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Ramaus ir jaukaus Jums Kūčių vakaro.
Vilties, tikėjimo ir vidinės ramybės kupinų Šventų Kalėdų.
Drąsių idėjų, prasmingų darbų, džiaugsmingų troškimų bei siekių, atkaklumo ir sėkmės
pasitinkant Naujuosius – 2021-uosius metus.
Džiaukimės, tobulėkime, matykime vieni kitų gerus darbus, dovanokime dėmesį ir pagarbą!
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
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Konkurso „Mūsų kaimo bendruomenės pasididžiavimas“ nugalėtojai
Siekdami pažinti ir skleisti Lietuvos kaimo bendruomenių unikalumą, savitumą, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų
plėtros agentūra („Litfood“) organizavo fotonuotraukų konkursą ,,Mūsų kaimo bendruomenės
pasididžiavimas“. Konkurso dalyviai dar kartą įrodė, kad kaimo bendruomenės nestokoja išradingumo,
kūrybiškumo: didžiuojasi savo žmonėmis, amatais, kraštovaizdžiu, prasmingais darbais, gražiomis
tradicijomis bei organizuojamais renginiais.
Konkurso nugalėtojai:
Druskininkų sav. Leipalingio kaimo bendruomenė
Daugiausiai socialiniame tinkle „patinka“ surinko
Druskininkų sav. Leipalingio kaimo bendruomenės
nuotrauka – „Nepriklausoma dvasia“. Leipalingiečiams
bendradarbiaujant su Druskininkų kultūros centru,
sukurtas unikalus produktas „Jotvingių šventė
Leipalingyje“, kurios tikslas – atminti, saugoti ir
perduoti istoriją. Renginio metu vyko edukaciniai
senovinės kalvystės, audinių dažymo, keramikos
užsiėmimai. Vakare dvaro festivalis – madų podiumas,
kurio metu buvo pristatyti archeologiniai kostiumai,
o vakaro kulminacija – renginys „Nepriklausoma dvasia“. Pasirodymo metu 50 bendruomenės narių kartu
su roko grupe „Thundertale“ šokiu, dainomis ir eilėmis papasakojo karingųjų jotvingių likimo istoriją...
Lazdijų r. „Stebulių ateities“ bendruomenė
Konkurse nugalėjo nuotrauka pavadinimu – „Stebuliai nuo stebulės“.
Nuotrauka vaizduoja iš šimtamečių vežimo ratų stebulių ir verpimo
ratelio špulios atkurtą Stebulių kaimo simbolį (autoriai – Z. ir G.
Aleškevičiai).
Prieš šimtą metų, šiame kaime, kuris išsidėstęs vakarinėje Dusios ežero
pakrantėje, daugumoje vietų tyvuliavo vanduo, telkšojo balos ir pelkės,
tad vietinių gyventojų pagrindinė susisiekimo bei darbo priemonė
buvo arklių traukiami vežimai. Žmonės sakydavo: – Vos galima
vežimu pravažiuoti, purvyno iki stebulių (vežimo rato centre esanti
ašis). Taip ir gimė šio kaimo pavadinimas...
Anykščių r. Levaniškių bendruomenė „Abipus Nevėžio“
Konkurse nugalėjusi nuotrauka pavadinimu – „Žmogaus ir
gamtos harmonija“, kurioje bendruomenės nariai norėjo
parodyti, kad net ir mažoje bendruomenėje gyvena laimingi
ir talentingi žmonės, kurie geba kurti „gyvą“ grožį ne tik sau,
bet ir kitiems. Levaniškių bendruomenė floristiniais kilimais
ir kompozicijomis puošia ne tik Anykščių miestą, bet ir savo
Traupio seniūnijos miestelį, kuriame kasmet vyksta Šv.
Onos atlaidai.
Daugiau informacijos:
https://www.litfood.lt/naujienos/konkurso-musu-kaimo-bendruomenes-pasididziavimas-nugaletojai_1.html
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Nuotolinis viešųjų pirkimų seminaras bendruomenėms
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros
(„Litfood“) Socialinio bendradarbiavimo
skatinimo skyrius gruodžio 11 d. organizavo
nuotolinį seminarą „Viešųjų pirkimų aktualijos
bendruomenėms“. Seminare dalyvavo ne tik
kaimo bendruomenių, bet ir jų skėtinių
organizacijų atstovai bei vietos veiklos grupių
nariai.
Pasak seminaro lektorės Zitos Lukšienės, kuri
yra daugiau kaip 20 metų viešųjų pirkimų
ekspertė: „Viešieji pirkimai yra tarsi šachmatų
ėjimai, todėl visada reikia viską planuoti ir jau
kiekvienų metų pradžioje susidėlioti visų metų
išlaidas“.
Seminaras buvo transliuojamas keturias valandas per ZOOM platformą. Seminaro dalyviams pristatytos
aktualiausios viešųjų pirkimų temos: teisės aktai, kuriais būtina vadovautis viešuosiuose pirkimuose,
mažos vertės pirkimai, tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikas,
viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimus, nešališkumo deklaracijos tipinės formos bei metinių
ataskaitų teikimo formų pildymas.
Seminaro įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=Uv1L7ktUgRY

