOMENĖS 
ATSPINDYS
[Nr. LEADER-10-KALVARIJA-01-006]

Projektą įgyvendino Aistiškių kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 45 701,17 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu pakeista 19 gyventojų gyvenamųjų namų 
stogų dangų iš asbestinės šiferio į ekologišką dangą.



9.

JURGEŽERIŲ BENDRUOMENĖS 
PATALPŲ SUTVARKYMAS IR PRITAIKY-
MAS VISUOMENĖS POREIKIAMS
[Nr. LEADER-10-KALVARIJA-01-007]

Projektą įgyvendino Jurgežerių kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 12 459,86 Eur.
Projekto metu suremontuotos Jurgežerių bendruomenės namų patal-
pos, įsigyta muzikos aparatūros.

10.

PALANKIŲ SĄLYGŲ SUKŪRIMAS 
PUOSELĖTI KRAŠTO ISTORIJĄ IR 
TRADICIJAS KALVARIJOS SAVIVAL-
DYBĖS AKMENYNŲ PAGRINDINĖS 
MOKYKLOS MUZIEJUJE IR MEDIENOS 
APDIRBIMO AMATŲ CENTRE
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-04-001]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinė 
mokykla su partneriu Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 91 200,97 Eur ir 18 874,83 Eur PVM.
Projekto metu pastatytas amatų centras (kiemelis), įsigyta reikalinga 
įranga. Atliktas mokyklos pastate esančio muziejaus patalpų vidaus 
remontas. Taip pat nupirkta ir sumontuota tinkama įranga muziejaus 
eksponatams laikyti ir demonstruoti. 



11.

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS SANGRŪ-
DOS GIMNAZIJOS STADIONO INFRAS-
TRUKTŪROS GERINIMAS
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-04-002]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos gimnazija su 
partneriu Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 70 941,86 Eur ir 14 897,79 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytas ir atnaujintas Sangrūdos 
gimnazijos stadionas. Atlikti šie darbai: atnaujinti bėgimo takai, futbolo 
aikštelė, krepšinio aikštelė, šuoliaduobė ir įsibėgėjimo takas, įrengta 
tinklinio aikštelė,  įrengti suoliukai, sutvarkyta sporto aikštynų aplinka, 
įrengta apšvietimo sistema.

12.

MOKYKLOS PASTATO (UNIKALUS 
NR.5187-9000-1027, PRIESTATAS 3C2/P) 
REMONTAS IR PRITAIKYMAS MOCKAVOS 
KAIMO BENDRUOMENĖS REIKMĖMS
[Nr. LEADER-10-KALVARIJA-01-006]

Projektą įgyvendino Mockavos kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 85 627,89 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu atliktas bendruomenės panaudos teise 
valdomo pastato paprastasis remontas. Pakeisti langai, durys, grindys, 
palangės, atnaujintos sienos bei lubos, įrengtas šildymas, atnaujina-
ma elektros instaliacija, įrengta apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija, 
įrengta virtuvės patalpa, sanitariniai mazgai, atnaujinta vandentiekio ir 
nuotekų sistema. Įsigyta naujų baldų ir įrangos.



13.

LIUBAVO KAIMO VIEŠOSIOS ERDVĖS 
SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS 
GYVENTOJŲ KULTŪRINEI BEI POILSI-
NEI VEIKLAI
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-002]

Projektą įgyvendino visuomeninė organizacija ,,Liubavo bendruomenė“.
Skirta paramos suma – 29 732,32 Eur.
Projekto  metu atnaujinta viešoji Liubavo kaimo erdvė, pritaikant ją 
absoliučiai visų tikslinių grupių veiklai ir gyvenimo kaimo vietovėje 
kokybės gerinimui. Atnaujintas ir sutvarkytas 200 m2 ploto akmeni-
mis grįstas takas, per kalvą vedantis link mokyklos, įrengtas elektros 
įvadas lauko įrenginiams, pastatyti 5 teritorijos apšvietimo stulpai ir kt.

14.

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS PRIE 
AISTIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS 
PASTATO
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-009]

Projektą įgyvendino Aistiškių kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 33 072,71 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta 76 a. teritorija aplink 
bendruomenės namus, teritorija prie bendruomenės namų aptverta  
240 m. tvora, įrengta 260 m2  automobilių stovėjimo aikštelė.



15.

TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO ĮKŪRIMAS TRAKĖNUOSE
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-001]

Projektą įgyvendino Trakėnų kaimo bendruomenės centras.
Skirta paramos suma – 31 922,79 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu sukurta materialinė bazė tradicinių amatų centro (kiemelio) įkūrimui. Įsigyta reikalinga įranga amatų centrui,  
įkurtos tradicinių amatų trys mokymo patalpos.

