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Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai
Vietos veiklos grupių tinklui
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DĖL INFORMACIJOS APIE KAIMO BENDRUOMENIŲ VYKDOMAS VEIKLAS,
VERSLUS, EDUKACIJAS PATEIKIMO
Kaimo bendruomenės, jos narių ir kitų kaimo gyventojų vykdoma veikla labai įvairi – nuo
aplinkos grąžinimo, tradicinių švenčių organizavimo iki išskirtinio, unikalaus vietos produkto
(konditerinio, mėsos, pieno ar tradicinio amato, gaminio ir kt.) gamybos, edukacinių užsiėmimų,
turistinių maršrutų organizavimo ar teminio kaimo sukūrimo. Dažnu atveju šie vietos produktai bei
veiklos žinomos tik to kaimo ar kaimyninių kaimų teritorijoje.
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) Socialinio bendradarbiavimo
skatinimo skyrius siekia surinkti šias kaimo bendruomenių ar jų narių įgyvendintas kūrybiškos
veiklos ar bendruomeninio verslo idėjas. Surinkta informacija bus viešinama Agentūros, Lietuvos
vietos bendruomenių organizacijų sąjungos, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ir Vietos veiklos
grupių tinklo interneto svetainėse bei socialiniuose tinkluose, o vėliau planuojama išleisti ir atskirą
leidinį – katalogą, kuriame bus pristatyti kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų gaminami
išskirtiniai vietos produktai, sukurtos bei vykdomos edukacijos, įrengti pažintiniai takai su
lankytinomis vietomis ir kitos veiklos, kurios parodo, kaip tikslingai dirbant ir kuriant galima
įgyvendinti net ir sudėtingiausius sumanymus, kurie saugotų ir puoselėtų kaimo išskirtinumą,
galimybę sėkmingai plėtoti veiklas ir iš to užsidirbti.
Ne kiekviena kaimo bendruomenė, jos narys ar kaimo gyventojas turi pakankamai drąsos,
žinių ir gebėjimų, išteklių savo veiklai ar verslui pristatyti ir populiarinti, tad Agentūros kuriamas
elektroninis leidinys – puiki ir nemokama galimybė kaimo bendruomenėms parodyti savo veiklas,
gaminamus vietos produktus, vykdomus verslus Lietuvos ir užsienio partneriams parodų, susitikimų
metu ir sulaukti naujų užsakovų bei pirkėjų.
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Prašome Jūsų pakviesti kaimo bendruomenes, jos narius bei kitus kaimo gyventojus užpildyti
anketą ir iki 2021 m. kovo 22 d. siųsti el. paštu v.kvedariene@litfood.lt.
PRIDEDAMA. 1 lapas (anketa).
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