Bendruomenės namai – kaimo kultūros židinys
„Litfood“ Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius
tęsia informacijos ir gerosios patirties apie aktyviai bei
sėkmingai veikiančias kaimo bendruomenes sklaidą ir
pristato kaimo bendruomeninių organizacijų įgyvendintus
projektus, šiais metais gavusius nacionalinę paramą pagal
veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės
sukūrimas ir (arba) stiprinimas“.
Įgyvendinti projektai prisidėjo prie bendruomenių
aktyvinimo, socialinių kaimo žmonių problemų
sprendimo, jų užimtumo gerinimo, kultūros tradicijų
puoselėjimo, pagerino gyvenimo ir laisvalaikio
praleidimo sąlygas.
Dalis kaimo bendruomenių gautas paramos lėšas panaudojo patalpų remontui, kurį atliko nagingų savo
kaimo gyventojų rankomis. Turintieji patalpas senuose kaimo pastatuose apsirūpino šildymo – vėdinimo
įranga, o mėgstantys ir gebantys ruošti vaišes mažesniems ar didesniems kaimo renginiams – įsigijo
virtuvinius komplektus su integruotą buitinę technika bei baldų reikalingų įvairių renginių ir edukacinių
užsiėmimų organizavimui.
Kasmet kaimo bendruomenės ieško kuo įdomesnių būdų, kaip paįvairinti savo veiklą.
Daugiau informacijos:
https://www.litfood.lt/naujienos/bendruomenes-namai--kaimo-kulturos-zidinys.html
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Kaimo bendruomenės Šv. Kalėdas pasitinka išradingai
Šv. Kalėdos – viena gražiausių ir stebuklingiausių švenčių metuose, kuria džiaugiasi tiek
suaugusieji, tiek vaikai. Šiemet švenčių laukimas – kitoks, tačiau kaimo bendruomenės jų laukia ir
puošiasi nestokodamos išradingumo.
Kviečiame pasižvalgyti ir pajusti bendruomenių, kurios pirmosios pasidalino, kuriama Kalėdine
dvasia, šventine nuotaika.

Rutkiškių kaimų
bendruomenė (Jurbarko r.)
švenčių belaukiant
nuostabaus grožio
„nykštukų virusu“ užkrėtė
visą kaimą. Bendruomenės
narių sukurta šventinė
nuotaika pranoko lūkesčius
– prie kiekvieno namo po
nykštuką.

Darsūniškio
bendruomenė
(Kaišiadorių r.) kasmet
vis išradingesni. Štai
kokiais gražuoliais
pasipuošė kaimas.

Vėžininkų kaimo gyventojai (Pagėgių
sav.) šventėms ruošiasi kitaip – pirmą
kartą kaimelyje pastatyta kalėdinė
dekoracija, prie kurios kviečiami
nusifotografuoti tiek šio kaimo
gyventojai tiek ir atvykę,
pravažiuojantys svečiai.
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Šiais metais Dacijonai
(Tauragės r.) skelbiasi
„Nykštukų sostine“. Kaime
įžiebta eglutė bei šventiškai
papuošta aplinka. Čia rasite
nuorodas, kur yra nykštukų
medis, nykštukų parkas,
kalėdinis namelis ir
traukinukas. O gal pavyks
rasti ir Šiaurės ašigalį ...

Nuotaikingas ir smagus „Nykštukų
šėlsmas Raudondvaryje“ (Kauno r.).
Bendruomenės centro iniciatyva
pagaminti 40 nykštukų apgyvendinti
viešose miestelio vietose.

Gražuoliai besmegeniai papuošė
Lyduokių bendruomenės namus
(Ukmergės r.), o miestelio Kalėdinė
eglė kuria kaimo gyventojų šventinę
nuotaiką.

5

Pandėlio (Rokiškio r.) mieste šventinę
nuotaiką kuria Kalėdinių eglučių alėja.
Alėjoje galima rasti bendruomenių puoštų bei
eilėmis aprašytų eglučių, kurios atspindi jų
veiklą ar pavadinimą.

Gėluvoje (Raseinių r.) sužibo nuostabi Kalėdinė eglė.

Panevėžiuko kaimo bendruomenė
(Kauno r.) savo bendrystės ir meilės
dėka kaimui įžiebė „Vilties Kalėdinę
eglę“, o kelią iki jos rodo Kalėdiniai
nykštukai.
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Šių metų žiemos šventes jonaviečiai pasitinka
su šūkiu „Uždegam Kalėdas!” Ramybės skvere
įsikūrusiame Kalėdinių eglučių miestelyje
Jonavos r. kaimo bendruomenės taip pat parodė
savo išradingumą ir originalumą.

Kūrybingi ir bendruomeniški žiežmariečiai (Kaišiadorių r.)

Naisiuose (Šiaulių r.) sužibo Tradicinis
Kalėdų miestelis. Tūkstančiai žibančių
lempučių papuošė medžius, kultūros
rūmų teritoriją aplink Baltų areną, Alkos
kalną iki pat Laimės ežero salos.

Leidinį rengė
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros
Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius

Tel. +370 685 87511
El. paštas bendruomenes@litfood.lt
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