16.

SALAPERAUGIO BENDRUOMENĖS 
REIKMĖMS NAUDOJAMO PASTATO 
SUTVARKYMAS ĮRENGIANT AMATŲ 
CENTRĄ
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-006]

Projektą įgyvendino Salaperaugio kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 29 808,55 Eur.
Projekto metu suremontuota Salaperaugio kaimo bendruomenės 
panaudos teise valdomo pastato dalis ir sudarytos sąlygos įkurti amatų 
centrą (kiemelį). Sutvarkyta sanitarinių mazgų įranga, suremontuotos 
patalpos,  įstatyta 15 vnt. naujų vidaus durų. Pastato rūsyje pastaty-
tas židinys su plienine kapsule, skirtas pastato šildymui ir išvedžioti 
šiluminiai ortakiai po visas patalpas.



17.
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FILIALŲ: 
AKMENYNŲ, LIUBAVO IR JUSEVIČIŲ 
MEDICINOS PUNKTŲ VIDAUS PATALPŲ 
ATNAUJINIMAS, SIEKIANT PAGERINTI 
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-03-007]

Projektą įgyvendino viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos 
priežiūros centras su partneriu Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 44 057,70 Eur ir 9 252,12 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu atliktas paprastasis remontas trijuose 
viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro filial-
uose. Pakeistas nusidėvėjęs inventorius nauju, įsigyta reikiamos medi-
cininės įrangos ir prietaisų.

18.

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS 
BIBLIOTEKOS AKMENYNŲ, BRUKŲ, 
LIUBAVO, JUNGĖNŲ, SANGRŪDOS 
FILIALŲ PATALPŲ PRITAIKYMAS 
VISUOMENĖS POREIKIAMS
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-03-011]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka su part-
neriu Kalvarijos savivaldybės administracija.
Skirta paramos suma – 96 202,60 Eur ir 20 202,52 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu atliktas paprastasis remontas penkiu-
ose Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose. Taip pat 
visuose filialuose atnaujinta dalis baldų.



19.

SALAPERAUGIO BENDRUOMENĖS 
PASTATO PATALPŲ REMONTAS, 
ĮRENGIANT JOSE AKTŲ SALĘ IR 
MUZIEJŲ
[Nr. LEADER-14-KALVARIJA-07-001]

Projektą įgyvendino Salaperaugio kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 19 186,82 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytose bendruomenės namų patal-
pose įrengta aktų salė ir krašto muziejus.

20.

LAISVALAIKIO IR SPORTO ERDVĖS 
KŪRIMAS IR GERINIMAS JONŲ KAIME
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-004]

Projektą įgyvendino Jonų kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 30 027,80 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu įrengta šiuolaikiška sporto aikštelė,  skirta 
net trims sporto šakoms (krepšiniui, tinkliniui bei futbolui), taip pat 
bendruomenės namų teritorijoje sutvarkyta veja, išnaikinti seni krūmai, 
sutvarkyti takeliai.



GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS IR VIEŠOJO
GYVENIMO STIPRINIMAS

PROJEKTAI
1.2 PRIEMONĖ. KAIMO BENDRUOMENIŲ VERSLUMO SKATINIMAS

I PRIORITETAS

21. „Moderni virtuvė - bendruomenės ateitis“
22. „Akmenynų paslaugų centro kūrimas“
23. „Kurkime gražesnę aplinką Trakėnuose“
24. „Autoserviso įrengimas“
25. „Pirties malonumai Aistiškiuose“
26. „Patrauklios ir tvarkingos aplinkos puoselėjimas Jonų kaimo bendruomenėje“
27. „Sveikatinimo paslaugų sukūrimas Kvietkinės kaimo bendruomenėje“

http://kalvarijosvvg.lt/projektai/


21.

MODERNI VIRTUVĖ – BENDRUOME-
NĖS ATEITIS
[Nr. LEADER-10-KALVARIJA-01-002]

Projektą įgyvendino Aistiškių kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 18 211,31 Eur.
Projekto įgyvendinimo  metu įrengtos virtuvės patalpos, įsigyta reikia-
ma virtuvinė įranga. Sudarytos sąlygos sukurti 3 darbo vietas ir teikti 
maitinimo paslaugas kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojams.

22.

AKMENYNŲ PASLAUGŲ CENTRO 
KŪRIMAS
[Nr. LEADER-11-KALVARIJA-02-002]

Projektą įgyvendino Akmenynų kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 25 744,21 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigytas traktorius su papildoma 
įranga (šakų smulkintuvu, sniego verstuvu, rotacine žoliapjove), 
aplinkos tvarkymo paslaugoms teikti.



