
Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 

taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos 

2019 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. 5                                                            

PAPILDYTA 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos 

2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 1                                                        

Iš viso

Projektui 

suplanuotos skirti 

paramos lėšos

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Kalvarijos savivaldybės kultūros 

centras, direktorė Laima 

Kupstienė

kalvarijoskc@gmail.com

8 343 21502

Krosnos g. 28, Kalvarija LT 

69211

"Socialinę atskirtį 

patiriančių 

kalvarijiečių 

įtraukimas į 

bendras veiklas ir 

miesto kultūrinį 

gyvenimą"

Projekto tikslas: Skatinti Kalvarijos miesto gyventojų, patiriančių socialinę atskirtį, socialinę 

integraciją.

Projekto uždaviniai: 

1. 1. Didinti socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių integraciją į bendruomenines 

veiklas per kultūrines edukacijas.                                        

Projekto veiklos:                                                                                                     1.1.1. 

Velykinė edukacija – (BIVP projekto veiklų dalyvių – pagyvenusių asmenų skaičius – 10 

asm.)                               

1.1.2. Joninių edukacija - (BIVP projekto veiklų dalyvių – nepasiturinčių asmenų ir šeimų 

skaičius – 12 asm.)                                                                                       1.1.3. Šeimų 

šventės organizavimas -  (BIVP projekto veiklų dalyvių – nepasiturinčių asmenų ir šeimų 

skaičius – 35 asm.)                                              1.1.4. Laisvalaikio erdvės  užsiėmimams 

sukūrimas -  (BIVP projekto veiklų dalyvių – nepasiturinčių asmenų ir šeimų skaičius – 1 

asm.) .                                                                                  

   1. 2. Įtraukti senyvo amžiaus ir neįgalius suaugusius žmones į meninę veiklą.                                                                                                                                                                                                                            

1.2.1. Dainuojančių žmonių  iš įvairių socialinių grupių subūrimas bendrai kultūrinei veiklai -  

(BIVP projekto veiklų dalyvių – pagyvenusių asmenų skaičius – 5 asm.)                                             

1. 3. Supažindinti socialinė atskirtį patiriančius žmones su profesionaliuoju menu.                                                                                                                                               

1.3.1 Išvykų  į spektaklius ir koncertus organizavimas - (BIVP projekto veiklų dalyvių – 

nepasiturinčių asmenų ir šeimų skaičius – 18 asm.)                 

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 121

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1

Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:

Savanoriaujančių socialinėse nevyriausybinėse organizacijose ir nesančių tos 

organizacijos nariu, skaičius- 3

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (kuriems, remiantis Strategijoje pateiktos 

analizės duomenimis, labiausiai trūksta pagalbos), įtraukiamų į NVO 

organizuojamas veiklas skaičius - 20                                                                             

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF

veiklose-2

Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo 

dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po 

projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) - 8

1.2.1. Veiksmas

,,Socialinę atskirtį

patiriančių 

bendruomenės narių

socialinės integracijos

didinimas, įtraukiant

juos į kultūrines,

edukacines, menines,

sportines ir kitas

veiklas, kultūrinį

bendruomenės 

gyvenimą“ 

22 400,00 20608,00 1 792,00 2019-10-29 1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 

60 (šešiasdešimt) socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų.

2. Kalvarijos savivaldybės kultūros 

centras, direktorė Laima 

Kupstienė

kalvarijoskc@gmail.com

8 343 21502

Krosnos g. 28, Kalvarija LT 

69211

"Pažink, dalyvauk, 

pramogauk"

Projekto tikslas: Skatinti Kalvarijos miesto gyventojų, patiriančių socialinę atskirtį, socialinę 

integraciją.

Projekto uždaviniai: 

1. 1. Didinti socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių integraciją į bendruomenines 

veiklas per kultūrines edukacijas.                                      

Projekto veiklos:                                                                                                   

  1.1.1. Šeimų šventės organizavimas – (BIVP projekto veiklų dalyvių – nepasiturinčių 

asmenų ir šeimų, neįgaliųjų, pagyvenusių asmenų skaičius – 80 asm.)                               

