
2014 m.  
 

 

Projektas „Vietos gyventojų ir organizacijų bendradarbiavimas kuriant 

Kalvarijos krašto ateitį“ 
Vietos projektas 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: 

 Skatinti Kalvarijos savivaldybės gyventojų ir organizacijų partnerystę, kuriant krašto ateitį; 

 Taikant LEADER metodą parengti Kalvarijos savivaldybės seniūnijų plėtros gaires. 

 

Uždaviniai: 

 Atlikti Kalvarijos savivaldybės seniūnijų esamos situacijos ir gyventojų poreikių analizę; 

 Parengti teritorijos plėtros scenarijų. 

 

Rezultatas: 

Suorganizuota šešiolika susitikimų su vietos gyventojais ir organizacijomis; atliktas poreikių tyrimo 

anketavimas; parengti keturių seniūnijų plėtros planai. 

 

 

 

Projektas „ Tu esi ES pilietis – gali priimti sprendimus“ 
Projektas rėmė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje 

 

Tikslai: 

 Paminėti Lietuvos narystę ES 10-metį; 

 Skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. 

 

Rezultatas: 

Organizuota kūrybinė laboratorija „Lietuvos kelias ES“, Facebook profilyje surengtas žinių 

pasitikrinimo konkursas „Europos Parlementas – kas tai?“, parodytas lėlių spektakliukas vaikams 

„Pažinkime Europos Sąjungą“, vyko paskaita-diskusija „Ar gali ES piliečiai daryti įtaką 

sprendimams ir ES ateičiai?“. 

 

 

 

Projektas „Bendradarbiavimas – mūsų ateitis“ (finansavimas negautas) 

 

Vietos projektas parengtas ir įgyvendintas pagal „Kalvarijos vietos veiklos grupės teritorijos vietos 

plėtros strategiją 2007-2013 m.“. 

 

Tikslas:  
Skatinti Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos, vietų bendruomenių, įstaigų ir organizacijų 

tarpusavio bendradarbiavimą; 

 



Siektinas rezultatas: 

Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis tarp bibliotekos, vietos bendruomenių, įstaigų ir organizacijų; 

Bendradarbiavimo pagrindu organizuoti bendrus renginius.  

 

 

 

 

Projektas „Kalėdiniai žibintai“ 
Finansavimas gautas iš Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros programos plėtros 2011-2014 metų 

programos 

 

Tikslas: 

Puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą ir tradicijas Kalvarijos krašte 

 

Uždaviniai: 

 Organizuoti kūrybines laboratorijas „Kalėdiniai žibintai“; 

 Surengti sukurtų žibintų parodą, pristatyti bendruomenei.  

 

Rezultatas: 

organizuotos aštuonios kūrybinės laboratorijos, skatinančios Kalvarijos krašto žmones domėtis 

lietuvių liaudies ornamentika. Jų metu sukurti žibintai buvo eksponuoti Bibliotekoje.  

 

Projektas „Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros 2011-2014 m. programos 

apžvalga“ 
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 2015 m. kalendorių, kuris pristatys Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros 

plėtros 2011-2014 m. programos įgyvendinimo svarbiausius įvykius.  

 

Rezultatas: 

Išleistas 2015 m. kalendorių, kuriame apžvelgiama Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 

2011-2014 m. programos įgyvendinimo svarbiausi įvykiai. Vyko jo pristatymas. 

 