23.

KURKIME GRAŽESNĘ APLINKĄ 
TRAKĖNUOSE
[Nr. LEADER-10-KALVARIJA-01-005]

Projektą įgyvendino Trakėnų kaimo bendruomenės centras.
Skirta paramos suma – 7 839,90 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu įsigytas traktoriukas su papildoma įranga 
aplinkos tvarkymo paslaugoms teikti. 

24.

AUTOSERVISO ĮRENGIMAS
[Nr. LEADER-11-KALVARIJA-02-007]

Projektą įgyvendino Sangrūdos kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 25 175,46 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu suremontuotas pastatas, kuriame įkurtas 
autoservisas: pakeista stogo danga, langai, durys, elektros instalia-
cija, nupirkta įranga autoserviso veiklai.



25.

PIRTIES MALONUMAI AISTIŠKIUOSE
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-005]

Projektą įgyvendino Aistiškių kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 14 979,73 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu įsigyta mobili pirties ir mobilus lauko 
kubilas sveikatinimo paslaugoms teikti. Suorganizuota seminarų, 
edukacinių programų.

26.

PATRAUKLIOS IR TVARKINGOS 
APLINKOS PUOSELĖJIMAS JONŲ 
KAIMO BENDRUOMENĖJE
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-014]

Projektą įgyvendino Jonų kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 10 671,83 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu įsigytas vejos traktoriukas su priedais 
aplinkos tvarkymo paslaugos teikti.



27.

SVEIKATINIMO PASLAUGŲ SUKŪRIMAS KVIETKINĖS KAIMO BENDRUOMENĖJE
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-009]

Projektą įgyvendino Kvietkinės kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 18 910,30 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu sukurta sveikatinimo paslaugų materialinė bazė. Įsigytas lauko kubilas, vejos pjovimo traktorius, 2 mobilios pirtys 
(rusiška ir garinė) su prieškambariais, vyko pirtininko mėgėjo kursai.



KALVARIJOS VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ 
SUTELKTUMO IR TAPATUMO STIPRINIMAS

2.1 PRIEMONĖ. ĮVAIRIŲ VIETOS GYVENTOJŲ GRUPIŲ ĮTRAUKIMAS Į 
BENDRĄ VEIKLĄ IR JŲ BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS

II PRIORITETAS



PROJEKTAI
2.1 PRIEMONĖ. ĮVAIRIŲ VIETOS GYVENTOJŲ GRUPIŲ ĮTRAUKIMAS Į BENDRĄ VEIKLĄ IR JŲ 

BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS

28. „Dovana Trakėnų kaimo jaunimui“
29. „Mes galim“
30. „Bendrumas mus vienija“
31. „Pažink savo kraštą“
32. „Jonų kaimo jaunimas: norim žaisti ir sportuoti“
33. „Krašto kultūros kulinarinio paveldo išsaugojimas“
34. „Kartu: sveikiau, smagiau ir įdomiau“
35. „Bendravimas - vertybė“
36. „Sūduvos krepšinio -  kvadrato lyga“
37. „Duonos kelias“
38. „Mobilus jaunimo centras“
39. „Lietuvos motokroso taurės 6-ojo etapo organizavimas“
40. „Vietos gyventojų ir organizacijų bendradarbiavimas kuriant Kalvarijos krašto ateitį“
41. „Kartu mes galime daugiau“
42. „Medijų akademija“
43. „Lietuvos motokroso taurės 5-ojo etapo organizavimas“
44. „Salaperaugio kaimo bendruomenės sporto kambario įrengimas“
45. „Liubavo gyventojų laisvalaikio erdvės gerinimas“
46. „Laisvalaikio erdvės kūrimas ir gerinimas Jonų kaime“
47. „Judėk, stiprėk, lieknėk“
48. „Jaunimo sporto stovyklos organizavimas“

http://kalvarijosvvg.lt/projektai/


28.

DOVANA TRAKĖNŲ KAIMO JAUNIMUI
[LEADER-10-KALVARIJA-01-004]

Projektą įgyvendino Trakėnų kaimo bendruomenės centras.
Skirta paramos suma – 8 525,83 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu įrengtos patalpos ir įsigyta įranga koky-
biškam jaunimo laisvalaikio praleidimui, taip pat vaizdo stebėjimo 
įranga.

29.