1.1.2. Vaikų gynimo dienos šventės organizavimas - (BIVP projekto veiklų dalyvių – 

nepasiturinčių asmenų ir šeimų, neįgaliųjų asmenų skaičius – 60 asm.)                                                                                       

1.1.3. Natūralaus muilo gamybos edukacija - (BIVP projekto veiklų dalyvių – nepasiturinčių 

asmenų ir šeimų, neįgaliųjų, pagyvenusių asmenų skaičius – 30 asm.)                                                                      

1.1.4. Ebru meno edukacija -  (BIVP projekto veiklų dalyvių –  nepasiturinčių asmenų ir 

šeimų, neįgaliųjų, pagyvenusių asmenų skaičius – 20 asm.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1.5. Kalėdinė edukacija -  (BIVP projekto veiklų dalyvių –  nepasiturinčių asmenų ir šeimų, 

neįgaliųjų, pagyvenusių asmenų skaičius – 30 asm.).                                                                                                 

1.1.6. Pažintinių išvykų organizavimas - (BIVP projekto veiklų dalyvių –  nepasiturinčių 

asmenų ir šeimų, neįgaliųjų, pagyvenusių asmenų skaičius – 128 asm.)                 

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 81

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1

Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:

Įgyvendintų projektų, susijusių su pabėgėlių integracija, skaičius - 1  

Savanoriaujančių socialinėse nevyriausybinėse organizacijose ir nesančių tos 

organizacijos nariu, skaičius- 3

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (kuriems, remiantis Strategijoje pateiktos 

analizės duomenimis, labiausiai trūksta pagalbos), įtraukiamų į NVO 

organizuojamas veiklas skaičius - 20                                                                        

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF

veiklose-2

Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo 

dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po 

projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) - 8

1.2.1. Veiksmas

,,Socialinę atskirtį

patiriančių 

bendruomenės narių

socialinės integracijos

didinimas, įtraukiant

juos į kultūrines,

edukacines, menines,

sportines ir kitas

veiklas, kultūrinį

bendruomenės 

gyvenimą“ 

22 400,00 20608,00 1 792,00 2020-09-01 1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 

60 (šešiasdešimt) socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų.

(nurodomas sąrašo numeris)

PAPILDYTA 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos 

2020 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 5

PATIKSLINTA

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos 

2020 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. 7

Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys
Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Vietos plėtros strategijos 

(toliau - strategija) 

įgyvendinimo veiksmo, 

kuriam įgyvendinti 

skirtas projektas, 

numeris ir pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 

(eurais)

Eil. Nr.

 Vietos plėtros 

projekto (toliau – 

projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

Papildomi reikalavimai projektui

Paraiškos 

finansuoti projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

                                                     VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

NR. VPPS-2  



3. Kalvarijos Globos ir Užimtumo 

Centras

Ugniagesių g. 18, LT-69206 

Kalvarija

info@kalvarijosguc.lt

8 343 23570

"Ateik, pažink ir 

dalyvauk"

Projekto tikslas: paskatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės 

gyvenimą.

Projekto uždaviniai: 

1.Organizuoti socialinę integraciją skatinančias veiklas

Projekto veiklos:

1.1.Stovykla "Pažink save" (30 dalyvių, iš kurių ne mažiau kaip 11 unikalūs tikslinės grupės 

dalyviai)

1.2.Patyriminis  išvažiuojamasis renginys (20 dalyvių, iš kurių ne mažiau kaip 5 unikalūs 

tikslinės grupės dalyviai)

1.3.Informacinis  renginys  - "Pažink mane" (30 dal., iš kurių ne mažiau kaip 5 unikalūs 

tikslinės grupės dalyviai)

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 51

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1

Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:

Savanoriaujančių socialinėse nevyriausybinėse organizacijose ir nesančių tos 

organizacijos nariu, skaičius- 4

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (kuriems, remiantis Strategijoje pateiktos 

analizės duomenimis, labiausiai trūksta pagalbos), įtraukiamų į NVO 

organizuojamas veiklas skaičius - 21                                                                        

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF

veiklose- 2

Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo 

dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po 

projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) - 4

1.2.1. Veiksmas

,,Socialinę atskirtį

patiriančių bendruomenės

narių socialinės

integracijos didinimas,

įtraukiant juos į

kultūrines, edukacines,

menines, sportines ir kitas

veiklas, kultūrinį

bendruomenės gyvenimą“ 

22 393,80 20602,29 1 791,51 2020-09-01 1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 

40 (keturiasdešimt) socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų.

