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Patvirtintas projekto „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas 

įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ finansavimas 

2020 m. spalio mėn. pabaigoje VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra pateikė projekto paraišką pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. 

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį esamų kaimo bendruomenės narių, naujų bei pasyvių kaimo gyventojų  

dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, stiprinti bendruomeniškumą bei naujų projektinių idėjų generavimą, 

įtraukiant į veiklas jaunimą, taip pat siekiama stiprinti viešinimo įgūdžius sėkmingai įgyvendintų projektų 

rezultatų ir jų teikiamos naudos sklaidai. 

Įgyvendinant projekto uždavinius bus suorganizuoti 4 seminarai su gerosios praktikos pavyzdžių lankymu, tema 

„Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“ ir 4 seminarai tema 

„Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“ skirtinguose Lietuvos regionuose, 

taip pat bus organizuojamas 2014-2020 metų kaimo plėtros programos gerosios praktikos projektų, skirtų 

jaunimui, konkursas. 

Projekto dalyviai – visų Lietuvos kaimiškųjų savivaldybių atstovai: kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių 

nariai, ūkininkai, smulkieji kaimo verslininkai, amatininkai, esami ir potencialūs 2014-2020 m. kaimo plėtros 

programos pareiškėjai, kaimo jaunimas, valdžios ir žiniasklaidos atstovai bei kiti kaimo gyventojai. 

Pirmuosius seminarus planuojama organizuoti 2021 m. rugsėjo mėnesį. 
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Sėkmės istorijos 

Kovo – gegužės mėn. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 

(„Litfood“) Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius vykdė 

projektą apie miestą į kaimą iškeitusius ar į gimtąjį kraštą grįžusius 

lietuvius. Šio projekto metu buvo siekiama sužinoti ir publikuoti jų 

sėkmės istorijas. 

Minėtos istorijos – tai žmonių pasakojimai apie tai, kodėl jie paliko 

didmiesčius ir su kokiais iššūkiais jiems teko susidurti priėmus tokį 

sprendimą. Tiesa, skaitytojui akis užklius ir už kito, labai svarbaus, 

visas istorijas vienijančio dalyko – bendruomeniškumo auginimo. 

Tam pasakojimų autoriai pasitelkė skirtingas priemones: vieni 

įgyvendina projektus, kuriais gražina, atnaujina vietovės parkus, 

įkuria vaikams žaidimų aikšteles, kiti visa tai puoselėja 

organizuodami edukacines veiklas, nepamiršdami nei suaugusių, nei 

mažųjų kaimo gyventojų. 

 

 

 

 

 

buvo pristatyti 2020 m. LKBS vykdyta veikla, aptarti 2021 m. veiklos planai, numatomi renginiai bei projektai. Jo 

metu „Litfood“ atstovas padėkojo visiems už bendrystę ir perdavė padėkas bei atminimo dovanas rajonų kaimo 

bendruomenių lyderiams, su prašymu jas įteikti projekto „Geri pavyzdžiai užkrečia. Sėkmės istorijos“ dalyviams. 

Dalyvių pasakojimai atkleidžia projekto tikslus: padrąsinti lietuvius, ypač 

jaunus žmones, gyvenančius mieste ar užsienyje grįžti į kaimą, kuriame 

jie gimė ir augo, taip pat kitaip pažvelgti į aplinką, kurioje į gimtąjį kraštą 

sugrįžę žmonės iš naujo jame atranda gyvenimo pilnatvę, gerinti kaimo 

vietovių įvaizdį ir patrauklumą, pateikiant pačių gyventojų istorijas ir 

patirtis, geriausiai iliustruojančias ir atskleidžiančias pagrindinę projekto 

mintį – tai, kad Lietuvos kaime gera gyventi, ugdyti patriotizmą, pagarbą 

ir pasididžiavimą savo gimtuoju kaimu, miesteliu. 

