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Pomoc dla wsi litewskiej przyznawana
będzie przez kolejne siedem lat
W naszym kraju rolnictwo od zawsze
było siłą napędową gospodarki. 24 lata
temu, gdy Litwa odrodziła swoją niepodległość, zaszło wiele zmian politycznych,
społecznych i gospodarczych. W pierwszych latach niepodległości dotknęła nas
recesja ekonomiczna, inflacja i ogromne
bezrobocie. Następnie na odradzającą się
gospodarkę litewską negatywnie wpłynął kryzys rosyjski. Dopiero po upływie
dziesięciu lat litewska gospodarka zaczęła
się ożywiać: nastąpił wzrost konsumpcji,
zmniejszenie poziomu bezrobocia.
Członkostwo Republiki Litewskiej w Unii
Europejskiej stworzyło dogodne warunki do
stabilnego rozwoju naszego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów
wiejskich. Swobodny przepływ towarów pozwolił na uczestnictwo w znacznie większym
i otwartym rynku, a litewscy producenci
produkcji rolno-spożywczej zyskali prawo
do korzystania z różnych możliwości: z eksportu do krajów EU, dzięki wsparciu finansowemu, z możliwości prowadzenia handlu
z krajami trzecimi, z bezpośrednich dopłat,
które zabezpieczały dochody rolników i in.
Pomoc UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie ma istotny wpływ na wieś naszego
kraju w zakresie społecznym, gospodarczym i ekologicznym. Ludność wiejska nadal zależna jest od stopnia
rozwoju produkcji rolnej jako podstawowej działalności gospodarczej: spośród wszystkich mieszkańców wsi
litewskiej, stanowiących 33% ogółu mieszkańców kraju, blisko 1/3 (27%) zajmuje się rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem.
Pomoc dla litewskich rolników i spółek rolniczych realizowana w ramach programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na Litwie 2007–2013 przyczynia się do szybszej modernizacji gospodarstw, nabywania nowoczesnego, wydajnego sprzętu rolniczego, tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, do sadzenia lasów na
terenach nieurodzajnych, ale wartościowych pod względem rozwoju agroturystyki i rekreacji, a także do
różnicowania działalności – rozwijania jej w nowych alternatywnych dziedzinach. Cieszy fakt, że ludność
wiejska w swoich wnioskach głównie wnosi o pomoc w modernizacji rolnictwa. Oznacza to, że warto jest
uprawiać ziemię na Litwie oraz że można czerpać z tego dochody. Niezmiernie ważne jest, że wraz z rozwojem alternatywnych działalności na wsi zwiększa się możliwość znalezienia pracy, poziom zatrudnienia
na wsi, co swoją drogą hamuje nie tylko emigrację, lecz też przenoszenie się do miast. Ożywiająca się i
odradzająca wieś litewska stanowi fundament państwa, dlatego rzeczą niezmiernie ważną jest promowanie
i rozwój polityki regionalnej skierowanej na zmniejszanie różnic pomiędzy miastem a wsią. Do realizacji
tego zadania jak najbardziej przyczynia się program pomocowy dla wsi litewskiej na lata 2007–2013, zmieniający oblicze naszej wsi: przywracane są dawne rzemiosła, umacniają się wspólnoty wiejskie, wiele uwagi
poświęca się ochronie środowiska naturalnego i zachowaniu krajobrazu. A tak niebezpieczne dla zdrowia
człowieka dachy azbestowe w ciągu kilku lat wymieniło już 10 tys. mieszkańców wsi.
Pomoc dla ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie będzie przyznawana również w latach 2014–2020. Ministerstwo Rolnictwa intensywnie pracuje nad tym, aby mieszkańcy wsi byli włączani do takich rodzajów działalności, które mają wpływ na wzrost gospodarczy i dochody
finansowe ludzi. Jest to jednym z głównych celów Programu Rozwoju Wsi Litewskiej w kolejnym okresie
rozwojowym.