4. Asociacija „Kalvarijos Trečiojo 

amžiaus universitetas“

Laisvės g.2, LT-69214, Kalvarija

kalvarija.tau@gmail.com

8 650 51042

"GALIMYBĖS 

TAVO RANKOSE"

Projekto tikslas: Stiprinti vyresniojo amžiaus žmonių psichologinius, socialinius ir 

bendravimo įgūdžius, siekiant jų ilgalaikės integracijos į socialinę aplinką.

Projekto uždaviniai: 

1.Aktyvinti vyresnio amžiaus miesto gyventojų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, 

domėjimąsi savo krašto bei  kitų Lietuvos regionų istorija, tradicijomis, papročiais, 

dalyvaujant edukacinėse veiklose. Didinti socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių 

integraciją į bendruomenines veiklas per kultūrines edukacijas ir kitas bendras veiklas. 

2.Gerinti psichologinę ir emocinę pagyvenusių žmonių savijautą, gyvenimo kokybę.

Projekto veiklos:

1.1.Edukacinių-pažintinių  kelionių organizavimas, kurių metu dalyviai  susipažins Lietuvos 

regionų istorija, papročiais, dalyvaus edukacinėse programose (20 BIVP unikalių dalyvių)

1.2. Išvykos į Vilniaus nacionalinio Operos ir baleto teatro bei Kauno valstybinio  muzikinio 

teatro spektaklius (10 BIVP unikalių dalyvių)

2.1. Paskaitos psichologijos  tema (10 BIVP unikalių dalyvių)

2.2. Renginiai, įtraukiantys pagyvenusius ir senyvo amžiaus žmones į bendras veiklas, 

keliantys jų savivertę (21 BIVP unikalių dalyvių)

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 61

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1

Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:

Savanoriaujančių socialinėse nevyriausybinėse organizacijose ir nesančių tos 

organizacijos nariu, skaičius- 3

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (kuriems, remiantis Strategijoje pateiktos 

analizės duomenimis, labiausiai trūksta pagalbos), įtraukiamų į NVO 

organizuojamas veiklas skaičius - 21                                                                        

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF

veiklose- 3

Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo 

dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po 

projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) - 6

1.2.1. Veiksmas

,,Socialinę atskirtį

patiriančių bendruomenės

narių socialinės

integracijos didinimas,

įtraukiant juos į

kultūrines, edukacines,

menines, sportines ir kitas

veiklas, kultūrinį

bendruomenės gyvenimą“ 

22 400,00 20608,00 1 792,00 2020-09-01 1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 

40 (keturiasdešimt) socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų.

5. Asociacija ,,Skambėjimas“

Sodų g.3, Kalvarija

+37062664889

info@sonantem.lt

"#turiuKUReit" Projekto tikslas: Socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos gyventojų įgalinimas būti 

visaverčiais viešosios erdvės dalyviais per bendruomenines kultūrines, edukacines ir menines 

iniciatyvas. 

formuotis.

Projekto uždaviniai: 

1.Socialinės atskirties mažinimas  

2.SAPA  įtraukties didinimas

Projekto veiklos:

1.1. Atviri pasidainavimai su choru „Sonantem“ (25 unikalūs dalyviai)

1.2.Meninė užimtumo veikla (5 unikalūs dalyviai)

2.1.Socialinio dialogo kūrimas (14 unikalių dalyvių)

2.2. Jaunimo įgūdžių plėtra (2 unikalūs dalyviai)

2.3. Bendruomeniniai skaitymai (5 unikalūs dalyviai)

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 51

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1

Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:

Savanoriaujančių socialinėse nevyriausybinėse organizacijose ir nesančių tos 

organizacijos nariu, skaičius- 5

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (kuriems, remiantis Strategijoje pateiktos 

analizės duomenimis, labiausiai trūksta pagalbos), įtraukiamų į NVO 

organizuojamas veiklas skaičius - 21                                                                        

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose- 3

Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo 

dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po 

projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) - 6

1.2.1. Veiksmas

,,Socialinę atskirtį

patiriančių bendruomenės

narių socialinės

integracijos didinimas,

įtraukiant juos į

kultūrines, edukacines,

menines, sportines ir kitas

veiklas, kultūrinį

bendruomenės gyvenimą“ 

22 400,00 20608,00 1 792,00 2020-09-01 1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 

40 (keturiasdešimt) socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų.

111 993,80 103 034,29 8 959,51IŠ VISO:




