
 

 

KALVARIJOS VVG TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 

2016-2023 M. STRATEGIJA 
 

 

Kalvarijos VVG naujienlaiškis  Nr. 15                                                                  2022 m. gruodžio mėn. 

 

Kalvarijos vietos veiklos grupė toliau sėkmingai tęsia Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 

m. strategijos įgyvendinimą.  

Šiai dienai pasirašyta vietos projektų sutarčių už 867 551, 22 Eur.  

Šiuo metu jau baigti įgyvendinti 28 vietos projektai ir dar 4 yra įgyvendinami. 

 
ĮGYVENDINTI VIETOS PROJEKTAI 

Pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-1“ yra 
baigti įgyvendinti  4 projektai: 

 
1. VšĮ „Užimtumo idėjos „Gamtos stovykla“ 

Bendra projekto vertė – 10.500,00 Eur, iš kurių paramos lėšos – 9 975,00 Eur.  

Projekto tikslas – suorganizuoti vasaros stovyklą kaimų bendruomenėse, mažinti atskirtį tarp įvairių 

gyventojų socialinių grupių, įgalinant juos veikti kartu, skatinant aktyvų užimtumą, bendruomenėje.  

Projekto rezultatai: suorganizuotos 4 vasaros stovyklos Sangrūdos, Jusevičių, Akmenynų ir Liubavo kaimų 

bendruomenėse. Dalyviai buvo įtraukti į įvairias su ekologija, tvariu gyvenimu, gamta ir gyvūnija 

supažindinančias veiklas. Visos veiklos buvo skirtos tiek fiziniam aktyvumui didinti, tiek sveikatai stiprinti, 

bendravimo, komandinio darbo įgūdžių lavinimui. 

 
 



 
2. Tarprubežių kaimo bendruomenė „Edukacinės veiklos kartu“ 

Bendra projekto vertė – 2 126,32 Eur, iš kurių paramos lėšos – 2 020,00 Eur.  

Projekto tikslas – ugdyti kaimo gyventojų gebėjimus veikti kartu mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant 

socialinį solidarumą.  

Projekto rezultatai: pirmuoju etapu projekto dalyviai turėjo edukacinę išvyką į Augų sūrių ūkį Druskininkų 

sav. ir pažintinę ekskursiją po Druskininkus. Projekto dalyviai galėjo palyginti kokių paslaugų sektorių 

galima plėsti Kalvarijos savivaldybėje, kartu dalyvauti degustacinėje veikloje, susipažinti su naujais 

žmonėmis. Antroji projekto dalis buvo skirta vietinių verslų pažinimui, dalyviai vyko į kvapų terapijos 

užsiėmimus su pirties procedūrom Sangrūdoje (3 grupės). Bendruose grupiniuose užsiėmimuose buvo 

dalijamasi įvairialype patirtimi, bendraujama, gerinami tarpusavio bendravimo ryšiai, gyventojai 

susipažino su kitų seniūnijų gyventojais, mėgaujamasi pirties procedūromis ir kvapų terapija pirtyje.  

Projekto partneriai – Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,ARKA“, Sangrūdos kaimo bendruomenė ir 

Aistiškių kaimo bendruomenė. 

 
 

3. Akmenynų kaimo bendruomenė „Stovyklaukime kartu“ 

Bendra projekto vertė – 10 240,00 Eur, iš kurių paramos lėšos – 9 728,00 Eur.  

Projekto tikslas – organizuojant savivertės didinimo ir kūrybines veiklas, sudaryti sąlygas 

bendruomeniškumo ir bendravimo tarp įvairių amžiaus bei socialinių grupių asmenų skatinimui, mažinti 

jų socialinę atskirtį, įgalinti juos veikti kartu. 

Projekto rezultatai: šiuo projektu buvo siekiama per bendras veiklas spręsti vaikų ir jaunimo užimtumo, 

šeimų stiprinimo, poilsio organizavimo bei kitas socialines ir kultūrines problemas kaime, mažinant jų 

socialinę atskirtį. Kartu su partneriais MB ,,Pramoga“, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubu ,,ARKA“ ir 

Kalvarijos savivaldybės kultūros centru buvo suorganizuota stovykla šeimoms ir 4 stovyklos vaikams bei 

jaunimui, kuriose dalyvavo 80 dalyvių. 

 

 
 

4. Sangrūdos kaimo bendruomenė „Sangrūda gyvai“ 

Bendra projekto vertė – 10 200,00 Eur, iš kurių paramos lėšos – 9 690,00 Eur.  

