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ĮGYVENDINAMI VIETOS PROJEKTAI 

 
        Įgyvendinant Kalvarijos 

VVG teritorijos vietos plėtros 

2016-2023 m. strategiją šiuo 

metu vyksta 13 vietos projektų.   

VšĮ „Užimtumo idėjos“ kartu su 

partneriais: Sangrūdos kaimo 

bendruomene, Kalvarijos 

savivaldybės kultūros centru, 

MB „Rainerta“ įgyvendina 

vietos projektą „Dieninė 

stovykla „Vasaros nuotykis“. 

Projekto tikslas – organizuojant 

dienos stovyklą kaimų ben- 

druomenėse, mažinti atskirtį 

tarp įvairių gyventojų socialinių 

grupių, įgalinti juos veikti kartu,  

 skatinti aktyvų užimtumą 

bendruomenėje. Projekto metu 

bus suorganizuotos 4 dieninės 

stovyklos vaikams Sangrūdos, 

Jusevičių, Akmenynų, Liubavo 

kaimuose. Sangrūdos kaime 

stovykla jau įvyko, šiuo metu 

vyksta Jusevičiuose.  

 

 

     

 

 
 

       Bendra projekto vertė –    

10.500,50 Eur, iš kurių 

paramos lėšos – iki 9.975,00 

Eur  

 

        Trakėnų kaimo bend- 

ruomenės centras įgyvendina 

projektą „Atrask save versle“.  

 



Projekto metu  suorganizuoti 

praktiniai – informaciniai 

seminarai šiomis temomis: 

„Šakočio kepimas ir puošyba“, 

„Gėlių meno mokymai“, „Vieno 

kąsnio sumuštinukų ir šaltų 

užkandžių gamyba ir puošyba“, 

„Inovatyvios sveikatinimo 

paslaugos kaimo turizmo 

sektoriuje (pirties programų 

mokymai, masažo technikos 

mokymai, aromaterapija bei 

sveika mityba).  

 
 

   Bendra šio projekto vertė –  

12.000,00 Eur, iš kurių paramos 

lėšos – iki 12.000,00 Eur.         

 

     Aistiškių kaimo bendruomenė 

kartu su partneriais įgyven- 

dindama projektą „Kur upelis 

Aista – ten gimtinė mana“, 

birželio 12 d. suorganizavo 

kraštiečių šventę. Buvo pristatyta 

bendruomenės veikla, pasveikinti 

ir apdovanoti nusipelnę asmenys, 

vyko įvairių kolektyvų pasi- 

rodymas, koncertai. 

 
       Bendra šio projekto vertė – 

10.526,32 Eur, iš kurių paramos 

lėšos – iki 10.000,00 Eur.  

 

      Dar vienas projektas, kurį 

įgyvendina Aistiškių kaimo 

bendruomenė – „Poilsio erdvė 

visiems“. Projekto metu bus  

pastatyti įvairios paskirties 

treniruokliai, vaikams bus įrengta 

laisvalaikio erdvė, kurioje bus 

sumontuotos sūpynės, karuselės, 

karstynės, žaidimų namelis su 

čiuožykla. Žmonių patogumui bus 

įrengti poilsiui skirti suoleliai.  

Projekto vertė – 16.270,66 Eur. 

 

      Taip pat šiuo metu dar 

įgyvendinami šie projektai:  

     Tomas Minsevičius įgyvendina 

projektą „Kalvarijos autopaslau- 

gų aikštelė“. Projekto metu bus 

pastatytas 335,11 kv.m. pastatas – 

garažas, taip pat įsigyta naujausia 

kompiuterinės diagnostikos 

įranga. Bendra projekto vertė – 

91.614,29 Eur, iš kurių paramos 

lėšos – 53.000,00 Eur. 

