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ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI 

 
        Pagal Kalvarijos VVG 

teritorijos vietos plėtros 2016-

2023 m. strategijos priemonę 

„Kaimo gyventojų sutelktumo 

skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-5, Kalvarijos vaikų ir 

jaunimo klubas „ARKA“ kartu 

su partneriais: Akmenynų 

kaimo bendruomene, Kalvarijos 

savivaldybės kultūros centru ir 

MB Orijos dvaras įgyvendina 

vietos projektą „Mes – 

komanda“. Projekto tikslas – 

organizuojant dienos stovyklą 

kaimų bendruomenėse, mažinti 

atskirtį tarp įvairių gyventojų 

socialinių grupių, įgalinti juos 

veikti   kartu,   skatinti    aktyvų  

 užimtumą  bendruomenėje. Pro- 

jekto metu bus suorganizuotos 4 

dieninės stovyklos vaikams 

Sangrūdos, Jusevičių, Akme- 

nynų, Liubavo kaimuose. 

Sangrūdos kaime stovykla jau 

įvyko, šiuo metu vyksta Liubave.  

 

 
        

          Įgyvendinamo projekto 

vertė – 10.000 Eur. 

 

 

 

 
 

        Kitas vietos projektas 

pagal tą pačią priemonę –  

„Simbolika liaudies mene“, 

kurį įgyvendina Trakėnų kaimo 

bendruomenės centras kartu su 

partneriais: Asociacija Aistiš- 

kių kaimo bendruomene, Kalva- 

riijos savivaldybės Kultūros 

centru, MB ,,Orijos Dvaras“. 

Projekto    tikslas   –   stiprinti  



 
 

ryšius su visos savivaldybės 

seniūnijų gyventojais, telkiant 

juos bendrai veiklai per 

liaudies meną. Įgyvendinant 

projektą numatyta suorga- 

nizuoti kūrybines dirbtuves – 

edukacijas, kurių metu trys 

edukacinių veiklų vedėjai 

supažindins dalyvius su įvairia 

simbolika (ornamentais) liau-

dies mene, gamins suvenyrus 

įvairiomis technikomis – droš iš 

medžio, kalinės metale ir odoje, 

klijuos iš popieriaus, lipdys iš 

molio, puoš gaminius liaudies 

meno ornamentais. Iš viso bus 

pravestos keturios kūrybinės 

dirbtuvės ta pačia tema, tik 

skirtinguose kaimuose.  

Projekto vertė – 10.000 Eur. 

 

       Pagal strategijos priemonę 

„Vietos projektų pareiškėjų ir 
vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-3, šiuo metu įgyven- 

dinamas 1 vietos projektas – 

„Verslumo ugdymo mokymai 

Kalvarijos savivaldybėje“ kurį 

įgyvendina   Tarprubežių bend-   

ruomenės centras. Projekto 

tikslas – ugdyti Kalvarijos 

savivaldybės gyventojų verslu- 

mo gebėjimus. Bus vykdomi 

mokymai šiomis temomis: 

“Sėkminga SVV įmonių 

veikla“, „Smulkių ir vidutinių 

įmonių kūrimas, verslo planas, 

pirminė buhalterinė apskaita“, 
„Produktų ar paslaugų parda- 

 
vimas, derybų taktikos“, 

„Projektų valdymas, vadova-

vimas, motyvacinės sistemos 

sukūrimas įmonei“. Šiuo metu 

mokymai jau prasidėję. Projekto 

vertė – 10.500 Eur. 

 

 
 

        Taip pat šiuo metu dar vyksta 

Aistiškių kaimo bendruomenės 

projektas „Kur upelis Aista – ten 

gimtinė mana“, kuris buvo 

pratęstas dėl Korona viruso 

(Covid-19) nulemtos situacijos. 

 

        Pagal priemonę „Novatoriš- 

ko verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-7, įgyvendi-

nami 3 projektai: 

        UAB „Vygora“ įgyvendina 

projektą    „Novatoriškas  moduli- 

nių namelių panaudojimo pro- 

jektas“,   kurio  tikslas  –  skatinti    

smulkaus verslo plėtrą ir vietos 

išteklių geresnio panaudojimo 

galimybes Kalvarijos savival- 

dybėje. Projekto metu bus 

įsigyjama kilnojamųjų mo-

dulinių namelių gamybos 

paslauga. Nameliai bus nuomo-

jami reikalingų socialinių 

paslaugų užtikrinimui, poilsiui, 

verslo poreikiams pasirašant 

trumpalaikes arba ilgalaikes 

nuomos sutartis. Projekto vertė –  

92 565,00 Eur. 

    Tomas Minsevičius įgyvendina 

projektą „Kalvarijos autopaslau- 

gų aikštelė“. Jo tikslas – pa- 

naudojant Kalvarijos VVG 

strategiškai patrauklią vietą, 

sukurti inovatyvias, gerai 

apmokamas darbo vietas 

Kalvarijos savivaldybės gyvento- 

jams. Projekto metu bus 

pastatytas 335,11 kv.m. pastatas 

– garažas, taip pat įsigyta 

naujausia kompiuterinės diag- 

nostikos įranga. Projekto vertė – 

91 614,29 Eur 

        UAB „Sūduvos statyba“ 

pradeda įgyvendinti projektą 

„Novatoriško verslo plėtra 

kuriant naujas darbo vietas“. Šio 

projekto tikslas - įsigyti guminės 

dangos liejimo įrangą, kad būtų 

galima pradėti teikti sporto 

aikštynų dangos klojimo 

paslaugas, kurių šiuo metu įmonė 

pati teikti negali. Projekto metu 

bus sukurtos 2 darbo vietos. 

Projekto vertė – 93 520,90 Eur. 

 

 

 

 

VYKSTA KVIETIMO NR. 6 PARAIŠKŲ VERTINIMAS 
 

        Paskelbus Kvietimą Nr.6, 

gautos 2 vietos projektų  

paraiškos: Tarprubežių bend- 

ruomenės    centro    projektas 

 „Viešosios infrastruktūros geri-   

nimas Tarprubežiuose“ ir 

Aistiškių   kaimo   bendruomenės 
projektas „Poilsio erdvė visiems“  

 Šiuo metu vyksta šių vietos 

projektų paraiškų vertinimas. 

 

 

 



PASKELBTAS KVIETIMAS NR. 7 
 

       Nuo 2020 m. birželio 29 d. 

9.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 

10 d. 15.00 val. renkamos 

vietos projektų paraiškos 

pagal šias Kalvarijos VVG 

teritorijos vietos plėtros 2016-  

 2023 m. strategijos priemones: 

“NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-

SAVA-1 ir “Novatoriško verslo 

kūrimas ir plėtra”, Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-7. 

         Kviečiame teikti paraiškas. 

Visą reikalingą su kvietimu 

susijusią informaciją rasite 

https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo

-dokumentai/ 

 

   

 

  

 

 

 

 

 
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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