Kaip jiems tai pavyksta – atsakymą rasite specialiai šiam projektui 

išleistame leidinyje. Dėkojame visiems dalyvavusiems: Mindaugui 

Piečiui,  Ramintai Karauskienei, Kristinai ir Deividui Bertašiams, Andriui 

ir Birutei Pekarskiams, Ritai ir Arnui Lukšiams, Rasai Martinonytei, 

Jolitai ir Erikui Garbuliams. 

Atsisiųsti leidinį galite ČIA 

 

 

Apie projektą kalbėjome ir birželio 10 dieną vykusiame Lietuvos kaimo 

bendruomenių sąjungos (LKBS) visuotiniame narių susirinkime, kuriame  

  

https://www.litfood.lt/media/file/Kaimo-bendruomenes/Leidiniai/Leidinys_Sekmes+istorijos_2021.pdf
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Socialinis verslas 

Daugiau apie Socialinį verslą ir jo pavyzdžius – kituose mūsų leidiniuose. 

 

 

Pagramančio daugiafunkcinio paslaugų centro 

įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 

Tauragės r. įsikūręs Pagramančio bendruomenės 

centras „Gramančia“ socialinių paslaugų idėją – 

įkurti socialinių paslaugų centrą, kuriame butų įrengti 

ir senjorų savarankiško gyvenimo namai – brandino 

daugiau nei dešimtmetį. Gavus patalpas panaudai 

buvo padarytas jų rekonstrukcijos projektas, o gavus 

paramą pagal Tauragės r. 2007-2013 m. VPS 

patalpos buvo renovuotos. 

2018 m. bendruomenė pateikė projekto paraišką 

paramai gauti pagal Tauragės r. 2016-2023 m. VPS 

priemonės „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. 

  Projekto tikslas – įkurti savarankiško gyvenimo namus Pagramančio miestelyje ir siekti teigiamo socialinio 

poveikio garbaus amžiaus asmenims. 

Paslaugų centras pradėjo veikti nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio. Prie socialinio verslo kūrimo prisidėjo vietos 

bendruomenės, Tauragė r. VVG, Mažonų seniūnija ir savivaldybės administracija. 

Savivaldybės prašymu, savarankiško gyvenimo patalpos buvo perorientuotos į globos namus. Sėkmingai sukurtas 

socialinis verslas (projekto metu sukurtos 3,5 darbo vietos, po projekto užbaigimo įkurta dar daugiau darbo vietų, 

šiuo metu jų – 11), teikiamos įvairios socialinės  paslaugos ne tik globos namų gyventojams, bet ir bendruomenės, 

seniūnijos, Tauragės r. ir kt. įvairių amžiaus grupių gyventojams. 

Šiuo metu socialiniuose globos namuose gyvena 22 senjorai. Gyventojams sudarytos orios, lūkesčius  atitinkančios 

gyvenimo sąlygos, padedančios puikiai jaustis aplinkoje. Puoselėjamos religinės vertybės, tarpusavio santykiai, 

programos ir aktyvus laisvalaikis. Globos namuose teikiamos įvairios paslaugos: SPA procedūros, mechaniniai 

masažai, linfodrenažas, relaksiniai masažai, garinė pirtis, skalbyklos paslaugos, skirtos tiek šių namų gyventojams, 

tiek Pagarmančio miestelio gyventojams bei svečiams. Juose taip pat yra ir maitinimo paslaugos, užsakomieji 

pietūs, vakarienės, žemaitiško paveldo vaišės, vykdomos edukacinės programos. Sutvarkytoje aplinkoje prie 

pastato vyksta įvairūs renginiai. 

Parengta pagal internetinį puslapį: http://www.tauragesvvg.lt/   

 

Kairelių kaimo bendruomenės socialinio verslo kūrimas 

Kairelių kaimo bendruomenė, vykdydama socialinio verslo 

projektą „Kairelių kaimo bendruomenės socialinio verslo 

kūrimas“, kuris finansuojamas per Rokiškio r. VVG, 2020 m. 

gegužės pabaigoje pasodino 29600 braškių daigų. Jie susodinti 

0,5 ha plote, priklausančiame bendruomenei. Dar ankstyvą 

pavasarį iš projekto lėšų bendruomenė nusipirko nedidelį 

traktorių, priekabą. Braškių priežiūrai sukurtos 5 sezoninės 

darbo vietos Gediškių ir aplinkinių kaimų gyventojams. 

