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➢ Gerieji projektų pavyzdžiai 

➢ Sumanūs kaimai 

➢ Užsienio naujienos 

 

Unikalūs produktai ir pramogos Jums 

Išsirinkti unikalias dovanas gimtadienio, krikštynų ar artėjančių gražiausių metų švenčių proga ir taip nustebinti 

savo šeimos narius, draugus, bičiulius bei artimuosius; suorganizuoti išvyką ir smagiai praleisti laiką 

bendruomenių vykdomose edukacijose – viską rasite viename elektroniniame leidinyje – „Sukurta ir pagaminta 

Lietuvos kaime“. 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) surinko informaciją apie 280 kaimo bendruomenių, jų narių 

sukurtus ir pagamintus produktus, teikiamas paslaugas, pramogas bei kitas vykdomas veiklas iš 39 Lietuvos rajonų 

savivaldybių.  

Pirkėjams palinkėsime leistis į mūsų lietuviško kaimo kūrybos kelionę ir išsirinkti daiktą, produktą ar užsisakyti 

pramogą sau, šeimai, draugams ar dovanoti savo bendradarbiams, o gamintojams primename, kad leidinys bus 

nuolat pildomas tad kviečiame dalintis savo gaminiais, kūriniais, paslaugomis siunčiant mums informaciją el. 

paštu: bendruomenes@litfood.lt. 

Tikimės, kad šis leidinys taps puikia ir nemokama galimybe kaimo bendruomenėms parodyti savo pagamintus 

išskirtinius vietos produktus, sukurtus ir vykdomus edukacinius užsiėmimus ir kitas teikiamas paslaugas ne tik 

vietos gyventojams, tačiau ir Lietuvos bei užsienio partneriams parodų, susitikimų metu ir sulaukti naujų užsakovų 

bei pirkėjų. 

Elektroninį leidinį rasite čia. 

NAUJIENOS 

  2021 m. spalis                                                                                                                         Nr. 7 

mailto:bendruomenes@litfood.lt
https://www.litfood.lt/media/file/Kaimo-bendruomenes/Leidiniai/SUKURTA%20IR%20PAGAMINTA%20LIETUVOS%20KAIME_compressed%20(6).pdf
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LEADER programos įgyvendinimo 2014–2020 m. vertinimas 

Liepos mėnesio viduryje buvo pristatytas UAB „ESTEP Vilnius“ ekspertų ŽŪM užsakymu atliktas tyrimas apie 

LEADER programos įtaką skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę kaimo plėtrą 2014–2020 

metais. 

Šio tyrimo tikslas – įvertinti  priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo mechanizmą, veiklos sričių 

įgyvendinimo veiksmingumą, efektyvumą ir indėlį į 2014–2020 m. KPP tikslinių sričių įgyvendinimą bei 

LEADER metodo pridėtinę vertę. 

Tyrimas apėmė laikotarpį nuo vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pradžios iki 2020 

m. pabaigos. Buvo vertinamos visos 2014–2020 m. KPP priemonės „LEADER 

programa“ veiklos sritys, 49 VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos, 1 535 

patvirtinti vietos projektai, iš kurių 877 vertinamuoju laikotarpiu buvo baigti 

įgyvendinti, 25 patvirtinti VVG bendradarbiavimo projektai, iš kurių 8 buvo baigti 

įgyvendinti. 

 Pagrindinis dėmesys tyrimo metu buvo skiriamas LEADER principų įgyvendinimo vertinimui vietos lygiu ir vietos 

projektų indėlio į 2014–2020 m. KPP tikslinių sričių įgyvendinimą vertinimui, siekiant KPP lygiu apibendrinti 

vietos projektų įgyvendinimo rezultatus. 

Tyrimo metu buvo apklausta 511 VVG narių, VVG kolegialių valdymo organų narių ir VVG administracijų 

darbuotojų iš visų 49 VVG. Apklausos tikslas – įvertinti LEADER metodo ir principų reikšmę ir jų įgyvendinimą 

vietos lygiu, įskaitant LEADER metodo pridėtinę vertę. atsižvelgiant į tikslinės grupės nuostatas ir nuomonę. 

