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BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

 
Įgyvendinant Kalvarijos VVG 

teritorijos vietos plėtros 2016-

2023 m. strategiją, baigti 

įgyvendinti dar 4 projektai. 

Įgyvendinus Kvietimo Nr. 1 

projektą „Jungėnų  pagrindi- 

nės mokyklos stadiono bėgimo 

takų įrengimas ir pritaikymas 

jaunimo poreikiams“, sutvar- 

kyta ir atnaujinta Jungėnų 

pagrindinės mokyklos erdvė, 

įrengiant stadiono bėgimo 

takus, pritaikant juos krašto 

jaunimo aktyviam, turiningam, 

sporto ir laisvalaikio pralei-

dimui, bei  palankios sociali- 

nės aplinkos kūrimui. Šis 

projektas sudarys Jungėnų 

kaimo jaunimui ir kitiems gy- 

ventojams geresnes galimybes 

 sportuoti, dalyvauti įvairiuose 

sporto renginiuose, varžybose, 

sveikiau gyventi. Tai skatins 

didesnį gyventojų užimtumą, 

įdomesnį laisvalaikio praleidi- 

mą. 

 

Aistiškių kaimo bendruomenė 

baigė įgyvendinti 1-jo kvietimo 

projektą „Sporto aikštelės 

įrengimas ir pritaikymas 

Aistiškių kaimo bendruomenės 

poreikiams“. Projekto metu 

sutvarkyta ir atnaujinta 

Aistiškių  kaimo bendruome-  

nėje esanti viešoji erdvė, 

įrengta standartinė sporto 

aikštelė, pritaikant ją krašto 

gyventojų patogiam, tikslingam 

aktyvaus  laisvalaikio  praleidi- 

 mui bei palankios socialinės 

aplinkos kūrimui. 

 

 
 



Jau baigtos įgyvendinti 2-jo 

kvietimo dviejų projektų 

veiklos, tačiau dar nepat- 

virtinti jų galutiniai mokėjimo 

prašymai. 

 

  
Kalvarijos vaikų ir jaunimo 

klubas „Arka“, įgyvendinda- 

mas projektą „Spalvų fiesta“, 

kartu su projekto partneriais 

Sangrūdos kaimo bendruome-  

 ne, Tarprubežių bendruomenės 

centru, Akmenynų kaimo 

bendruomene ir Kalvarijos 

savivaldybės kultūros centru 

suorganizavo 4 susitikimus su 

Akmenynų, Liubavo, Tarprube- 

žių ir Sangrūdos kaimų gy- 

ventojais. 

Susitikimų metu buvo 

pristatomas projektas, jo 

planuojamos veiklos bei 

rezultatai. Inicijuotos disku- 

sijos, kurių metu dalyviai 

,,svajojo“ apie veiklos galimy- 

bes savo gyvenamojoje vieto- 

vėje, jaunų žmonių ir vyresnės 

kartos bendros veiklos galimy- 

bes. Susitikimuose dalyvavo 60 

dalyvių. 

Taip pat buvo surengti 4 

dažasvydžio turnyrai Akmeny- 

nų, Liubavo, Tarprubežių ir 

Sangrūdos kaimuose, kuriuose 

234 dalyviai varžėsi vaikų (7-13 
 
 

 m.), jaunimo (14-29 m.) ir 

suaugusiųjų (30+m.) amžiaus 

grupėse. 

 

 
 

Įgyvendinant Sangrūdos kaimo 

bendruomenės projektą „Viešo-

sios erdvės sutvarkymas Sang- 

rūdos kaime“, atliktas pasivaikš- 

čiojimo takelių ir įvažiavimo 

kelio kapitalinis remontas. 

Sutvarkyta viešoji erdvė sudarys 

kaimo gyventojams geresnes, 

palankesnes sąlygas plėtoti 

fizinio aktyvumo veiklas ir 

propaguoti sveiką gyvenimo 

būdą.  

 

   

 

VYKSTA KVIETIMO NR. 3 PARAIŠKŲ VERTINIMAS 
 

Paskelbus Kvietimą Nr.3, 

gautos 3 paraiškos: Mockavos 

kaimo bendruomenės projek- 

tas „Kalvarijos savivaldybės 

 bendruomenės verslumo ugdymo 

mokymai“, VšĮ„Ratu“ projektas 

„Kurk. Veik. Būk aktyvus“ ir 

Aistiškių   kaimo   bendruomenės 

 projektas „Kur upelis Aista – 

ten gimtinė mana“. Šiuo metu 

vyksta šių paraiškų vertinimas. 