MES GALIM
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-03-005]

Projektą įgyvendino Tarprubežių kaimo bendruomenės centras.
Skirta paramos suma – 8 627,55 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu įsigyta sporto inventoriaus, kurio dalis 
tinkama žaidimui lauke (krepšinio, futbolo, tinklinio kamuoliai ir 
pan.), dalis – uždarose patalpose (treniruokliai, stalo teniso stalas ir 
kt.); kompiuterinės ir skaitmeninės technikos bei aplinkos tvarkymo 
įrangos, skirtos užtikrinti sportui skirtų viešųjų erdvių priežiūrą.



30.

BENDRUMAS MUS VIENIJA
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-03-001]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinė 
mokykla.
Skirta paramos suma – 7 180,66 Eur ir 1 507,94 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu parengtos ir įgyvendintos įvairios užimtumo 
programos vietos gyventojams: programa, skirta įsidarbinimo galimy-
bės padidinti, kompiuterinio raštingumo, anglų, vokiečių kalbų kursai, 
organizuota jaunųjų literatų klubo, knygos mylėtojų klubo, sporto klubo, 
jaunųjų policijos rėmėjų klubo veikla. Įsigyta kompiuterinės įrangos, 
projektorius, įdiegta vaizdo stebėjimo sistema bei mokyklos radijo bei 
elektroninio skambučio ir pranešimų transliavimo sistema.

31.

PAŽINK SAVO KRAŠTĄ
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-03-003]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės kultūros centras su part-
neriu Kvietkinės kaimo bendruomene.
Skirta paramos suma – 7 465,97 Eur ir 1 016,29 Eur PVM.
Projekto metu suorganizuota Kalvarijos krašto šventė „Šypsausi savo 
kraštui“, bendruomenės atstovų išvykos į kitas bendruomenes (Kviet-
kinės, Jungėnų, Aistiškių), surengtas baigiamasis projekto susiti-
kimas. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta kompiuterinės technikos, 
baldų, medžiagų bendruomenių kiemeliams įrengti.



32.

JONŲ KAIMO JAUNIMAS: NORIM 
ŽAISTI IR SPORTUOTI
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-04-007]

Projektą įgyvendino Jonų kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 8 666,13 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu įrengta patalpa sportui (įsigyti ir pastatyti 
treniruokliai) bei laisvalaikio užimtumo kambarys, įsigyti bei pasta-
tyti pulo, teniso stalai, baldai, įrengta vieta darbui prie kompiuterio. 
Taip pat suorganizuota 11 renginių – 3 sporto renginiai  ir 8 teminiai 
vakarai.

33.

KRAŠTO KULTŪROS KULINARINIO 
PAVELDO IŠSAUGOJIMAS
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-04-009]

Projektą įgyvendino asociacija ,,Tapkim aktyviais”.
Skirta paramos suma – 2 370,54 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu  surengtas renginys, kurio metu vyko kuli-
narinio paveldo patiekalų gaminimas, degustacija, paskaitos.



34.

KARTU: SVEIKIAU, SMAGIAU IR 
ĮDOMIAU
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-04-012]

Projektą įgyvendino asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“.
Skirta paramos suma – 8 576,46 Eur.
Projekto vykdymo metu buvo organizuojamos paskaitos Kalvarijos trečio-
jo amžiaus universiteto (Kalvarijos TAU) klausytojams psichologijos, 
sveikos gyvensenos, kultūros, istorijos ir kitomis   temomis. Užsiėmimai 
vyko Aistiškių, Jungėnų, Liubavo,  Sangrūdos, Kvietkinės  ir kitų kaimo 
bendruomenių patalpose. Suorganizuota išvyka į Telšių trečiojo amžiaus 
universitetą. Kalvarijos TAU studentai drauge su Kvietkinės bendruomene 
organizavo susitikimus ir paskaitas su Kalvarijos krašto kūrėjais: tautodai-
lininkais, jaunaisiais literatais, dailininkais. Baigiamasis projekto renginys 
vyko Jungėnų kaimo bendruomenės patalpose. Jo metu apžvelgti Kalvar-
ijos TAU ir kitų Kalvarijos krašte veikiančių organizacijų bendra veikla bei 
rezultatai. Pristatytas projekto vykdymo metu išleistas leidinys apie Kalvar-
ijos TAU dviejų metų veiklą.

35.

BENDRAVIMAS – VERTYBĖ
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-006]

Projektą įgyvendino Kalvarijos gimnazija.
Skirta paramos suma – 8 601,61 Eur ir 1 806,34 Eur PVM.
Projekto metu vykdytos 6  tarpmokyklines sporto šakų varžybos,  
tarpmokykliniai kultūriniai renginiai. Visuose renginiuose dalyvavo 
visų 7 mokyklų, esančių Kalvarijos savivaldybėje, bendruomenės. 
Įsigyta garso aparatūros, sporto inventoriaus, kanceliarinių prekių 
veikloms vykdyti.