Projektas su braškių susodinimu, jų priežiūra ir realizavimu 

nesibaigė. Iš projektinių lėšų bendruomenė taip pat atliko 

įsigyto pastato (buvusios parduotuvės), kapitalinį remontą. 

Braškių nusipirkti galima vietoje, Rokiškio turguje, taip pat jos 

yra pristatomos į vietą. 

Parengta pagal internetinį puslapį: http://www.rokiskiovvg.lt/  

 

http://www.tauragesvvg.lt/
http://www.rokiskiovvg.lt/


4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lėtasis turizmas Lietuvos kaimiškose vietovėse 

 Ankstesniuose leidiniuose rašėme apie tai, kas yra Lėtasis turizmas. 

Priminsime, kad šioje sąvokoje svarbus yra ne pats keliavimo tempas, 

bet gebėjimas per penkias jusles perteikti, o keliautojui perimti, šalies / 

krašto / šeimos tapatybę ir savastį. Iš vienos pusės tai yra  noras 

pasidalinti asmenine erdve bei laiku, sukaupta patirtimi ir gyvenimo 

būdu, o iš kitos pusės – troškimas sutikti kūrybingus, originalius 

žmones, pasinerti į jų sukurtą autentikos pasaulį, sužinoti, išmokti, 

patirti. patirti. Lėtojo turizmo srityje labai svarbu yra darnumas, autentiškumas ir lokalumas, ekologija ir sezoniškumas, 

tačiau bene pats svarbiausias dalykas – visapusiškumas, tai yra, kai siūloma paslauga yra ne dirbtinai sukurta 

patenkinti keliaujančiojo poreikį pramogauti, bet ji natūraliai kyla iš kuriančiojo gyvenimo būdo, sukauptos 

patirties ir noro dalintis žiniomis, vertybėmis. 

Praėjusiame leidinyje pristatėme jauną architektę Ievą Žvinakevičiūtę (Benetę), kuri savo aistrą mažoms erdvėms 

įkūnijo į Paukščių namelį medyje, greta paukščių karalystės – Žuvinto rezervato. Namelis skirtas apsistoti dviems, 

Daugiau apie Lėtąjį turizmą ir jo pavyzdžius – kituose mūsų leidiniuose. 

 

 

 

Kita išskirtinė istorija, susijusi su karalių miestu 

Merkine, kuri savo istorijos didybe paviliojo 

druskininkietes mamą ir dukrą - Almą Matulevičienę ir 

Editą Semeniukienę. Išsami miestelio istorijos analizė, 

atida vietos augalams, augantiems ant žemyninių kopų 

prie Merkinės ir tradiciniams šilinių dzūkų darželiams, 

pagarba sezoniškumui ir ekologijai, labai aiški kokybės 

ir autentikos vizija sukūrė mažą stebuklą – šeimyninį 

bistro „Šilo kopą“. Šiandien jis žinomas ne tik 

Lietuvoje, bet ir gurmanams iš Europos didmiesčių, 

atvykstančių čia paragauti kasdien kuriamo vis naujo 

valgiaraščio, pabendrauti su Alma ir Edita, kurios 

kiekvieną priima it šeimos svečią. Betarpiškas 

bendravimas, čia ir dabar kuriamo skonio magija, atida 

kiekvienai detalei ir pagarba svečiui yra „Šilo kopos“ 

vizitinė kortelė.  

Apie Almą Matulevičienę ir Editą Semeniukienę 

skaitykite daugiau: http://inx.lv/UBJn  

 

Druskininkiečių, dviejų menininkų Aušros ir Tauro 

Česnulevičių šeima, lankytojus priima savo kūrybos 

namuose „Druskos studija“ ant Ratnyčios upės kranto. 

Lankytojai vaišinami tikra Druskininkų šaltinių 

druska, jiems pasakojama, kodėl druska, kaip ji 

išgaunama, kaip panaudojama, kodėl jie įsisukę į 

druskos dulkes, ką bendro turi druska su 

Druskininkais. Atvykę patys gali lipdyti, minkyti ir 

skaptuoti druską bei rašyti patarles apie ją. 

Smalsiausieji ragauja ant druskos lėkštės pateikto, 

druskoje kepto upėtakio. Gardu kaip du medu, bet ar 

tai įmanoma nupasakoti? 

Apie Aušrą ir Taurą Česnulevičius skaitykite daugiau: 

http://inx.lv/UhPe  

 

 

suteikiant galimybę gamtos mylėtojams priartėti prie 

paukščių pasaulio. Šiame leidinyje pristatome dar dvi 

istorijas iš Dzūkijos krašto – tai Druskeniai iš Ratnyčios 

ir skonių virtuozai iš Merkinės. 

Nuotraukos iš „Druskos studijos“ asmeninio archyvo. 

Nuotraukos iš „Šilo kopos“ asmeninio archyvo. 

 

http://inx.lv/UBJn
http://inx.lv/UhPe
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Gerieji projektų pavyzdžiai 

 

Grikpėdžių kaimo bendruomenė, Pakruojo r. 

Projekto pavadinimas: Naujos bendruomeninio gyvenimo 

formos – sportas ir sveika gyvensena. 

Tikslas: ugdyti bendruomenės narių ir jaunimo meilę sportui, 

sveikai gyvensenai ir gimtam kraštui, skatinti savanorystę, 

bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. 

Rezultatas: projektas įgyvendintas kartu su partneriu - Degėsių 

kaimo bendruomene. Grikpėdžių kaimo bendruomenės 

namuose atlikti paprastojo remonto darbai ir įrengta 

treniruoklių salė, persirengimo kambarys ir dušas. 

Bendruomenė įsigijo 4 lauko treniruoklius, kurie buvo 

pastatyti  prie Grikpėdžių bendruomenės namų. Projekto 

partneriui, Degėsių kaimo bendruomenei, nupirkti du vandens 

dviračiai ir pramogai ant vandens skirtas Torpedo Zip Line 

rinkinys. 

 Projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti trys renginiai: „Vasaros sporto šventė Grikpėdžiuose“, „Sportuokime 

kartu“ Dvariškių kaime ir „Aktyvaus laisvalaikio ir sporto renginys“ Degėsių kaime. Bendruomenės įgyvendintas 

vietos projektas sudarė palankesnes sąlygas vietos gyventojams aktyviai leisti laisvalaikį, paskatino sportuojančius 

asmenis bendradarbiauti su kitų bendruomenių sporto mėgėjais.  

Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. VPS priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos organizavimas“. 

 

 

Vėriškių bendruomenė – konkurso 

„Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai 

2021“ nominacijos „Partnerystės galiūnai“ 

3 vietos nugalėtoja 

Projektas įgyvendintas pagal „VVG 

„Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros 

strategija 2016–2023 m.“ priemonę 

„Bendradarbiavimo rėmimas, vykdant 

regioninių produktų rinkodarą ir kuriant 

maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“. 

 Projekto tikslas ‒ užtikrinti NVO, vykdančios ūkinę veiklą, bendradarbiavimą su vietos ūkininku, sukuriant 

regioninių produktų rinkodaros sistemą ir maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“. 

Nuo 2014 metų Vėriškių bendruomenė turi įkūrusi maisto gaminimo cechą, kuriame ne tik kepama, bet ir 

organizuojami maisto gaminimo užsiėmimai vaikams, jaunoms mamos ir kt. bendruomenės nariams. Jame taip pat 

vyksta ir vaikams skirti edukaciniai užsiėmimai.  

