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Kalvarijos VVG naujienlaiškis Nr. 7

2018 m. gruodžio mėn.

ĮGYVENDINTAS PIRMASIS PROJEKTAS
Baigtas įgyvendinti pirmasis
projektas,
pateiktas
pagal
Kalvarijos VVG teritorijos vietos
plėtros 2016–2023 m. strategijos
priemonę „Kaimo gyventojų
sutelktumo skatinimas“. Projektą
„Gatvės krepšinis 3x3“, kurio
bendra vertė – iki 5.632,25 Eur, iš
kurių paramos lėšos – iki 4.505,80
Eur, įgyveno Jaunimo sporto
klubas „Orija“. Projekto metu
suorganizuotos 5 krepšinio 3x3
varžybos (po 1 Kalvarijos,
Liubavo, Aistiškių bei Sangrūdos
seniūnijose bei Kalvarijos sav.
Kušliškių k.), įsigyti 2 mobilaus
krepšinio saugūs stovai, priekaba, skirta stovams nugabenti į
bet kurią vietą, nešiojama švies-

lentė su įkraunama baterija.
Varžybų
dalyviai
buvo
apdovanoti medaliais ir atminimo
taurėmis.

įtraukė žmones į vietos bendruomenės veiklos organizavimą:
vieni dalyvavo sportinėje veikloje,
kiti mielai palaikė dalyvius.
Siekiant įtraukti į projekto
veiklas neįgaliuosius, buvo daug
bendrauta
su
Kalvarijos
socialinės globos namais ir
Kalvarijos neįgaliųjų draugija.

Įgyvendintas projektas prisidėjo prie sportinio judėjimo
aktyvinimo, prie jaunų žmonių ir
kitų kaimo gyventojų socialinės
atskirties mažinimo. Projektas

To rezultatas – neįgaliųjų krepšinio
varžybos,
įvykusios
Kušliškių kaime.
Projektas įgyvendintas su
partneriais: Kalvarijos sporto
centru, MB “Orijos Dvaras“,
Viešąja
įstaiga
„Galimybių
Laukas“.

ĮGYVENDINAMI KVIETIMO NR.1 PROJEKTAI.
PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI KVIETIMO NR.2 PROJEKTAI
Šiuo metu jau baigiamas
įgyvendinti projektas „Jungėnų
pagrindinės mokyklos stadiono
bėgimo takų įrengimas ir
pritaikymas
jaunimo
poreikiams“, kurio tikslas sutvarkyti ir atnaujinti Jungėnų
pagrindinės mokyklos erdvę,
įrengiant stadiono bėgimo takus,
pritaikant juos krašto jaunimo
aktyviam, turiningam, sporto ir
laisvalaikio praleidimui, bei
palankios socialinės aplinkos
kūrimui. Šis projektas sudarys
Jungėnų kaimo jaunimui ir
kitiems gyventojams geresnes
galimybes sportuoti, dalyvauti
įvairiuose sporto renginiuose,
varžybose, sveikiau gyventi. Tai
skatins
didesnį
gyventojų
užimtumą, įdomesnį laisvalaikio
praleidimą.
Aistiškių kaimo bendruomenė
šiuo metu įgyvendina projektą
„Sporto
aikštelės įrengimas ir
pritaikymas Aistiškių kaimo
bendruomenės
poreikiams“.
Projekto tikslas – sutvarkyti ir
atnaujinti Aistiškių kaimo bend-

ruomenėje esančią viešąją erdvę,
įrengiant standartinę sporto
aikštelę, pritaikant ją krašto
gyventojų patogiam, tikslingam,
aktyvaus laisvalaikio praleidimui,
bei palankios socialinės aplinkos
kūrimui.

Iki žiemos buvo atlikta didžioji
dalis aikštelės įrengimo darbų,
pasėta veja, pasodinti augalai.
Projekto pabaiga – 2019 m.
gegužės mėnuo.

Neseniai gavome informaciją
iš
Nacionalinės
mokėjimo
agentūros, kad Kalvarijos vaikų ir
jaunimo klubo „Arka“ projektui
„Spalvų fiesta“, pateiktam pagal
kvietimą Nr.2, skirta iki 9.347,00
Eur parama. Baigtas ir kito
projekto – Sangrūdos kaimo
bendruomenės pateikto projekto
„Viešosios erdvės sutvarkymas
Sangrūdos kaime“ kontrolinis
vertinimas. Tikimės, kad netrukus
bus pasirašyta paramos sutartis.
Taigi, netrukus prasidės dar
dviejų projektų įgyvendinimas.

Informaciją apie LEADER 2014–2020 m. (BIVP) rasite šiose internetinėse svetainėse:
www.zum.lrv.lt
www.nma.lt
www.kaimotinklas.lt
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