Taip pat tyrimo metu buvo atliktos trijų VVG įgyvendinamų vietos plėtros strategijų detalios atvejo studijos 

(Alytaus r.-Birštono, Kauno r. ir Šilutės r. VVG) ir dvi mini atvejo studijos (VVG bendradarbiavimo projektų 

lygiu). 

Visą tyrimo ataskaitą ir atvejų studijas rasite čia 

Parengta pagal internetinį puslapį: https://www.kaimotinklas.lt/ 

 

 

„Litfood“ įgyvendindama projektą „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas 

įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ rugsėjo–spalio mėn. surengė keturis seminarus 

tema „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“ su gerosios praktikos 

pavyzdžių lankymu. 

Seminarai, skirti kaimo bendruomenių narių aktyvinimui, bendruomeniškumo stiprinimui bei naujų projektinių 

idėjų generavimui, vyko Alytaus, Raseinių, Molėtų ir Šiaulių rajonų savivaldybėse. 

Renginio dalyviai diskutavo apie kaimo bendruomenių veiklų aktyvinimą, galimybę vietos problemas spręsti 

bendromis pastangomis, iniciatyvumą dalyvauti kaimo plėtros procesuose, gebėjimus prisitaikyti prie 

besikeičiančios ekonominės ir socialinės aplinkos, partnerystės skatinimą, bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi 

viešinant gerosios praktikos pavyzdžius. Emocinis bendrystės jausmas buvo kuriamas per grupines veiklas ir 

užduotis, bandant atskleisti ir pažinti tai kas motyvuoja ir kviečia būti aktyviais bendruomenės nariais. Antroje 

dalyje pristatytos kaimo bendruomenių veiklos ir aplankyti sėkmingai įgyvendinti projektai, tokie kaip: viešųjų 

erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, socialinė ir kultūrinė veikla bendruomenėje, socialinis 

ir bendruomeninis verslas, etninės kultūros ir amatų centro veiklos, įvairios edukacijos ir kt. 

2022 m. pavasarį planuojamas seminarų ciklas tema „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo 

bendruomeninėje veikloje“. Renginiai vyks Kauno, Kretingos, Panevėžio ir Zarasų rajonų savivaldybėse. 

 

 

 

Projektinė veikla 

  

https://www.kaimotinklas.lt/lt/naujienos/atliktas-leader-programos-igyvendinimo-vidurio-tyrimas
https://www.kaimotinklas.lt/
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Socialinis verslas 

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

 

 

Skautų slėnio socialinio verslo plėtra Ukmergės rajone 

Nuostabiame gamtos kampelyje Ukmergės rajone, Sukinių 

kaime yra įsikūręs „Skautų slėnis“ – skautų neformalaus 

ugdymo centras gamtoje. Šio socialinio verslo steigėjai 

organizuoja įvairius renginius ir mokymus gamtoje: 

patyrimines programas ir žygius, stovyklas, mokymus, o taip 

pat koordinuoja tarptautinės savanorystės projektus Lietuvoje 

ir užsienyje. Iš viso centras administruoja dvi skautiškas 

stovyklavietes Ukmergės ir Širvintų rajonuose. 

Projekto pavadinimas: Skautų slėnio socialinio verslo plėtra. 

Projekto tikslas – sukurti vietos bendruomenei naudingą 

socialinį verslą, geriau panaudojant vietos išteklius. 

Rezultatas: įvykdžius projektą stovyklavietėje įrengta iki 100 

miegamųjų  vietų, 10 tualetų ir 5 dušai prausyklos pastate. 

Sutvarkyta aplinka ir išvedžiotos komunikacijos, elektra. 

Įrengtos ryšio priemonės ir prieiga. 

 

Projekto kontroliniais metais ketinama toliau plėsti ir vystyti infrastruktūrą, įrengiant veiklų erdves ir papildomas 

pavėsines. Taip pat nuo 2021 m. išplėtus ir pagerinus infrastruktūrą atsirado galimybė priimti daugiau 

stovyklautojų ir organizacijų vykdančių veiklą gamtoje. 

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

 

 

Stovyklavietės, palankios psichinės sveikatos gerinimui, 

miške įrengimas 

Nuo vaikystės kaimą, gamtą, bei gyvūnus mylinti Danuta 

Beliavska-Aleksiejūnė užaugo mieste ir nusprendus 

įgyvendinti svajonę įsigijo sodybą Kaišiadorių r. Įkūrusi VšĮ 

„Myliu kaimą“ Danuta atsidavė poilsiavietės kūrimui. 

Stovyklavietėje pagrindinis dėmesys skiriamas bendravimui su 

gyvūnais, jų pažinimui. Čia lankytojai gali su jais bendrauti, 

šerti, glostyti ir tiesiog būti tarp jų. Papildomai galima 

užsisakyti edukacijas apie gyvūnus, jojimą poniu, žygius su 

gyvūnais į mišką, švęsti vaikų gimtadienius, darželių ir klasių 

išleistuves, organizuoti stovyklas ir fotosesijas su gyvūnais. 

2020 m. VšĮ „Myliu kaimą“ pateikė paraišką paramai gauti 

pagal Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės 2015–2020 m. VPS 

priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. 

Projekto pavadinimas: „Stovyklavietės, palankios psichinės sveikatos gerinimui, miške įrengimas“. 

Tikslas – sukurti išskirtinę poilsiavietę, palankią psichinės sveikatos gerinimui, kuri būtų įrengta su kuo mažesniu 

poveikiu gamtai, vykdyti joje neformalųjį švietimą ir gerinti žmonių sveikatą. Poilsiavietė, kurioje žmonės galėtų 

pailsėti nuo miesto šurmulio, netrukdomi pajaustų ryšį su gamta ir gyvūnais, sumažinant psichologinį diskomfortą 

ir stresą, tuo pat metu sumažinant skurdą kaime, nepriteklių, socialinę atskirtį ir moterų nedarbą, sukuriant darbo 

vietą, skatinant turizmą Kaišiadorių rajone, prisidedant prie teigiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės įvaizdžio 

formavimo. 

Projekto rezultatas: stovyklavietėje įrengtas laipynių parkelis, kur vaikai gali pasikarstyt medžiuose įrengtoje 

trasoje, taip pat įrengtas namelis medyje miške, kur pora gali pabėgti nuo miesto ir praleisti gamtoje romantiškas 

akimirkas. 

Parengta pagal internetinį puslapį: https://www.kaisiadorysvvg.lt/ 

http://www.ukmergesvvg.lt/
https://www.kaisiadorysvvg.lt/
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Gerieji projektų pavyzdžiai  

Kolainių kaimo bendruomenė, Kelmės r. 

Projekto pavadinimas: Kolainių kaimo bendruomenės namų atnaujinimas. 

Tikslas – įrengti laisvalaikio ir poilsio erdvę jaunimui Kolainių kaimo 

bendruomenės namuose 

Rezultatas: vietos projekto įgyvendinimo metu atliktas bendruomenės 

namų dalies patalpų kapitalinis remontas pritaikant šias patalpas jaunimo 

erdvei bei įsigyta įranga, reikalinga veiklų vykdymui – kompiuteris, 

projektorius su ekranu, nešiojama garso kolonėlė. 

Įrengtoje erdvėje bus sudarytos galimybės kaimo jaunimui aktyviai ir 

turiningai leisti laisvalaikį, organizuotis jiems patrauklias laisvalaikio 
formas 

Akmenės rajono savivaldybės administracija 

Projekto pavadinimas: Poilsio zonos įrengimas Papilėje. 

Tikslas – sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų 

rekreaciniams, poilsio, saugumo poreikiams tenkinti, įrengiant 

viešąją infrastruktūrą (poilsio zoną ir gatvių apšvietimą jos prieigose) 

Papilės miestelyje. 