„Vėriškių kepyklėlė“ sėkmingai veiklą vykdo jau kelis metus. Didžiausia problema buvo tai, kad nebuvo 

produkcijos gabenimui ir pardavimui pritaikyto automobilio. Projekto lėšomis buvo įsigytas automobilis su 

įmontuota prekybos, šaldymo, virtuvine įranga, pritaikyta vykdyti prekybinę veiklą. 

Įgyvendintas projektas didina gamybos apimtis, tuo pačiu didėja bendruomenės pajamos. Vėriškių kepyklėlė 

prisiima atsakomybę ne tik už savo veiklos sėkmę, bet ir už bendruomenės gerbūvio kūrimą, materialinės bazės 

stiprinimą. „Vėriškių kepyklėlė“ prisideda ir toliau prisidės prie Vėriškių vaikų dienos centro veiklos, bus 

remiamos vaikų vasaros stovyklos, šventės, renginiai. 

Laimėtojus pagal numatytus kriterijus išrinko darbo grupė, kurią sudarė Žemės ūkio ministerijos, NMA ir Vietos 

veiklos grupių tinklo atstovai. 

Daugiau apie projektą: http://inx.lv/USkX   

Daugiau apie apdovanojimus: http://inx.lv/UvnG   

http://inx.lv/USkX
http://inx.lv/UvnG
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Gerieji projektų pavyzdžiai 

Auksodės kaimo bendruomenė, Mažeikių r. 

Projekto pavadinimas: „Ūž Žemaitėje“. 

Tikslas: puoselėti Žemaitijos krašto kultūros tradicijas, pristatant 

etninę kultūrą, patiekalus ir amatus, suvienyti ir išlaikyti Auksūdžio 

kaimo ir aplinkinių seniūnijų bendruomenes bendrai kultūrinei 

veiklai, tuo pačiu skatinant išsaugoti žemaičių tarmę, 

bendruomeniškumą, įtraukiant į bendrą veiklą įvairių amžiaus grupių 

ir rizikos grupių atstovus. 

Rezultatas: Auksūdžių kaimo parke surengta šventė „Ūž Žemaitėje“, 

kurioje dalyvavo kaimyninės bendruomenės. Šventės metu buvo 

demonstruojami senieji amatai, pristatyta etnografinė programa „Oi 

bova bova Žemaitijuo…“ su dainomis ir pasakojimais, degustuoti 

kulinarinio paveldo patiekalai. 

 

 

 

Projektas įgyvendintas pagal 2015-2023 metų Šiaulių rajono VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“. 

 Trūdų kaimo bendruomenė, Švenčionių r. 

Projekto pavadinimas: Bendruomenės namų statyba Trūdų kaime. 

Tikslas: padidinti Trūdų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, 

sudarant palankias sąlygas Trūdų ir aplinkinių kaimų gyventojų 

socialinės, kultūrinės ir ekonominės veiklos plėtotei ir sukuriant 

viešąją infrastruktūrą. 

Rezultatas: pastatyti bendruomenės namai, įrengti nuotekų ir 

vandentiekio tinklai (prijungti prie centralizuotų gyvenvietės tinklų), 

lauko elektros tinklai. Į teritoriją nutiestas žvyro dangos privažiavimas 

su trinkelių dangos dviejų automobilių stovėjimo aikštele. Joje viena 

vieta pritaikyta ir žmonių su negalia reikmėms. 

 Pastačius bendruomenės namus ir įrengus infrastruktūrą – sudarytos visapusiškos sąlygos aktyviai bendruomenės 

veiklai, gyventojų užimtumui, švietėjiškiems renginiams, teminiams kūrybos vakarams, šventėms, kapelos 

repeticijoms. Bendruomenės namai tapo kultūros, laisvalaikio užimtumo centru. 

Projektas įgyvendintas pagal 2015–2023 m. Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ VPS priemonę 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse”. 

 
Kaimų bendruomenė „Viltija“, Kaišiadorių r. 

Projekto pavadinimas: Paparčių dominikonų vienuolyno 

statinių tvarkyba. 