36.

SŪDUVOS KREPŠINIO –  KVADRATO 
LYGA
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-010]

Projektą įgyvendino labdaros ir paramos fondas ,,Sūduvos ateitis”.
Skirta paramos suma – 7 434,77 Eur.
Įgyvendinimo metu suburtos kvadrato ir krepšinio komandos Aistiškių, 
Alksninės, Akmenynų, Jungėnų, Liubavo, Nemunaičių, Sangrūdos 
kaimuose. Suorganizuota 20 krepšinio ir 16 kvadrato varžybų. Kiekvi-
ename kaime į lygos veiklą įtraukta 40-60 įvairaus amžiaus vaikų.

37.

DUONOS KELIAS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-011]

Projektą įgyvendino asociacija ,,Tapkim aktyviais”.
Skirta paramos suma – 3 041,01 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu surengtas dviejų dienų renginys, skirtas 
kaimo moterims ir jaunimui. Renginio metu dalyviai supažindinti su 
naminės duonos gaminimo technologija.



38.

MOBILUS JAUNIMO CENTRAS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-015]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų 
sąjunga ,,Apskritas stalas“ .
Skirta paramos suma – 8 688,60 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu parengta jaunimo užimtumo programa 
su metodinėmis rekomendacijomis, kuria galės naudotis kitos įstai-
gos ir institucijos, dirbančios su jaunimu. Įsigytas įrangos ir priemonių 
veiklų vykdymui. Įvykdyti 32 užsiėmimų jaunimui keturiuose Kalvari-
jos savivaldybės kaimuose.

39.

LIETUVOS MOTOKROSO TAURĖS 6-OJO 
ETAPO ORGANIZAVIMAS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-008]

Projektą įgyvendino Sūduvos motokroso klubas.
Skirta paramos suma – 7 114,65 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu buvo surengtas didžiulis renginys Lietu-
vos motokroso taurės 6-asis etapas, tai buvo finalinis šio motokroso 
turnyro renginys.



40.

VIETOS GYVENTOJŲ IR ORGANIZACI-
JŲ BENDRADARBIAVIMAS KURIANT 
KALVARIJOS KRAŠTO ATEITĮ
[Nr. LEADER-14-KALVARIJA-07-002]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka.
Skirta paramos suma – 8 688,60 Eur ir 1 642,15 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu parengti Kalvarijos seniūnijų plėtros 
planai, išryškintos perspektyvios Kalvarijos savivaldybės teritorijos 
vietos plėtros nišos.

41.

KARTU MES GALIME DAUGIAU
[Nr. LEADER-11-KALVARIJA-02-011]

Projektą įgyvendino Jungėnų kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 7 703,92 Eur.
Projekto metu įsigytas sportinio inventoriaus, reikiamų priemonių 
dailės studijai, suorganizuoti pažintiniai žygiai – iškylos, suorgani-
zuoti trys dailės plenerai, keletas konferencijų su vietos institucijų 
atstovais,  dvylika įvairių sporto šakų turnyrų.



42.

MEDIJŲ AKADEMIJA
[Nr. LEADER-14-KALVARIJA-07-005]

Projektą įgyvendino Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,Arka” .
Skirta paramos suma – 8 688,60 Eur.
Projekto metu sukurti trumpametražiai filmai (9 vnt.) apie Aistiškių, 
Jungėnų ir Trakėnų kaimų žmones, gamtą bei užimtumo galimybes.  
Suformuota techninė bazė, reikalinga kūrybinėms laboratorijoms. 
Sukurtas projektą viešinantis filmas ir surengta baigiamoji konfer-
encija.

43.

LIETUVOS MOTOKROSO TAURĖS 5-OJO 
ETAPO ORGANIZAVIMAS
[Nr. LEADER-14-KALVARIJA-07-003]

Projektą įgyvendino Sūduvos motokroso klubas.
Skirta paramos suma – 7 235,71 Eur. 
Projekto įgyvendinimo metu suorganizuotas Lietuvos motokroso 
čempionato vieno iš etapų  Smalininkų kaime, sutvarkyta trasa.



44.

SALAPERAUGIO KAIMO BENDRUOME-
NĖS SPORTO KAMBARIO ĮRENGIMAS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-007]

Projektą įgyvendino Salaperaugio kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 8 498,18 Eur. 
Projekto įgyvendinimo metu bendruomenės namų rūsyje įrengta 
sporto patalpa, įsigyti sporto inventoriaus užsiėmimams.