Rezultatas: projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta automobilių 

stovėjimo aikštelė su pėsčiųjų takeliu, maudykla, pastatytos 

šiukšliadėžės, stovas dviračiams, persirengimo kabina, medinio stalo 

komplektas, suoliukai, lauko tualetas, S. Daukanto g., Liepų g., 

Ventos g. ir Kranto g. gatvių apšvietimas, sutvarkyta viešoji 

infrastruktūra Papilės mstl., Kranto g. šalia Ventos upės. 

 

 

Birštono savivaldybės administracija 

Projekto pavadinimas: Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas 

gerinant jaunimo ir kaimo bendruomenių infrastruktūrą Geležūnų k., 
Birštono seniūnijoje. 

Tikslas – gerinti jaunimo ir kaimo bendruomenių infrastruktūrą Geležūnų 

k., Birštono seniūnijoje, panaudojant atsinaujinančios  energijos šaltinius. 

Rezultatas: kelyje link Nemajūnų kaimo įrengtas dviračių-pėsčiųjų tako 

apšvietimas šviestuvais su saulės elementais Beržų g., Geležūnų k., 

Birštono seniūnijoje. 

 

 

 
formas, bendruomenė kartu su projekto partnerio Kelmės rajono socialinių paslaugų centro darbuotojais 

organizuos ir ves paskaitas jaunimui aktualia tematika, rūpinsis jų užimtumu. Atlikus bendruomenės patalpų 

kapitalinį remontą, įsigijus būtiną įrangą, sukurta patraukli erdvė bendruomenės nariams, vietos gyventojams, 

organizuojamos įvairios šventės, minėjimai, laisvalaikio leidimo veiklos jaunimui, vedami užsiėmimai bei 

organizuojamos paskaitos kaimo gyventojams aktualia tematika. 

Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016–2023 metų vietos plėtros 

strategiją. 

 

Lietuvoje tai vienintelė tokio ilgio atkarpa, kuri yra apšviesta pasikartojančia saulės energija. Gatvių apšvietimas, 

prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, tai yra dar vienas žingsnis tvarumo link. 

Projektas įgyvendintas pagal Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių 

inicijuotą vietos plėtros strategiją 2015–2020 metams. 

Projektas įgyvendintas pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 metų vietos plėtros 

strategiją. 
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Gerieji projektų pavyzdžiai 

Anglininkų kaimo bendruomenė, Biržų r. 

Projekto pavadinimas: Kūrybiška ir veikli bendruomenė – kaimo 

ateitis. 

Tikslas – tenkinti kaimo gyventojų poreikius, sukurti tinkamas 

sąlygas bendruomenės veiklai – tinkamai įrengiant patalpas, kad 

jomis būtų galima pasinaudoti ir vasarą ir žiemą. 

Rezultatas: įrengus oro kondicionierių ir šildymo sistemą – 

kokybiškai sutvarkytos patalpos, kuriomis bendruomenės nariai ir 

kaimų gyventojai galės pasinaudoti visais metų laikais, 

nepriklausomai nuo sezoniškumo. Bus organizuojama daugiau ir 

kokybiškesnių renginių, mokymų, seminarų. Kaimo gyventojai 

pajus socialinę naudą, aktyviau dalyvaus bendruomeninėje 

veikloje. 
 

Projektas įgyvendintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lėšomis. 

Gotlybiškių bendruomenės centras, Šakių r. 

Projekto pavadinimas: Naujos gotlybiškių vaikų ir jaunimo 

erdvės sukūrimas. 

Tikslas – sutvarkyti kaimo viešąją erdvę ir įsigyti vaikų 

žaidimų aikštelės įrangą bei treniruoklius. 

Rezultatas: sutvarkytas Gotlybiškių kaimo centrinėje dalyje 

esantis žemės sklypas, kuriame įrengta vaikų žaidimo aikštelė 

ir pastatyti treniruokliai, kuriais naudosis ne tik jauni kaimo 

gyventojai, tačiau ir visi norintys jais pasimankštinti. 

Aikštelės tvarkymo talkose aktyviai dalyvavo ir jaunimas, 

kuris supranta savo indėlio svarbą bendruomenei ir mokės 

tausoti įsigytą turtą. 

Varlaukio kaimo bendruomenė, Jurbarko r. 

Projekto pavadinimas: Varlaukio bendruomenės materialinės 

bazės gerinimas. 

Tikslas – sukurti kokybiškos veiklos ir laisvalaikio praleidimo 

sąlygas Varlaukio gyventojams. 

Rezultatas: sutvarkytos bendruomenės patalpos – nudažytos 

sienos, grindys, langų rėmai ir įsigyta įranga – nešiojamas 

kompiuteris, bevielis mikrofonas, garso aparatūra bei buitinis 

inventorius – šaldytuvas, viryklė, langų robotas, pulo stalas. 

Įgyvendinę projektą varlaukiečiai turi kokybiškai įrengtą vietą 

savo veikoms organizuoti, kurioje gali dažniau susitikti ir 

pasitarti, dalyvauti vykdomose edukacijose ar mokymuose, o 

vaikai – leisti laiką jiems skirtoje erdvėje.  

Tikimasi, kad suaktyvės Varlaukio kaimo gyventojų socialinis gyvenimas, pagerės bendruomenės mikroklimatas, 

greičiau ir efektyviau spęsis kaimo problemos. 

Projektas įgyvendintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lėšomis. 

 

 

Projektas įgyvendintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lėšomis. 
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Gerieji projektų pavyzdžiai 

 

Laičių kaimo bendruomenė, Ukmergės r. 

Projekto pavadinimas: Lauko scena, pavėsinė – renginiams 

lauke. 

Tikslas – pastatyti medinę, stacionarią lauko sceną-

pavėsinę Laičių kaimo parke,  pritaikant ją įvairaus amžiaus 

gyventojų poreikiams, sudarant sąlygas pasyvaus ir 

aktyvaus laisvalaikio leidimui. 

Rezultatas: Laičių kaimo gyventojų aktyviam ir pasyviam 

laisvalaikio leidimui parke pastatyta bei įrengta lauko 

scena-pavėsinė. Sukurta infrastruktūra – vieta renginiams ir 

koncertams, pagerins estetinį parko bei kaimo vaizdą.  

Įrengta scena-pavėsinė bus pritaikyta edukacinėms ir 

kitoms veikloms: vaistažolių džiovinimui, stalo žaidimams, 

taps atokvėpio vieta pravažiuojantiems dviračiais ir poilsio 

vieta gryname ore. 

 

Žagarių kaimo bendruomenė, Alytaus r. 

Projekto pavadinimas: Mes viena šeima – viena širdis. 

Tikslas – stiprinti bendruomenės sutelktumą, skatinti 

bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, plėtoti gyventojų 

laisvalaikio užimtumą. 

Rezultatas: suorganizuota kaimo bendruomenės šventė, kurios 

metu vyko meninė ir edukacinė programa, o bendruomenės 

nariai įgavo naujų gebėjimų, patirties, žinių, kuriomis galės 

pasidalinti ir su kitais bendruomeniečiais. Šeimos drauge leido 

laisvalaikį, sustiprino ryšį ne tik tarp savo narių, tačiau ir 

pabendravo su kitomis šeimomis, kitų bendruomeninių 

nariais. 

 

 

Laičių ir aplinkinių kaimų gyventojai turės galimybę dalyvauti organizuojamuose lauko renginiuose, bendrai leisti 

laisvalaikį viešojoje erdvėje, užmegzti ar atgaivinti pažintis, užsiimti bendromis veiklomis. 

Projektas įgyvendintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lėšomis. 

Šventės metu amatininkams, verslininkams ir ūkininkams buvo sudarytos sąlygos realizuoti savo gaminius bei 

produktus. 

Projektas įgyvendintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lėšomis. 

