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Plungės rajono savivaldybės administracija
Žemaičių Kalvarijos šventovė
VP3-1.2-VRM-01-R-82-019
422 424,11 Eur
348 361,75 Eur
30 737,80 Eur
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2012 m. balandžio 27 d. – 2015 m. liepos 31 d.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti Žemaičių Kalvarijos miestelio gyventojų
veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą.
Projekto įgyvendinimo uždavinys – kompleksiškai atnaujinti ir išplėtoti Žemaičių
Kalvarijos bendruomenės infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką.
Projekto esmė. Projekto įgyvendinimo metu sutvarkius viešąją infrastruktūrą Žemaičių
Kalvarijos miestelyje (įrengus naujai ir atnaujinus pėsčiųjų takus Švč. Mergelės Marijos
apsilankymo bazilikos teritorijoje ir jos prieigose, restauravus šventoriaus tvorą ir vartus, įrengus
suoliukus, atlikus privažiuojamojo kelio Sedos skg. remonto darbus, įrengus apšvietimo tinklus ir
apšvietimo atramas su šviestuvais bei automobilių stovėjimo aikštelę), bus sudarytos prielaidos
gyventojų laisvalaikio kokybei ir įvairovei, vietos iniciatyvoms, emigracijos mažėjimui, užimtumo
didinimui, verslumo skatinimui, spartesniam kaimo gyventojų veiklų diversifikavimui,
bendruomeniškumo stiprinimui, bendruomeninės infrastruktūros ir miestelio estetinio vaizdo
gerinimui, gyventojų saugumui, nusikaltimų prevencijai, gyvenamosios aplinkos ir kokybės
skirtumo tarp miesto ir kaimo mažėjimui.
Tikimasi, kad projekto investicijos prisidės prie sąlygų, padedančių stabdyti šio miestelio
gyventojų skaičiaus mažėjimą bei stiprinančių vietos bendruomenę, kūrimo, sudarant galimybes
įvairinti ir plėtoti vietos paslaugų sektorių.
Projekto rezultatai. Įgyvendinus projektą, bus prisidėta prie kompleksiško esamų Žemaičių
Kalvarijos vietos bendruomenės problemų sprendimo - žemo verslumo, gyventojų migracijos, mažo
aktyvumo, neužtikrinto saugumo. Tokiu būdu bus prisidėta prie Žemaičių Kalvarijos gyventojų
veiklos diversifikavimo didinimo.
Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Jonušienė
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