45.

LIUBAVO GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO 
ERDVĖS GERINIMAS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-003]

Projektą įgyvendino visuomeninė organizacija ,,Liubavo bendruomenė“ 
Skirta paramos suma – 8 515,70 Eur. 
Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta Liubavo kaime esanti kalva, 
joje įrengti 8 stacionarūs lauko suolai, 8 šiukšliadėžės bei informacinis 
stendas.



46.

LAISVALAIKIO ERDVĖS KŪRIMAS IR 
GERINIMAS JONŲ KAIME
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-005]

Projektą įgyvendino Jonų kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 8 685,76 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu  įsigyta sporto inventoriaus (2 tinklinio stovai, 
mini futbolo vartai, krepšinio stovai, stacionarūs lauko suoliukai).

47.

JUDĖK, STIPRĖK, LIEKNĖK
[Nr. LEADER-14-KALVARIJA-08-001]

Projektą įgyvendino Sūsninkų kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 1 364,32 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu  įsigyta sporto inventoriaus, vykdyti 
sporto ir sveikatos stiprinimo užsiėmimai moterims ir jaunimui, suor-
ganizuotos sportinės varžybos.

48.

JAUNIMO SPORTO STOVYKLOS ORGANIZAVIMAS
[Nr. LEADER-14-KALVARIJA-08-002]

Projektą įgyvendino asociacija ,,Tiltas į rytojų“. Skirta paramos suma – 7 240,50 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu  surengtas 16 - 29 metų amžiaus jaunimui bendras sporto renginys (sporto stovykla), kuris skirtas bendradarbia-
vimui ir partnerystei tarp kaimo bendruomenių. Vyko krepšinio ir futbolo turnyrai, lauko teniso ir stalo teniso varžybos. Asmeninėse rungtyse 
sporto renginio dalyviai šaudė pramoginio šaudymo lankais. Renginio dalyviai ir svečiai, kurie atvyko palaikyti dalyvių bei turiningai praleisti 
laisvalaikį, dalyvavo sveikatingumo seminare ir masinėje šokio pamokoje.



KALVARIJOS VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ 
SUTELKTUMO IR TAPATUMO STIPRINIMAS
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PROJEKTAI
2.2 PRIEMONĖ. KRAŠTO KULTŪROS IR TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS

49. „Kur upelis Aista - ten gimtinė mana“
50. „Kalvarijos krašto kultūros bei istorijos puoselėjimas ir sklaida“
51. „Brukų folkloro kolektyvo aprūpinimas instrumentais ir rūbais“
52. „Menas mus vienija“
53. „Aistiškių kaimo bendruomenės dešimtmetis“
54. „Kalvarijos krašto teatras šimtmečio vygėj“
55. „Kalvarijos pučiamųjų orkestro stiprinimas ir populiarinimas“
56. „Augo girioj ąžuolėlis“
57. „Mano kaimas - tapybos kūrinys“
58. „Mes mokomės amatų“
59. „Tautinė kultūra ir mes“
60. „Sangrūdos krašto muzikinių tradicijų puoselėjimas“
61. „Senoji krašto kultūra vakar, šiandien ir rytoj“
62. „Rugeli, rugeli-skani duonelė“
63. „Liubavo keramikos studija“
64. „Kur peraugo sala“

http://kalvarijosvvg.lt/projektai/


49.

KUR UPELIS AISTA – TEN GIMTINĖ 
MANA
[Nr. LEADER-10-KALVARIJA-01-001]

Projektą įgyvendino Aistiškių kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 11 330,22 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu išleista lankstinukų, įsigyta muzikos 
aparatūros, suvenyrų ir surengta kraštiečių šventė.

50.

KALVARIJOS KRAŠTO KULTŪROS BEI 
ISTORIJOS PUOSELĖJIMAS IR SKLAIDA
[Nr. LEADER-10-KALVARIJA-01-003]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka.
Skirta paramos suma – 10 065,83 Eur ir 1 009,86 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu išleisti 4 leidiniai, kurie turi išliekamąją vertę 
ir taps krašto kultūros paveldo dalimi. Vyko konferencija, kurioje apžvel-
gtas Kalvarijos krašto kultūros paveldas, papročiai ir tradicijos. Įsigyta 
naujos įrangos kraštotyrinei medžiagai rinkti ir fiksuoti.



51.