Minister rolnictwa Republiki Litewskiej
prof. Vigilijus Jukna
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Wprowadzenie
Realizowany na Litwie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013 został opracowany specjalnie dla potrzeb Republiki Litewskiej i odnosi się do terytorium całego kraju.
Program przygotowywany był w oparciu o Narodową Strategię Rozwoju Wsi 2007–2013. PROW
przeznaczony jest do realizacji niniejszej strategii.
Głównym i najważniejszym celem PROW jest zapewnienie wzrostu gospodarczego kraju: poprawa konkurencyjności sektora rolno-spożywczego i leśnego, stworzenie możliwości różnicowania
gospodarki wiejskiej i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Program pomocowy PROW
także pielęgnuje wartości ludzkie, przyczynia się do zmniejszania różnic pomiędzy miastem i wsią
oraz pomiędzy poszczególnymi regionami.
W ciągu siedmiu lat realizacji na Litwie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013
przedstawicielom sektora rolnego przeznaczono około 7,9 miliardów litów wsparcia. Hojna pomoc
finansowa przeznaczona została na umacnianie sektora rolnego, poprawę środowiska naturalnego,
tworzenie i rozwój drobnych przedsiębiorstw i umacnianie działalności nierolniczej, poprawę warunków życia na wsi i wzrost zatrudnienia.
Cieszy fakt, że Litwini aktywnie korzystają z pomocy finansowej Unii Europejskiej (UE) – nasz kraj
przekracza średnią unijną. Średnia korzystania z pomocy finansowej dla krajów UE stanowi nieco
ponad 71%, dla Litwy – ponad 77%. W unijnej tabeli korzystania z pomocy finansowej Litwa plasuje
się na dwunastym miejscu.
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Oś I
Poprawa konkurencyjności
sektora rolnego i leśnego
Celem pierwszej osi PROW jest
rozwój konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym i leśnym.
W ciągu siedmiu lat w ramach działań I osi PROW zatwierdzonych zostało ponad 130 tys. wniosków na
ogólną kwotę wynoszącą ponad 3,3 mld litów. Na realizację celów niniejszego działania wypłacono 84%
przewidzianych środków pomocowych.
Na realizację działań w ramach I osi PROW przeznaczono najwięcej środków pomocowych w porównaniu
z innymi osiami programu – 4,46 mld litów.
Oś I obejmuje następujące działania: „Szkolenia zawodowe i działania informacyjne“, „Ułatwianie startu
młodym rolnikom“, „Wcześniejsze wycofanie się z towarowej produkcji rolnej“, „Korzystanie z usług doradczych“, „Modernizacja gospodarstw rolnych“, „Zwiększanie wartości ekonomicznej lasów“, „Przetwórstwo produkcji rolnej i zwiększanie wartości dodanej“, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa“, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności“,
„Na wpół naturalne gospodarowanie“.
Najwięcej środków pomocowych przeznaczonych zostało na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” – ponad 1,6 mld litów. Na modernizację rolnictwa rolnicy złożyli aż 13 685 wniosków, z których
zatwierdzono ponad 12 tys. W ciągu siedmiu lat na to działanie wypłacono 93% przeznaczonych środków
pomocowych. UE wspierała takie dziedziny działalności rolników, jak produkcja biogazu z odpadów, wdrażanie dyrektywy dotyczącej stosowania nitratów i in.
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Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, 12,6 proc.
Na wpół naturalne gospodarowanie, 2,0 proc.
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Modernizacja gospodarstw rolnych, 49,4 proc.

1

9
2

Przetwórstwo produkcji rolnej i zwiększanie
wartości dodanej, 16,4 proc.
7

Zwiększanie wartości ekonomicznej
lasów, 1,7 proc.
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Ogółem
na I oś
przeznaczono

Uczestnictwo rolników w systemach
jakości żywności, 0,3 proc.
Szkolenia zawodowe i działalność
informacyjna, 2,1 proc.

6

4

4,46 mld Lt

Korzystanie z usług
doradczych, 0,4 proc.
Ułatwianie startu młodym rolnikom, 7,3 proc.

