
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 gimnazija, direktorė 

Dijana Kavaliauskienė

kalvar@kalvar.lm.lt

8 343 21060                                 

J. Basanavičiaus  g. 16, Kalvarija 

LT 69202

"Sveikas jaunimas 

– sveika 

bendruomenė“ 

Projekto tikslas: Didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunų žmonių 

bei jų šeimų narių socialinę integraciją per aktyvaus laisvalaikio veiklas.

Projekto uždaviniai: 

1. Ugdyti savanorius, padėsiančius jauniems žmonėms įsilieti į bendruomenę 

per aktyvų laisvalaikį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Projekto veiklos:                                                                                                     

1.1. Savanorių ugdymas ir veiklos palaikymas  – (BIVP projekto veiklų 

dalyvių – savanorių, kurie vykdys projekto veiklas, skaičius– 10 asm.).                                                                                        

                                                                                                                                          

2. Mažinti socialinę vaikų ir jaunimo atskirtį per dienos stovyklų 

organizavimas. 

2.1. Aktyvaus  ir turiningo užimtumo ir poilsio  organizavimas - (BIVP 

projekto veiklų dalyvių – įskaitant visas tikslines grupes - 100 asm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 

3.Skatinti vaikus ir jaunimą bei jų šeimas mažinti socialinę atskirtį gimnazijos 

bendruomenėje.                                                                                                                                       

3.1. Socialinės integracijos skatinimas per sveikos gyvensenos ugdymo 

renginius gimnazijos bendruomenei-  (BIVP projekto veiklų dalyvių, įskaitant 

visas tikslines grupes - 100 asm.)                                           

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 210

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- 10

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

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) - 10

1.2.2. Veiksmas ,,Socialinę

atskirtį patiriančių vaikų

ir jaunuolių socialinės

integracijos skatinimas per

įsitraukimą į

bendruomeninį gyvenimą,

savirealizaciją, edukaciją,

profesinį orientavimą ir

sociokultūrines veiklas"

32 700,00 30084,00 2 616,00 2019-10-31 1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 55 

(penkiasdešimt penki) socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų.

2. Kalvarijos vaikų ir jaunimo 

klubas "Arka", vadovė Evelina 

Didvalienė, 

arkaklubas@gmail.com, +370 618 

55 375, Laisvės  g. 17, Kalvarija 

LT 69206

"Tu gali rinktis !“ Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir 

jaunimo bei jų šeimos narių savirealizacijai, saviraiškai, turiningam 

laisvalaikiui, įsitraukimui į bendruomeninį gyvenimą

Projekto uždaviniai: 

1. Organizuoti vaikų ir jaunimo pramoginę - kultūrinę veiklą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Projekto veiklos:                                                                                                     

1.1. Vasaros stovykla  – (BIVP projekto veiklų dalyvių – socialinę atskirtį 

patiriančių vaikų ir jaunimo skaičius– 30 asm.).                                                                                        

  1.2. Renginių ciklas "Švenčiame vaikystę":                                                                                                                                                                                       

1.2.1 Batutų parkas -  (BIVP projekto veiklų dalyvių – socialinę atskirtį 

patiriančių vaikų ir jaunimo, jų šeimos narių skaičius– 40 asm.).                                               

1.2.2. Vasaros palydų šventė -  (BIVP projekto veiklų dalyvių – socialinę 

atskirtį patiriančių vaikų ir jaunimo, jų šeimos narių skaičius– 30 asm.).                                                                                                                      

1.3. Vaikų ir jaunimo metų apdovanojimai  (BIVP projekto veiklų dalyvių – 

socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunimo, jų šeimos narių skaičius– 40 

asm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                 

2.Skatinti jaunimo aktyvumą, visuomeniškumą, bendravimo kultūrą.                                                                                                                                    

2.1. Jaunimo susitikimai ir diskusijos su žymiais Lietuvos žmonėmis -   (BIVP 

projekto veiklų dalyvių – socialinę atskirtį patiriančių gyventojų ir jų šeimų 

narių skaičius– 50 asm.).

 2.2 Savanorių mokymai - (BIVP projekto veiklų dalyvių – savanorių skaičius - 

10 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:

Savanoriaujančių socialinėse nevyriausybinėse 

organizacijose asmenų skaičius- 7

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Pareiškėjo ir/ar partnerio organizacijose 

savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės 

nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF

veiklose-4

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

1.2.2. Veiksmas ,,Socialinę

atskirtį patiriančių vaikų

ir jaunuolių socialinės

integracijos skatinimas per

įsitraukimą į

bendruomeninį gyvenimą,

savirealizaciją, edukaciją,

profesinį orientavimą ir

sociokultūrines veiklas"

32 686,40 30071,49 2 614,91 2020-04-30 1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 55 

(penkiasdešimt penki) socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų.

65 386,40 60 155,49 5 230,91

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės

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

NR. VPPS-3

                                                     VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

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

IŠ VISO:

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


