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2020 metais sėkmingai 

tęsėme Kalvarijos VVG 

teritorijos vietos plėtros 

2016-2023 m. strategijos 

įgyvendinimą. Šiai dienai 

pasirašyta vietos projektų 

sutarčių už 313 226 Eur. 

 Dar 271 328 Eur suma 

patvirtinta Nacionalinės mo- 

kėjimų agentūros projektų 

atrankos komitete. Šių pro-  

jektų vykdymo sutartis planuo- 

jame pasirašyti artimiausiu 

metu. 

 Šiuo metu jau baigti įgyvendinti 

10 vietos projektų. Įgyven- 

dinami 5, o pasirašius sutartis 

bus pradėti vykdyti dar 7 vietos 

projektai. 3 projektų paraiškos 

yra vertinamos. 

 

   

 

YPATINGAS DĖMESYS – DARBO VIETAS KURIANTIEMS PROJEKTAMS 
 

Įgyvendinus vietos projektus 

pagal šias priemones: 

„Socialinio ir bendruomeninio 

verslo kūrimas ir plėtra“, 

kodas LEADER-19.2-SAVA-1, 

„Bendradarbiavimo rėmimas 

vykdant regioninių produktų 

rinkodarą ir kuriant maisto 

grandinę „nuo lauko iki 

stalo“, kodas LEADER-19.2- 

 

 

 SAVA-6 ir „Novatoriško verslo 

kūrimas ir plėtra“, kodas 

LEADER - 19.2 - SAVA - 7, 

planuojama sukurti iš viso 14 

darbo vietų.  

 Jau pasibaigusio UAB „Sūduvos 

statyba“ vietos projekto 

„Novatoriško verslo plėtra 

kuriant naujas darbo vietas“ 

metu   sukurtos   2   darbo  vietos.    

 

 

 Šiame   projekte   UAB „Sū- 

duvos statyba“ įsigijo guminės 

dangos liejimo įrangą ir pradės 

teikti sporto aikštynų dangos 

klojimo paslaugas. Šios 

paslaugos bus teikiamos ne tik 

Kalvarijos savivaldybės teri- 

torijoje, bet ir kitose 

savivaldybėse. Kol kas tokių 

įmonių Lietuvoje yra nedaug. 



 
 

Šiuo metu vykdomi 2 vietos 

projektai, kuriantys darbo 

vietas. UAB „Vygora“ 

įgyvendinamo projekto  

,,Novatoriškas modulinių 

namelių panaudojimo 

projektas“ metu bus įsigyti 3 

moduliniai nameliai, teikia- 

mos   apgyvendinimo   paslau- 

gos, nuomojant modulinius 

namelius, sukurtos 2 darbo 

vietos. 

 
 

Tomas Mincevičius įgyvendina 

projektą „Kalvarijos autopas- 

laugų aikštelė“. Projekto metu 

numatoma pastatyti šiuolaikinį 

335,11 kv. m pastatą,  pritaikytą 

sunkiasvorių ir lengvųjų moto- 

rinių transporto priemonių 

techninei priežiūrai ir remontui. 

Siekiant įrengti inovatyvias 

darbo vietas, numatyta įsigyti 

kompiuterinės diagnostikos 

įrangą. Projekto metu bus 

sukurtos 2 darbo vietos Kalva- 

rijos savivaldybės gyventojams.  

Naujų    darbo    vietų    kūrimas, 

skatinant inovacijų į vietos 

ekonomiką diegimą ir geresnį 

vietos išteklių panaudojimą,  

padės spręsti VVG teritorijos 

socialines, ekonomines proble- 

mas, mažinti socialinę atskirtį. 

 

 

     

 

 
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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