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Projektas „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Akmenynų, Brukų, 

Liubavo, Jungėnų, Sangrūdos filialų patalpų pritaikymas visuomenės 

poreikiams“ (parengtas ir įgyvendintas pagal „Kalvarijos vietos veiklos grupės teritorijos vietos 

plėtros strategiją 2007-2013 m.“) 

 

Projektą rėmė: Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į 

kaimo vietoves. 

 
Tikslai: 

Bendrasis projekto tikslas 

 Skatinti vietos kaimo gyventojų iniciatyvas savišvietos srityje, suremontuojant ir 

visapusiškai pritaikant viešosios bibliotekos filialų patalpas visuomeniniams poreikiams. 

Specialieji tikslai: 

 Sukurti tinkamą aplinką lankytojams ir prisidėti prie vietos gyventojų gyvenimo kokybės 

gerinimo; 

 Išlaikyti esamus lankytojus ir pritraukti naujus, didinant tobulėjimo, saviugdos, saviraiškos 

galimybes; 

 Užtikrinti visapusišką Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos filialų funkcijų 

vykdymą bei teikiamų paslaugų plėtrą.  

 

Uždaviniai: 

 Atlikti remonto darbus numatytuose Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos 

filialuose; 

 Seną nusidėvėjusį inventorių pakeisti nauju; 

 Pagerinti bibliotekų filialų funkcijų vykdymą. 

 

Rezultatai: 

 Atnaujinti penki Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos filialai: Akmenynų, Brukų, 

Jungėnų, Liubavo, Sangrūdos; 

 Po projekto įgyvendinimo išaugo bibliotekos filialų lankytojų skaičius; 

 Išlaikytos penkios darbo vietos; 

 Suaktyvintas bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimas bei bendradarbiavimas tarp 

regiono organizacijų; 

 Pagerintas regiono įvaizdis bei vietos gyventojų gyvenimo kokybė.  

 

 

Projektas „Etninė kultūra: prisiminkim, saugokim, puoselėkim“ 
Finansavimas gautas iš Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros programos plėtros 2011-2014 metų 

programos 

 

Tikslas: 

Puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą ir tradicijas Kalvarijos krašte 

 

Uždaviniai: 

 Parengti ir išleisti kraštotyros leidinius; 

 Pristatyti išleistus leidinius bendruomenei; 



 Kelti darbuotojų kvalifikaciją etninės kultūros srityje; 

 Rengti tradicijas ir papročius puoselėjančius renginius. 

 

Rezultatas: 

Išleistos knygos „Kalvarijos krašto kūrėjai: Saulius Lisauskas“ ir „Kalvarijos krašto kūrėjai: 

Antanas Lastauskas“. Jos pristatytos bendruomenei. Organizuota pažintinė edukacinė išvyka į 

Trakus. Surengta konferencija „Kalvarijos krašto kultūros bei istorijos puoselėjimas ir sklaida“. 

Vyko etninę kultūrą puoselėjantys renginiai.  

 

 

Projektas „Aš ir mano šeima Europoje“ 
Projektą rėmė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje 

 

Tikslas: 

Skatinti vietos bendruomenę domėtis vyresnių žmonių aktyvumu, kartų solidarumu ir įprasminti 

Europos dieną.  

 

Rezultatas: 

Parengta fotografijų paroda „Pažintis su Europa“, sukurta vaikų piešinių knyga „Europa vaiko 

akimis“, organizuota viktorina „Aš – europietis“, vyko diskusija „Lietuva Europoje“ ir vakaronė 

„Aš ir mano šeima Europoje“.  

 

 