Tikslas: gyvenimo kokybės gerinimas ir gyventojų gerovės 

didinimas atliekant dominikonų vienuolyno statinių koplyčios 

fasado tvarkymo ir vartų atkūrimo darbus Paparčių kaime bei 

pradėtų edukacinių veiklų vaikams ir jaunimui tęstinumas. 

Rezultatas: įgyvendinimo laikotarpiu, išsaugant visas 

vertingąsias savybes, buvo restauruota Paparčių vienuolyno 

kapinių koplyčia bei sumontuotos dominikonų vienuolyno vartų 

varčios, pagerinta gyventojų gyvenimo kaime kokybė. 

Projektas įgyvendintas pagal 2015–2020 m. Kaišiadorių rajono 

VPS priemonę ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir 

gamtos paveldą, kraštovaizdį“. 
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Užsienio naujienos 

Pilotinis sumanių kaimų projektas „Smart Rural 21“ 

Ankstesniuose „Bendruomenių naujienų“ leidiniuose rašėme apie Sumanių kaimų strategijas, galinčios padėti 

įveikti  kaimo vietovių skaitmenizavimo problemas. Tęsdami šią temą pristatome projektą „Parengiamieji veiksmai 

dėl sumanių kaimo vietovių XXI amžiuje“ („Smart Rural 21“). 

 

 

Daugiau apie „Sumanūs kaimai“ – kituose mūsų leidiniuose.    

Tai dvejų su puse metų trukmės projektas (2019 12 – 

2022 06), kurį remia Europos Komisija ir kurio 

pagrindinis tikslas – skatinti ir įgalinti kaimus plėtoti 

ir įgyvendinti sumanių kaimų metodus ir strategijas 

visoje Europoje bei informuoti ir paskatinti politikos 

formuotojus priimti sumanių kaimų palaikymo 

politiką ir programas. 

Projektas apima:  

1. naujų įrankių sumaniems kaimams ir išteklių 

kūrimą visiems kaimo plėtros dalyviams;  

2. techninių rekomendacijų teikimą ir palaikymą 21 

pasirinktos sumaniojo kaimo bendruomenės 

strategijų rengimui ir įgyvendinimui;  
3. paramos teikimą dvejoms kaimo bendruomenėms 

jų sumanaus kaimo strategijos įgyvendinimui;  

4.  politikos gairių, kurios padėtų sumaniųjų kaimų 

strategijos įgyvendinimui ir darytų įtaką būsimo 

laikotarpio Bendrosios žemės ūkio politikos 

strateginius planų sudarymui, parengimą.  

Projekto „Smart Rural 21“ vykdymą koordinuoja tarptautinė konsultacinė įmonė E40 Group kartu su 5 partneriais 

iš ES šalių. Į šį projektą taip pat yra įtraukti ir nacionaliniai ekspertai iš 28 Europos šalių, jų sąraše ir Lietuvos. 

Į sumanių kaimų projektą užsiregistravo 185 kaimo bendruomenės iš 23 ES ir 2 ne ES šalių. Daugelis šių kaimo 

bendruomenių aktyviai dalyvauja keliose „Smart Rural 21“ projekto veiklose. Pilotinių sumanių kaimo strategijų 

parengimui 2020 metų viduryje buvo atrinkta 21 kaimo bendruomenė. Šios bendruomenės turi galimybę dalyvauti 

sumanių kaimų akademijos veikloje. Pagrindinis sumanių kaimų akademijos tikslas – sudaryti sąlygas projekte 

dalyvaujančių kaimo bendruomenių atstovams keistis patirtimi ir mokytis tarpusavyje, taip pat stiprinti gebėjimus 

kurti ir įgyvendinti sumanaus kaimo strategiją. Praėjusiais ir šiais metais jau įvyko du sumanių kaimų akademijos 

renginiai.  

