Įgyvendinome projektą
„Pažink savo kraštą“
Kalvarijos savivaldybės kultūros centras įgyvendino projektą „Pažink savo kraštą“ pagal vietos
plėtros strategiją „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2007–2013 m.“ II prioriteto „Kalvarijos
VVG teritorijos gyventojų sutelktumo ir tapatumo stiprinimas“ priemonę „2.1. Įvairių gyventojų grupių įtraukimas
į bendrą veiklą ir jų bendradarbiavimo skatinimas” veiklos sritį „2.1.2. Gyventojų grupių ir organizacijų
bendradarbiavimo projektai“.
Projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti susitikimai su Kalvarijos savivaldybėje veikiančiomis
kaimo bendruomenėmis Kalvarijos krašto šventės „Šypsausi savo kraštui“ parengiamųjų darbų aptarimui, veiklų
pasiskirstymui. Rugsėjo 8 d. suorganizuota Kalvarijos krašto šventė „Šypsausi savo kraštui“. Šventei
bendruomenės neliko abejingos. Pasitelkusios išskirtinę atributiką, dalyvavo eisenoje Kalvarijos gatvėmis.
Meniniuose kiemeliuose bendruomenės demonstravo rankdarbių, skanumynų, amatų įvairovę. Scenoje pristatė
parengtas menines programas bei nuveiktus darbus.

Jungėnų kaimo bendruomenė

Sūsninkų kaimo bendruomenė

Sangrūdos kaimo bendruomenės kiemelis

Jusevičių kaimo bendruomenės prisistatymas

Lapkričio 21 d. Kalvarijos savivaldybės kultūros centras organizavo susitikimą su kaimo
bendruomenėmis, kurio metu buvo dalintasi krašto šventės įspūdžiais. Bendruomenių pirmininkai pristatė gerąją
projektų įgyvendinimo patirtį. Apie bendruomenių aktyvumą projektinėje veikloje papasakojo Kalvarijos vietos
veiklos grupės projektų koordinatorius Jaunius Kazlauskas.
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Kalvarijos savivaldybės kultūros centro ir kaimo bendruomenių susitikimo akimirka

Patirtimi dalinosi Aistiškių kaimo bendruomenės
pirmininkė Marija Murauskienė

Bendruomenių projektinę veiklą pristatė Kalvarijos
VVG projektų koordinatorius Jaunius Kazlauskas

Balandžio 26 d. įvyko pažintinė Kalvarijos savivaldybės kaimo bendruomenių kelionė. Kaimo
bendruomenių atstovai aplankė 7 bendruomenes. Susipažino su jų veikla, pamatė sutvarkytas ar dar tvarkomas
bendruomenių patalpas, dalinosi ateities planais.
Apžiūrėti Jurgežerių kaimo bendruomenės namai. Akmenynuose aplankyta parapijos namai, renovuota
Akmenynų bažnyčia, seniūnijos pastate esančios bibliotekos ir medicinos punkto patalpos, apžiūrėtas
bendruomenės įsigytas traktorius, šakų smulkintuvas, sniego verstuvas, rotacinė žoliapjovė.
Aistiškių kaimo bendruomenėje apžiūrėti pakeisti 19 gyvenamųjų namų stogai, bendruomenės namai,
įrengta virtuvė, sukonstruota moderni virtuvės įranga, baldai, pastatytas šildymo katilas ir įrengta šildymo sistema.
Antrame aukšte įrengta biblioteka ir patalpos svečių apgyvendinimui.
Liubave aplankyta renovuota bažnyčia, seniūnijos pastate esančios bibliotekos ir medicinos punkto
patalpos, bendruomenės namai.
Apžiūrėti suremontuoti Trakėnų bendruomenės namai, čia įrengta vaizdo stebėjimo įranga, virtuvė,
patalpos sportavimui, renginių salė, įsigytas sporto inventorius (treniruokliai, biliardo ir teniso stalai), vaizdo
kamera, nupirktas traktoriukas ir sodybų tvarkymo agregatai.
Sangrūdoje buvo aplankyti bendruomenės namai, autoserviso patalpos ir įsigyta įranga.
Kvietkinėje surengtas projekto aptarimas, padėkota projekto partneriui - Kvietkinės kaimo bendruomenei,
aptarta šios bendruomenės veikla: rengti plenerai, jaunimo edukacinės stovyklos.
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Jurgežerių kaimo bendruomenės namuose

Sangrūdos kaimo bendruomenės autoservise

Trakėnų kaimo bendruomenės namuose

Aistiškių kaimo bendruomenės namuose įrengtoje virtuvėje

Projekto įgyvendinimo metu įsigyti lauko baldai (tinkantys masiniams renginiams), įgarsinimo,
apšvietimo ir scenos nuomos paslauga. Įsigyta kompiuterinė technika, kėdės.
Projektas įgyvendinamas su partneriu – Kvietkinės kaimo bendruomene (prie projekto įgyvendinimo
prisideda įnašu natūra – nemokamu savanorišku darbu). Projekto tikslas – Skatinti įvairių vietos gyventojų grupių
įtraukimą į bendrą veiklą ir jų bendradarbiavimą, plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Kalvarijos
savivaldybės kultūros centro ir Kalvarijos savivaldybės kaimo bendruomenių. Projekto trukmė - 1 metai. Bendra
projekto biudžeto suma - 36179,76 Lt, iš jų – 25788,51 Lt paramos lėšos (3509,04 PVM), 3632,21 Lt kultūros
centro lėšos, 3250 Lt - įnašas natūra (nemokamas savanoriškas darbas).

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro informacija.
A. Pudinsko, Ž. Bukevičiaus, J. Kazlausko nuotraukos.
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