Projekto tikslas – surengti Kalvarijos savivaldybėje 4 pokalbių vakaro renginius, skatinančius vietinius 

žmones labiau domėtis savo kraštu bei aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose.  

Projekto rezultatai: projekto metu, keturiose Kalvarijos savivaldybės seniūnijose (Tarprubežiai, Liubavas, 

Aistiškiai, Sangrūda) vyko pokalbių vakarai. Į renginius buvo kviečiami iš Kalvarijos savivaldybės kilę 



žmonės, kad pasidalintų patirtimi, kaip pasiekė savo karjeros, kaip sekėsi gyventi, kokie tada laikai buvo, 

kas pasikeitę. Šiais renginiais buvo siekiama mažinti socialinę atskirtį, skatinant vietos žmones dalyvauti 

renginiuose 

 
 

ĮGYVENDINAMI VIETOS PROJEKTAI 
VPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas 

vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant 

maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“: 

1. MB „Imperata kepiniai“ „Maisto grandinės 

„nuo lauko iki stalo“ kūrimas Kalvarijos 

vietos veiklos grupės teritorijoje“, 

prašoma suma: 56 968,00 Eur. 

VPS priemonė „Socialinio ir 

bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ 

       1. MB „Orijos vilos“  „Edukacijų centro  

įkūrimas     Kalvarijos VVG teritorijoje“, prašoma 

suma – 84.000,00 Eur. 

VPS priemonė „Novatoriško verslo kūrimas ir 

plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-7“: 

1. MB „ArgoGildija“ „MB „ArgoGildija“ verslo 

pradžia“, prašoma suma: 53 329,01 Eur. 

2. Aivaras Sakalauskas „Aivaro Sakalausko 

verslo pradžia“, prašoma suma: 30 043,39 

Eur. 

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 toliau sėkmingai 

įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą „Amatų skatinimas ir lėtojo turizmo plėtra 

Marijampolės regione“ (44TT-KM-20-3-09761-PR001). 

Šių metų birželio mėnesį  pradėta vykdyti projekto veikla ,,Dalyvavimas miesto šventėse". Per vasarą 

sudalyvauta  5 Suvalkijos savivaldybėse vyksiančiuose renginiuose ir taip įvykdyta numatyta projektinė 

veikla.  

Šiuo metu jau yra pasirašyta Amatų mokymų paslaugų teikimo sutartis. Numatoma medžio drožimo, biti-

ninkystės, vaistažolininkystės, sūrių gamybos ir muilo gamybos mokymai Marijampolės sav., Šakių raj., 

Vilkaviškio raj., Kazlų Rūdos sav., Kalvarijos sav. (po 1 kiekvienoje VVG). 

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. 

 

 



Skirta parama projektui „Kalvarijos vietos veiklos grupės 2023 – 2027 m. vietos plėtros 

strategijos parengimas “ 

2022 m. rugsėjo 6 d. Kalvarijos vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė Lietuvos 

kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji 

parama“ dvišalę paramos sutartį Nr. 42PP-KM-22-1-03993-PR001 ir pradeda įgyvendinti projektą 

„Kalvarijos vietos veiklos grupės 2023 – 2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas “. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2024 m. gegužės 31 d. 

Naujo finansavimo laikotarpio strategijos parengimui skiriama iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių 

eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu. 

Projekto metu planuosime, diskutuosime, analizuosime apie kaimiškųjų vietovių situaciją, naujos 

Strategijos tikslus, priemones, veiklos sritis.  

Į diskusijas kviesime kaimo bendruomenes, NVO, verslo ir valdžios atstovus. 

 

PASKELBTAS KVIETIMAS NR. 12 

Nuo 2023 m. sausio 3 d. iki 2023 m. vasario 3 d. renkamos vietos projektų paraiškos pagal šią Kalvarijos 

VVG teritorijos vietos plėtros 2016- 2023 m. strategijos priemonę: “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/ 

 

MŪSŲ KONTAKTAI 

Adresas: Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija LT-69206, Lietuva 

El. p.  info@kalvarijosvvg.lt 
Tinklapis: www.kalvarijosvvg.lt 

Facebook: Kalvarijos vietos veiklos grupė 

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

 www.nma.lt 

 www.kaimotinklas.lt 
 

Naujienlaiškį parengė:  

Kalvarijos VVG viešųjų ryšių specialistė Jurgita Ivoškienė, tel. 8 631 18058  el.p. ivoskiene.jurgita@gmail.com 
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