
 
 

 

KALVARIJOS VVG TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 

2016-2023 M. STRATEGIJA 
 

    

Kalvarijos VVG naujienlaiškis  Nr. 13                                                                   2021 m. gruodžio mėn. 

      

            

2021 metais sėkmingai tęsėme Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos 

įgyvendinimą. Šiai dienai pasirašyta vietos projektų sutarčių už 796 046,00 Eur. Šiuo metu jau baigti 

įgyvendinti 22 vietos projektai, dar 3 projektai yra įgyvendinami 

JJ

ĮGYVENDINAMI VIETOS PROJEKTAI 
 

Šiuo metu yra patvirtinti 2 vietos projektai pagal VPS priemonę „Socialinio ir bendruomeninio verslo 

kūrimas ir plėtra“. 

 

          MB ,,Orijos vilos“ projektu ,,Edukacijų 

centro įkūrimas Kalvarijos VVG teritorijoje“, 

planuojama pradėti plėtoti socialinį verslą pagal 

integruoto socialinio verslo modelį. Pradėdama 

vykdyti numatomą socialinį verslą, MB ,,Orijos 

vilos“ pirmiausia planuoja sukurti edukacijos 

centrą, kuriame vyks mokymai, konferencijų 

organizavimai, renginiai skirti bendruomenės 

poreikių tenkinimui, jaunimo užimtumo didinimui 

ir mokymosi visą gyvenimą veiklos vyresniems 

gyventojams, įdarbinti 1 darbuotoją (kuris 

prižiūrės edukacijos centrą, organizuos renginius, 

užtikrinti centro prieinamumą bendruomenės 

poreikiams). 

 

           UAB ,,Sūduvos statybos“ savo projektu 

,,Socialinio verslo kūrimas kuriant naujas darbo 

vietas“ planuoja pradėti plėtoti socialinį verslą 

pagal išorinio socialinio verslo modelį, kai 

numatoma vykdyti veikla nėra tiesiogiai susijusi 

su teigiamu socialiniu poveikiu, tačiau iš 

ekonominės veiklos gauto pelno 80 proc. 

reinvestuojama socialinei problemai spręsti. 

Planuojama įsigijus vikšrinį traktorių – 

buldozerį, įdarbinti 2 darbuotojus, teikti 

kraštovaizdžio tvarkymo ir statybvietės 

paruošimo paslaugas. 

 



 

ĮGYVENDINTI VIETOS PROJEKTAI 
     Baigti įgyvendinti 4 vietos 

projektai pagal VPS priemonę 

„Novatoriško verslo kūrimas ir 

plėtra“: 

1. UAB ,,Vygora“ projektas 

,,Novatoriškas modulinių 

namelių panaudojimo 

projektas“  

2. MB ,,Klimesta“ projektas 

,,Paslaugų teikimo bazės 

steigimas“  

3. Gintarės Staseliūnienės 

,,Poilsio paslaugų kūrimas 

Pagraužių dvare“  

4. MB ,,Plastiko sprendimai“ 

projektas ,,MB Plastiko 

sprendimai novatoriško verslo 

sukūrimas“  

     Baigtas įgyvendinti 1 vietos 

projektas pagal VPS priemonę 

„Socialinio ir bendruomeninio 

verslo kūrimas ir plėtra“: 

Jonų kaimo bendruomenės 

projektas ,,Jonų kaimo 

bendruomenės statybinių 

paslaugų projektas“  

 

     Baigtas įgyvendinti 1 vietos 

projektas pagal VPS priemonę 

,,Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“:  

Trakėnų kaimo bendruomenės 

centro projektas ,,Atrask save 

versle“ 

      Baigti įgyvendinti 2 vietos 

projektai, pagal VPS priemonę 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“: 

1. Tarprubežių bendruomenės 

centro projektas ,,Viešosios 

infrastruktūros gerinimas 

Tarprubežiuose“  

2. Aistiškių kaimo 

bendruomenės projektas 

,,Poilsio erdvė visiems“  

 

 

TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS 
        Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su 

partneriais: Šakių krašto vietos veiklos grupe, 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupe, 

Sūduvos vietos veiklos grupe ir Marijampolės 

vietos veiklos grupe pradėjo įgyvendinti 

teritorinio bendradarbiavimo projektą „Amatų 

skatinimas   ir   lėtojo    turizmo turizmo plėtra 

Marijampolės regione“ (44TT-KM-20-3-

09761-PR001). 

        Jau įvyko pirmieji lėtojo turizmo 

mokymai, kurių metu buvo pristatytas lėtasis 

turizmas jo paslaugų specifika, sąlygos ir 

reikalavimai, aptarta kuo jis skiriasi nuo tradicinio 

turizmo ar amatų. Identifikuoti Marijampolės 

apskrityje esantys objektai, paslaugų teikėjai, kurie 

gali būti priskirti prie lėtojo turizmo.  

        Pristatyta rengiama Sūduvos regiono lėtojo 

turizmo internetinė svetainė, aptartas jos dizainas, 

funkcionalumas ir architektūra. 

       Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio 

fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto 

lėšomis. 

 
2022 METAIS PLANUOJAMI KVIETIMAI PRIEMONĖMS: 
,,Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, LEADER-19.2-SAVA-5 

,,Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA-7 
,,Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto 

grandinę „nuo lauko iki stalo“, LEADER-19.2-SAVA-6 
Priemonėms skirta 231 328,40 Eur. 

 

Daugiau informacijos rasite www.kalvarijosvvg.lt 

 

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

www.nma.lt 

www.kaimotinklas.lt  
 

 

Naujienlaiškį parengė administravimo vadovė Jurgita Arelienė, tel. 8 60067033, el.paštas arelienejurgita@gmail.com  

  LAIMINGŲ NAUJŲJŲ, 2022-JŲ METŲ!         
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