 

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „PIRMINĖS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PERDIRBIMO IR 
RINKODAROS PLĖTRA MARIJAMPOLĖS REGIONO KAIMO VIETOVIŲ VVG IR VIETOS 

VEIKLOS GRUPĖS “BIEBŽOS FONDAS“ TERITORIJOSE“) 
 

2019 m. kovo 1 d. Kalvarijos 

vietos veiklos grupė ir 

Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie ŽŪM pasirašė 

Tarptautinio bendradarbia-

vimo projektų, teikiamų pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-

2020 m. programos priemonės 

„Leader“ veiklos sritį „VVG 

bendradarbiavimo projektų 

rengimas ir įgyvendinimas“ 

projekto „Pirminės žemės ūkio 

produkcijos perdirbimo ir rin-   

 kodaros plėtra Marijampolės 

regiono kaimo vietovių VVG ir 

vietos veiklos grupės "Biebžos 

fondas“ teritorijose“ paramos 

sutartį (sutarties Nr. 44TT-KM-

18-4-04896-PR001). Projektas 

įgyvendinamas kartu su 

partneriais – Marijampolės  

VVG, Vilkaviškio krašto VVG, 

Šakių krašto VVG, Sūduvos VVG 

ir Vietos veiklos grupe Biebžos 

fondas  (Lenkija).  Projektui  įgy- 

vendinti skirta iki 94 930,00 Eur 

 suma (iki 80 690,50 Eur 

EŽŪFKP lėšos, iki 14 239,50 

Eur LR valstybės biudžeto 

lėšos). 

Projekto tikslas – skatinti pir- 

minės žemės ūkio produkcijos 

perdirbimą ir rinkodarą Mari- 

jampolės regiono kaimo vieto- 

vių VVG teritorijose ir vietos 

veiklos grupės “Biebžos fon- 

das“ teritorijoje. 

Įgyvendinant projektą numa- 

tomos šios pagrindinės veiklos: 



Bendrų Lietuvos-Lenkijos 

patiekalų identifikavimas ir 

gamybos stovykla (37 

dalyviai). Šios veiklos metu 

bus identifikuoti bendri abiejų 

projekto šalių patiekalai, 

parengtos jų nuotraukos ir 

gamybos proceso aprašymai, 

skirti leidiniu lietuvių-lenkų 

kalbomis. 

Patiekalų gamybos ir patei- 

kimo mokymai (65 dalyviai). 

Mokymų dalyviai susipažins, 

kaip tradicinius patiekalus 

pateikti "kitaip", kaip tiks- 

lingiau ir efektyviau maisto 

gamyboje panaudoti vietinius 

produktus. 

Dalyvavimas Litexpo Baltijos 

maisto ir gėrimų parodoje (42 

dalyviai) bei Liublino Europos 

skonių festivalyje (50 dalyvių). 

Parodose dalyvausiantys abie- 

jų šalių įmonės, ūkininkai, 

gyventojai pristatys ir parek- 

lamuos savo produkciją, turės 

galimybę surasti partnerius, 

klientus, užmegzti naudingus 

įvairius naudingus kontaktus. 

Stilizuotų bei tautinių kos- 

tiumų parodų dalyviams įsigi- 

jimas. Numatoma įsigyti po 4 

komplektus stilizuotų kostiumų 

kiekvienos VVG parodų 

dalyviams (prekybininkams ir 

gamintojams) bei 2 tautinius 

kostiumus, reprezentuojančius 

Suvalkijos regioną parodose. 

 

 

 Bendrų Lietuvos-Lenkijos pa- 

tiekalų receptų leidinys. Bendrų 

Lietuvos-Lenkijos patiekalų iden- 

tifikavimo ir gamybos stovyklos 

metu parengti receptai ir 

nuotraukos bus išleisti atskiru 

leidiniu lietuvių-lenkų kalbomis 

(500 egz.). 

 

Jau įvyko bendrų Lietuvos-

Lenkijos patiekalų identifikavimo 

ir gamybos stovykla.  

 
 

2-jų dienų stovyklos dalyviai 

užsiėmimų metu identifikavo 

bendrus patiekalus, keletą 

patiekalų gamino ir degustavo. 

Darbą organizavo ekspertai iš 

Lietuvos ir Lenkijos. Stovyklos 

metu parengti identifikuotų 

bendrų patiekalų receptai bei 

nuotraukos, skirti patiekalų 

leidiniui lietuvių-lenkų kalbomis. 

 

Taip pat jau įvyko patiekalų 

gamybos ir pateikimo mokymai. 

Bendruose Lietuvos-Lenkijos 

mokymuose dalyviai sužinojo, 

kaip įprastus patiekalus gaminti 

kitaip, naudojant ne tik įprastą 

  

 
virimą, kepimą keptuvėje ar 

orkaitėje, o kitokias, modernes- 

nes gamybos technologijas, 

kurios leidžia pagaminti kiek 

kitokių savybių tradicinius 

patiekalus, suteikiančius jiems 

kitokią išvaizdą, naujas sko- 

nines savybes. Mokymuose, 

skirtuose Marijampolės apskri- 

ties teritorijoje esančių visų 5 

Vietos veiklos grupių daly- 

viams, buvo mokoma ne tik 

naujų maisto gamybos techno- 

logijų, bet siekiama, kad būtų 

kuo daugiau patiekalų gamina- 

ma iš vietoje auginamų produk- 

tų. 

 

 
Numatoma projekto pabaiga – 

2019 m. gruodžio 1 d. 

 

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

www.nma.lt 

www.kaimotinklas.lt  

 

 
 

 

Naujienlaiškį parengė viešųjų ryšių specialistė Asta Ciparienė, tel. 8 612 71415, el.paštas astos6@yahoo.com 
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