BRUKŲ FOLKLORO KOLEKTYVO 
APRŪPINIMAS INSTRUMENTAIS IR 
RŪBAIS
[Nr. LEADER-10-KALVARIJA-01-008]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės kultūros centras.
Skirta paramos suma – 11 517,83 Eur ir 187,37 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu sudarytos sąlygos Brukų kaimo mėgėjų 
meno kolektyvui ,,Bruknyčia“ vykdyti visapusišką veiklą ir tinkamai 
reprezentuoti kraštą Lietuvoje ir užsienyje. Įsigyta tautiškų kostiumų, 
batų, skrybėlių ir muzikos instrumentų.

52.

MENAS MUS VIENIJA
[Nr. LEADER-12-KALVARIJA-04-013]

Projektą įgyvendino Kalvarijos meno mokykla.
Skirta paramos suma – 8 688,48 Eur  ir 1 581,04 Eur  PVM.
Projekto įgyvendinimo metu su profesionalių mokytojų ir Kalvarijos 
meno mokyklos mokinių paruošta programa, įsigyta įranga ir instru-
mentais  suorganizuoti renginiai septynioms Kalvarijos savivaldybės. 
bendruomenėms, surengta septynių dienų trukmės stovykla. Stovyklos 
metu paruošta finalinio renginio programa. Finalinis renginys pristatytas 
Kalvarijos savivaldybės bendruomenių nariams.



53.

AISTIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS 
DEŠIMTMETIS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-004]

Projektą įgyvendino Aistiškių kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 11 025,83 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu išleista knyga „Aistiškių kaimo 
bendruomenė 2003-2013“, įsigyta muzikos instrumentų, surengtas 
renginys, skirtas bendruomenės dešimtmečio jubiliejui paminėti.

54.

KALVARIJOS KRAŠTO TEATRAS 
ŠIMTMEČIO VYGĖJ
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-001]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės kultūros centras.
Skirta paramos suma – 11 583,26 Eur ir 1 592,42 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu surengtas teatrų festivalis „Bičiuliai“, 
kuriame dalyvavo Kalvarijos teatras „Titnagas“, taip pat 3 teatrai iš 
Dzūkijos, Aukštaitijos ir Žemaitijos. Įsigyta teatrinių kaukių, garso 
technikos, scenografijos medžiagų. Išleista knyga „Kalvarijos krašto 
teatras šimtmečio vygėj“, kuri pristatyta Kalvarijos savivaldybės 
gyventojams ir svečiams.



55.

KALVARIJOS PUČIAMŲJŲ ORKESTRO 
STIPRINIMAS IR POPULIARINIMAS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-003]

Projektą įgyvendino Kalvarijos meno mokykla.
Skirta paramos suma – 9 251,45 Eur ir 1 942,80 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu surengta keletas parodomųjų pučiamų-
jų orkestro pamokų Jungėnų, Sangrūdos, Nemunaičių, Akmenynų, 
Liubavo mokyklose. Taip pat atnaujinta orkestro materialinė bazė: 
nupirkti reikalingų muzikos instrumentų (Es derinimo Tūba, altas, B 
derinimo tenoras) ir 30 komplektų koncertinių rūbų pučiamųjų orkestro 
muzikantams. Tokiu būdu sukurtas naujas orkestro įvaizdis. Projekto 
metu  orkestras pristatytas 5 renginiuose, atnaujintas repertuaras.

56.

AUGO GIRIOJ ĄŽUOLĖLIS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-002]

Projektą įgyvendino Trakėnų kaimo bendruomenės centras.
Skirta paramos suma – 6 950,88 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu surengtas renginys. Jo trukmė – dešimt 
dienų. Projekto veikla skirta vaikams ir jaunimui. Renginio metu vyko 
užsiėmimai, supažindinantys su tradiciniais dirbiniais iš medžio, medi-
enos apdirbimo būdais, įrankiais. Vaikai galėjo pasigaminti elementa-
rių žaislų, dovanėlių, išmoko pagrindinių kūrybos taisyklių (nuo idėjos 
iki gaminio). Tuo metu buvo dirbinami stogastulpiai.  Renginio pabai-
goje vyko vaikų sukurtų darbų parodėlė, įdomiausių darbų autorių 
apdovanojimai.



57.

MANO KAIMAS – TAPYBOS KŪRINYS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-007]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka.
Skirta paramos suma – 10 285,77 Eur ir 1 480,19 Eur PVM.
Projekto įgyvendinimo metu  vykdyta edukacinė veikla. Įvairiomis 
formomis pristatytas menas Kalvarijos krašto gyventojams. Suorgani-
zuota edukacinių pamokėlių, išleista knyga „Kalvarijos krašto kūrėjai: 
Vytautas Kalinauskas“, įsigyti ekspozicinių stovų, surengtos dailės 
darbų parodos Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose, 
įsikūrusiuose kaimiškosiose vietovėse.