      Jonų kaimo bendruomenė 

įgyvendina projektą „Jonų kaimo 

bendruomenės statybinių 

paslaugų projektas“, kurio metu 

bus įsigytas universalus vikšrinis 

mini krautuvas, bus sukurtos 2 

darbo vietos. Bendra projekto 

vertė – 108.900,00 Eur, iš kurių 

paramos lėšos – iki 84.193,56 Eur 

      MB Plastiko sprendimai 

įgyvendina projektą „MB Plastiko 

sprendimai novatoriško verslo 

sukūrimas“. Jo metu numatoma 

įsigyti pūsto polietileno žaliavos 

pjaustymo ir pūsto polietileno 

alkūnių suvirinimo įrenginius bei 

gaminti pūsto polietileno alkūnes, 

naudojamas oro rekuperacijos 

sistemose, kurios yra privalomos 

A+  klasės  energetinio naudingu-  

mo pastatuose. Projekto metu bus 

sukurta 1 darbo vieta. Bendra 

projekto vertė –  93.170,00 Eur, iš 

kurių paramos lėšos – iki 

53.130,00 Eur.       

       Gintarė Staseliūnienė įgyven-               

 

dina projektą „Poilsio paslaugų 

kūrimas Pagraužių dvare“. 

Projekto metu numatoma įsigyti 

garso ir kvapų terapijai skirtus 

poilsio namelius, įrengti 

infrastruktūrą (apšvietimą, 

takelius), sukurti 2 darbo vietas. 

Projekto vertė – 92.202,00 Eur, 

iš kurių paramos lėšos – iki 

53.332,00 Eur. 

     MB „Klimesta“ įgyvendina 

projektą „Paslaugų teikimo 

bazės steigimas“. Jo metu 

numatoma įsigyti ekskavatorių su 

3D TPS įranga, sukurti 2 darbo 

vietas. Projekto vertė –  

91.960,00 Eur, iš kurių paramos 

lėšos – iki 52.440,00 Eur.  

     Mockavos kaimo bendruo- 

menė įgyvendina projektą 

„Aktyvūs lauko žaidimai“, kurio 

metu numatoma suorganizuoti 8 

renginius septyniuose Kalvarijos 

savivaldybės kaimuose. Renginių 

dalyviai žais įvairius lauko 

žaidimus, nugalėtojai bus 

apdovanoti prizais. Projekto 

vertė – 10.500,00 Eur, iš kurių 

paramos lėšos – iki 9.500,00 Eur. 

     Akmenynų kaimo bendruo- 

menė įgyvendina projektą 

„Kūrybinių dirbtuvių pasauly- 

je“. Jo metu numatoma 

suorganizuoti kūrybines dirbtu- 

ves vaikams ir suaugusiems, 

skatinančias jų kūrybiškumą, 

savirealizaciją, o taip pat 

suorganizuoti išvyką, aplankant 

levandų laukus. Projekto vertė – 

9.210,00 Eur, iš kurių paramos 

lėšos – iki 8.750,00 Eur. 

     Tarprubežių bedruomenės 

centras įgyvendina projektą 

„Viešosios infrastruktūros geri- 

nimas Tarprubežiuose“, kurio 

metu numatoma įrengti lauko 

treniruoklius, vaikų žaidimo 

aikštelę, mažosios architektūros 

elementus, sutvarkius aplinką 

sukurti laisvalaikio ir sporto 

erdvę. Projekto vertė –  

19.687,50 Eur, iš kurių paramos 

lėšos – iki 15.750,00 Eur.    

 



    

 

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI 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 bend- 

radarbiavimo projektą „Amatų 

skatinimas   ir   lėtojo    turizmo 

 turizmo plėtra Marijampolės 

regione“ (44TT-KM-20-3-09761-

PR001). Projekto metu numatyta 

suorganizuoti lėtojo turizmo 

mokymus, amatininkų rinkodaros 

mokymus, amatų mokymus 

(medžio drožimas, bitininkystė, 

vaistažolės, sūrių gamyba, muilo 

gamyba), dalyvauti viename 

renginyje (parodoje,  mugėje  ar  

 pan.) šalies mastu, viename – 

regiono masto, o taip pat 

renginiuose, vyksiančiuose visų 

partnerių teritorijose. Taip pat 

bus sukurti prekių ženklai, lėtojo 

turizmo portalas, išleistas lėtojo 

turizmo leidinys. 

Projekto vertė – 101.100,00 Eur, 

iš kurių paramos lėšos – iki 

96.045,00 Eur. 
 

 

 
   

 

  

 

 

 

 
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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