 

 Baibių kaimo bendruomenė, Zarasų r. 

Projekto pavadinimas: Baibių kaimo bendruomenės 

materialinės bazės stiprinimas. 

Tikslas – įsigyti trūkstamus baldus reikalingus bendruomenės 

veikloms vykdyti. 

Rezultatas: Baibių bendruomenės namams nupirkti ir surinkti 

7 stalai ir 50 kėdžių. Įsigytas turtas sukūrė jaukesnę ir gražesnę 

erdvę susitikimams, šventėms, vakaronėms, bendruomenės 

iniciatyvoms ir kitoms veikloms. 

 Projektas įgyvendintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lėšomis. 
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Sumanūs kaimai 

 

Daugiau apie „Sumanūs kaimai“ – kituose mūsų leidiniuose.    

Virtsu – pirmasis Sumanus kaimas Estijoje 

 

Virtsu kaimo gyvenvietė yra Virtsu pusiasalyje, vakarinėje Estijos pakrantėje. Tai 500 

gyventojų turinti maža, tačiau svarbi vietovė – jos uostas jungia žemyninę Estiją su Saremos 

sala. 

Prekyba ir pakrantės veikla čia buvo nuo seniausių laikų. Kaimas turi turtingą istoriją, kurią 

stengiasi išsaugoti ir pristatyti vietiniams gyventojams ir turistams: XV a. tvirtovės griuvėsiai 

ir pakrantės gynybos baterija, Virtsu dvaro rūmai ir švyturys. 

 

 

Neseniai buvo sukurtas Virtsu verslo parko statybos planas, siekiant pritraukti mažesnių ir vidutinių įmonių į šią 

kaimo vietovę. Be to, kaime jau veikia trys vėjo jėgainės, kurios prisideda prie tvarios energijos gamybos. 

„Smart Rural 21“ projekto akademijoje pristatytoje „Smart Virtsu“ strategijoje numatyta padidinti kaimo 

apsirūpinimą energija įsteigiant vietinę kooperatinę bendrovę, priklausančią kaimo žmonėms. Energijos gamyba 

gali būti viena iš daugelio „Virtsu“ plėtros galimybių: saulės parkas, tiekiantis atsinaujinančią elektros energiją į 

komunalinių paslaugų įmones ir verslo centrą arba parduodantis perteklinę elektros energiją į tinklą. Dar vienas 

šio sumanaus kaimo prioritetas yra verslo plėtra ir vietos švietimas, įskaitant atsinaujinančios energijos sprendimus 

ir vėjo jėgainių priežiūros specialistų mokymo centro įkūrimą. Kiti prioritetai – aukštos kokybės gyvenamosios 

aplinkos kūrimas; tradicijų išsaugojimas ir turizmo skatinimas; bendruomenės savarankiškumo didinimas; 

bendruomenės savimonės ir „Virtsu“ reputacijos didinimas. 

Kaimo bendruomenė tvirtai įsitikinusi, kad tik būdami „Smart Villages“ iniciatyvos dalimi gavo labai reikalingą 

postūmį teisinga linkme – neįprastos kaimo plėtros idėjos, nauji kontaktai ir bendradarbiavimas bei didesnis 

dėmesys mažiems pasiekimams. Paklausti apie savo kaimo sumanumą Virtsu gyventojai sako: „Sumanumas yra 

vietinis sveiko proto veiksmas“! 

Daugiau apie Virtsu sumanaus kaimo strategiją rasite čia 

 

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

Virtsu – pirmasis Sumanus kaimas Estijoje, kuris dalyvauja ES Komisijos 

remiamo 2,5 metų trukmės projekto „Parengiamieji veiksmai sumaniems 

kaimo vietovėms XXI amžiuje“ („Smart Rural 21“) įgyvendinime. Šio 

projekto tikslas yra skatinti ir įkvėpti kaimus vystytis ir įgyvendinti Sumanių 

kaimų metodus ir strategijas visoje Europoje, taip pat parengti Sumanių kaimų 

politikos priemones. 

Dar vienas iš Virtsu privalumų – nepakartojamos 

gamtos Puhtu-Laelatu draustinio parkas, gerai 

žinomas paukščių stebėtojams visame pasaulyje. 

Virtsu keltų uostu eksportuojamas žvyras, durpės ir 

medžio drožlės. Per pastaruosius du dešimtmečius 

Virtsu kaip ir daugelis kitų Europos kaimo 

vietovių, susiduria su tokiais iššūkiais kaip 

gyventojų skaičiaus mažėjimas ir senėjimas, 

menkas jų verslumas ir susiskaldžiusi 

bendruomenė. Norėdami tai įveikti, bendruomenė 

ieško naujų būdų, kaip derinti gamtą, turizmą ir 

tradicinę kultūrą su šiuolaikinėmis būtinybėmis, 

tokiomis kaip plačiajuostis interneto ryšys,  

susisiekimo gerinimas. Mokykla Virtsu veikia nuo 

1940 m., o vaikų darželis – nuo 1967 m.  

https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/Virtsu_Smart-Village-Strategy.pdf
https://www.smartrural21.eu/


8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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://ec.europa.eu/info/index_lt  

Leader 30-mečio proga jubiliejinė konferencija Švedijoje 

LEADER 30-mečio proga Europos LEADER asociacija 

kaimo plėtrai (ELARD) kartu su Švedijos kaimo tinklu 

š. m. lapkričio 30 d. – gruodžio 3 d. organizuoja 

jubiliejinę konferenciją Švedijos Halmstado mieste. 

Kaip teigia organizatoriai joje bus ne tik apžvelgta 

sėkminga LEADER įgyvendinimo per 30 metų patirtis, 

bet taip pat bus diskutuojama, kaip galime padėti siekti 

platesnės vietos demokratijos ir partnerystės principo 

taikymo visose Europos kaimo vietovėse, kad 

sukurtume gyvybingą Europą. 

 

 

Tarptautinė konferencija „Sumanieji kaimai žaliai, skaitmeninei ir atspariai Europai“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovėnijos pirmininkavimo ES Tarybai 

laikotarpiu, Slovėnijos Žemės ūkio, 

miškininkystės ir maisto ministerija 2021 

m. rugsėjo 30 d. – spalio 2 d. surengė 

tarptautinę konferenciją „Sumanieji 

kaimai žaliai, skaitmeninei ir atspariai 

Europai“. 

Šis tarptautinis renginys buvo vienas iš 

trijų pirmininkaujančios ES Tarybai 

Slovėnijos prioritetų, kuriuos apima 

ilgalaikės kaimo plėtros vizijos iki 2030 m. 

koncepcija. 

 

Daugiau informacijos apie jubiliejinę LEADER konferenciją rasite čia. 

 

 
Diskusijų, vykusių konferencijos metu, buvo ieškoma atsakymo į klausimą, kaip ES Komisija praktikoje pasieks 

nustatytus tikslus, kad kaimo vietovės taptų patrauklios, gyvybingos ir dinamiškos, taip pat mažinant miesto ir 

kaimo plėtros atotrūkį. 

Konferencijos dalyviai sutarė, kad norint pasiekti užsibrėžtų tikslų, būtina spręsti šias problemas tiek Europos, tiek 

nacionaliniu tiek vietos lygmenimis. Būtina siekti pagerinti miesto ir kaimo žmonių dialogą ir užtikrinti abiejų 

demografinių grupių gyvenimo kokybę. Pagrindinė dalyvių perduota žinia buvo ta, kad į kaimo plėtrą pagal 

„Sumanių kaimų“ koncepciją reikia žiūrėti integruotai, apimančią infrastruktūrą, energetiką, socialines paslaugas, 

judumą, skaitmeninimą, turizmą, sveikatos priežiūrą ir dar daugiau. 

mailto:bendruomenes@litfood.lt
https://ec.europa.eu/info/index_lt
http://elard.eu/leader-30-years-celebration-conference/