58.

MES MOKOMĖS AMATŲ
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-05-013]

Projektą įgyvendino Jonų kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 9 032,27 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu suorganizuota dviejų dienų edukacinė 
stovykla, kurios metu Kalvarijos krašte gyvenantis jaunimas galėjo 
susipažinti ir išbandyti senuosius amatus, buvo siekiama realizuoti 
jaunimo kūrybiškumą, žinias ir įgūdžius pamokant vaikus ir jaunimą 
senųjų amatų: kulinarijos, medžio drožimo, karpinių, margučių 
marginimo, verbų pynimo, vilnos vėlimo, keramikos pagrindų. Per dvi 
dienas pagaminta apie 200 darbų.  Užfiksuotos renginio akimirkos ir 
pagaminta fotogalerija, suorganizuota pagamintų darbų paroda.



59.

TAUTINĖ KULTŪRA IR MES
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-010]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės kultūros centras.
Skirta paramos suma – 7 254,63 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu suformuota Kalvarijos savivaldybės 
kultūros centro Brukų laisvalaikio salės tautinių šokių kolektyvo 
materialinė bazė, parengta meninė programa, kuri pristatyta vietos 
bendruomenei.

60.

SANGRŪDOS KRAŠTO MUZIKINIŲ 
TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS
[Nr. LEADER-13-KALVARIJA-06-011]

Projektą įgyvendino Sangrūdos kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 11 250,58 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu įsigyta koncertinių liaudiškos kapelos 
rūbų ir muzikos instrumentų, surengtas liaudiškų pasišokimų vakaras 
šeimoms ,,Kaimo vakarėlis“, taip pat Sangrūdos krašto senųjų muzikos 
instrumentų paroda. Suorganizuota kapelų šventė ,,Grok, armonika“ 
bei surinkta ir paruošta saugojimui informacija apie Sangrūdos krašto 
muzikavimo tradicijas.



61.

SENOJI KRAŠTO KULTŪRA VAKAR, ŠIANDIEN IR RYTOJ
[Nr. LEADER-14-KALVARIJA-07-004]

Projektą įgyvendino Kalvarijos savivaldybės kultūros centras.
Skirta paramos suma –11 439,99 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu  buvo renkama ir sisteminama medžiaga apie istorinius kostiumus, įsigyti 29 XIII–XIV a. istoriniai kostiumai, skirti 
Folkloro ansambliui „Diemedis“. Įsigytos scenografinės priemonės – aukuras ir pakyla, kurios reikalingos norint parodyti apeigas atliekant 
meninę – edukacinę programą.  Kultūros centro darbuotojai, atlikdami savanoriškus darbus rinko ir sistemino medžiagą apie XIII-XIV a. 
etninę Kalvarijos krašto gyventojų kultūrą, kuri susieta su baltų religija, mitologija, liaudies kūryba, tradicijomis, papročiais. Sukurta meninė – 
edukacinė programa. Projekto pabaigoje suorganizuotas parengtos programos pristatymas savivaldybės gyventojams.

62.

RUGELI, RUGELI-SKANI DUONELĖ
[Nr. LEADER-11-KALVARIJA-02-001]

Projektą įgyvendino Jungėnų kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma –11 584,80 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu  surengtas renginys, kurio dalyviai galėjo 
susipažinti su senoviniais darbais, kurie buvo dirbami norint išsikep-
ti duoną (pavaizduotas duonos kelias nuo rugių sėjos iki duonos 
kepimo), senovinėmis apeigomis, pasimokyti senųjų šokių ir dainų. 
Įsigyta tautinių ir lininių drabužių, muzikos aparatūros.



63.

LIUBAVO KERAMIKOS STUDIJA
[Nr. LEADER-11-KALVARIJA-02-009]

Projektą įgyvendino visuomeninė organizacija ,,Liubavo bendruomenė“.
Skirta paramos suma –9 198,33 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu  įsigyta įrangos keramikos studijai įrengti, 
surengti keli plenerai, suorganizuota edukacinių mokymų, vietos 
gyventojai bei svečiai buvo supažindinti su Liubavo krašto etnokultūra.

64.

KUR PERAUGO SALA
[Nr. LEADER-11-KALVARIJA-02-005]

Projektą įgyvendino Salaperaugio kaimo bendruomenė.
Skirta paramos suma – 9 913,11 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu  įsigyta tautinių kostiumų Salaperaug-
io moterų folkloro ansambliui,  garso aparatūros bei kompiuterinės 
įrangos.



KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

 PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA
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