Projekto metu planuojama organizuoti keturis regioninius seminarus, kurių tikslas pristatyti ir aptarti su įvairiomis 

suinteresuotosiomis šalimis – dalyvaujančių projekte kaimo bendruomenių, regionų, privataus sektoriaus atstovais, 

politikos formuotojais– Sumanių kaimų temas ir projekto „Smart Rural 21“ rezultatus.  

Regioniniais seminarais taip pat siekiama didinti informaciją ir jos sklaidą apie sumaniuosius kaimus, prisidėti prie 

praktinių išvadų ir rekomendacijų dėl sumaniųjų kaimų strategijų rengimo ir įgyvendinimo. Pirmasis toks regioninis 

seminaras įvyko šių metų kovo mėnesį,  dėl vyraujančios COVID-19 pandemijos jis buvo organizuojamas 

nuotoliniu būdu.  

2022 m. gegužės mėn. planuojama baigiamoji projekto konferencija, kurios tikslas – pristatyti galutinius projekto 

rezultatus, daugiausia dėmesio skiriant, kaip sumanieji kaimai gali būti kuriami ir įgyvendinami atsižvelgiant į 

konkrečias vietos sąlygas. Tikimąsi, kad joje dalyvaus apie 150 dalyvių, atstovaujančių įvairias suinteresuotas šalis. 

Parengta pagal e-leidinį https://www.smartrural21.eu/  

https://www.smartrural21.eu/
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Leidinį rengė 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros  

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius 

Tel. +370 685 87511 

El. paštas bendruomenes@litfood.lt 

Užsienio naujienos 

Parengta pagal e-leidinį https://enrd.ec.europa.eu/  

 

Kaimo vizijos savaitė – suburta kaimiškoji 

Europa 

Birželio pradžioje Europos kaimo plėtros tinklas 

(EKPT) paskelbė išsamią Europos kaimo vizijos 

savaitės, vykusios š. m. kovo mėn. pabaigoje, 

ataskaitą. Penkių dienų trukmės interaktyvioje 

internetinėje konferencijoje, kurios pagrindinis 

tikslas parengti ilgalaikę Europos kaimo vietovių 

ateities viziją, dalyvavo daugiau nei 550 dalyvių iš 

35 Europos šalių. Šią konferenciją organizavo 

EKPT kartu su Europos Komisija.  

 

 

Paskelbtoje renginio ataskaitoje apibendrinti pagrindiniai šio unikalaus renginio pranešimai ir diskusijos. 

Europos Komisijos pirmininkė, Ursula von der Leyen sveikindama šios konferencijos dalyvius pažymėjo, kad 

Europos kaimo ateitis gali būti formuojama tik lokaliai. Viešosios konsultacijos leis sukurti naują Europos kaimo 

strategiją ir viziją 2040 metams, kuri bus pateikta kaimo žmonės. 

Planuojama, kad Komisija šių metų vasarą priims komunikatą dėl Europos kaimo ateities.  

Su Europos kaimo vizijos savaitės ataskaita galite susipažinti čia: http://inx.lv/UlPK  

 

LEADER - 30 metų ir pasirengimas ateičiai 

Birželio 3 dieną Europos kaimo plėtros tinklo (EKPT) 

kontaktų centro organizuotame internetiniame seminare 

buvo nagrinėtas ilgalaikis LEADER poveikis kaimo 

vietovėms. Jo metu buvo aptarta, kaip ateityje būtų galima 

maksimaliai padidinti LEADER pridėtinę vertę, 

įgyvendinant vietos plėtros strategijas, vietos projektus ir  

kitas iniciatyvas pagal BŽŪP strateginius planus. 

Nuotolinis renginys buvo skirtas vadovaujančioms ES šalių 
 

institucijoms, nacionaliniams kaimo tinklams, mokėjimo agentūroms, VVG ir kitoms LEADER 

suinteresuotosioms šalims.  

Daugiau informacijos apie vykusį Leader internetinį seminarą rasite čia: http://inx.lv/UlfD  

mailto:bendruomenes@litfood.lt
https://enrd.ec.europa.eu/
http://inx.lv/UlPK
http://inx.lv/UlfD

