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Projektas „Kryždirbystės tradicijos Kalvarijos krašte“ 

Finansavimas gautas iš Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros programos plėtros 2015-2018 metų 

programos 

 

Tikslas: 

Puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą ir tradicijas Kalvarijos krašte. 

Uždaviniai: 

 Parengti ir išleisti knygą apie Kalvarijos krašto mažąją architektūrą. 

 Pristatyti naują leidinį bendruomenėse. 

 Skatinti bendruomenių narius domėtis savo krašto istorija, tradicijomis, papročiais, juos 

gaivinti ir puoselėti. 

 

Rezultatai: 

Išleista knyga „Kalvarijos krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai ir koplytėlės“ (antras, 

papildytas leidimas). 

 

 

 

 

 

Projektas „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kalvarijos iniciatyvinei grupei – 30“ 

Finansavimas gautas iš Kalvarijos savivaldybės 20017-2020 metais planuojamų renginių ir projektų 

plano, skirto valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, programos 

 

Tikslas: Sutelkti Sąjūdžio Kalvarijos iniciatyvinės grupės narius, Kalvarijos krašto gyventojus 

paminėti Sąjūdžio trisdešimtmetį. 

Uždaviniai:  

 parengti ir eksponuoti literatūrinę parodą „laisvės pavasario šviesą saugokim širdimis!“; 

 organizuoti Sąjūdžio Kalvarijos iniciatyvinės grupės narių susitikimą. 

 

 

Rezultatai:  

 Parengta paroda: eksponuojamos fotografijos, dokumentai supažindinantys Kalvarijos krašto 

gyventojus su Sąjūdžio Kalvarijos iniciatyvinės grupės veikla Lietuvos atgimimo 

laikotarpiu. 

 Buvo organizuotas Sąjūdžio Kalvarijos iniciatyvinės grupės narių susitikimas, pagerbti 

sąjūdininkai, aktyviai dalyvavę Sąjūdžio veikloje.  

 

 

 

 

Projektas „Kiekvienos tautos kultūros paveldas yra visų tautų paveldas“ 

 

Projekto tikslas: Skatinti bendruomenę dalintis žiniomis apie turtingą Europos paveldą, jį vertinti 

bei stiprinti jausmą, kad priklausome bendrai Europos erdvei 

 

 



Uždaviniai: 

 Organizuoti pažintinę ekskursiją pėsčiomis  „Žydų pėdsakai Kalvarijoje“; 

 Surengti edukacinę prisiminimų valandėlę „Papročiai ir tradicijos mano šeimoje“; 

 Parengti fotografijų parodą „Didžiuokimės ką turime“; 

 Organizuoti viktoriną  apie Europos Sąjungą, Europos kultūros paveldą; 

 Vesti piešimo užsiėmimą „Kaip atrodys Kalvarija po 100 metų“; 

 Organizuoti diskusijas „Kiekvienos tautos paveldas yra visų tautų paveldas“. 

 

 

Rezultatai:  

 Organizuota pažintinė ekskursija pėsčiomis „Žydų pėdsakai Kalvarijoje“; 

 Surengta edukacinė prisiminimų valandėlė „Papročiai ir tradicijos mano šeimoje“; 

 Parengta fotografijų paroda „Didžiuokimės ką turime“; 

 Organizuota viktorina  apie Europos Sąjungą, Europos kultūros paveldą; 

 Pravesta piešimo užsiėmimas „Kaip atrodys Kalvarija po 100 metų“; 

 Organizuota diskusija „Kiekvienos tautos paveldas yra visų tautų paveldas“. 

 

 
 