3

Wcześniejsze wycofanie się z towarowej
produkcji rolnej, 7,8 proc.
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Gospodarstwo przekazali córce
Litewscy rolnicy uczestniczący w działaniu
PROW „Wcześniejsze wycofanie się z towarowej produkcji rolnej” nie ukrywają, że nabrali
wręcz drugiego oddechu, znowu zaczęli się
cieszyć życiem – więcej uwagi mogą poświęcić
zdrowiu, zamiłowaniom. W minionym roku z
tego działania skorzystali rolnicy Dijokasowie ze wsi Einoraičių w rejonie szawelskim.
Uzyskane wsparcie finansowe postanowili
przeznaczyć na budowę nowego domu: skoro
jest to nowy etap w życiu, niech więc będzie
i nowy dom!
Dijokasowie przyznają, że nazwa działania
brzmi dość ponuro, jednakże, ich zdaniem,
wraz z otrzymaniem pomocy rolnicy nie są
całkowicie pozbawiani ziemi: pozostaje część
ziemi na własne potrzeby i dla przyjemności.
Do skorzystania z działania PROW rolników
skłoniło to, że posiadane przez nich grunty
były podmokłe i przynosiły straty. Teraz Dijokasowie cieszą nie tylko z nowego domu,
ale też ze stawu wykopanego w najbardziej
nawodnionym miejscu i z urządzonej obok
niego strefy wypoczynkowej.
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Chcąc otrzymać pomoc finansową, rolnicy
musieli się zastosować do określonych przepisów. Głównym wymaganiem było to, że po
wycofaniu się z towarowej produkcji rolnej
zobowiązują się nigdy do tego nie wracać, we
wniosku musieli wskazać odpowiednie osoby,
na które scedują całe gospodarstwo. Na własne potrzeby rolnicy mogli zostawić nie więcej
niż jedną krowę i nie więcej niż 3 ha użytków
rolnych.
Antanina i Algis Dijokasowie twierdzą, że
ludzie, którzy zdecydowali się wycofać z towarowej produkcji rolnej, czasami nie doceniają faktu, że ich gospodarstwo może przejąć członek rodziny, który także uczestniczy
w działaniach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007–2013. Pomoc zaś uzyskiwana
poprzez działania niniejszego programu jest
bardzo istotna. Oto również córka państwa
Dijokasów, przygotowując się do przejęcia
gospodarstwa rodziców, stała się młodą rolniczką, uczestniczyła w programie ułatwiania
startu młodym rolnikom i nabyła nowoczesny
ciągnik oraz pługi.
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Oś II
Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Celem drugiej osi PROW jest
poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, ochrona różnorodności biologicznej, t.j.
racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych oraz zbilansowany rozwój rolnictwa i leśnictwa.
W ramach działań II osi PROW zatwierdzonych zostało 695 187 wniosków na kwotę wynoszącą ponad 2,6 mld
litów. Na realizację celów niniejszego działania wypłacono 88% przeznaczonej pomocy.
Na realizację działań II osi PROW przeznaczono ponad 3,1 mld litów.
Oś II obejmuje następujące działania: „Wspieranie gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, za wyjątkiem miejscowości górskich“, „Dopłaty NATURA 2000, związane z dyrektywą 2000/60/
EC“, „Program rolnośrodowiskowy“, „Pierwsze zalesianie gruntów rolnych“, „Pierwsze zalesianie gruntów innych
niż rolne i nieużytków rolnych“, „Dopłaty NATURA 2000“, „Program leśnośrodowiskowy“, „Odtwarzanie potencjału
produkcji leśnej i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych“, „Inwestycje non-profit w lasach“, „Inwestycje
non-profit“.
Najwięcej środków pomocowych przeznaczonych zostało na działanie „Wspieranie gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, za wyjątkiem miejscowości górskich“ – ponad 1,1 mld litów.
W ramach niniejszego działania UE wspierała rolników gospodarujących na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – na obszarach narażonych na powodzie lub w strefie zjawisk krasowych (Litwa Północna,
głównie rejony Birż i Pasvalisu). Gospodarujący na obszarach o niekorzystnych warunkach złożyli aż 630 200
wniosków, z których zatwierdzono 591 559. Na realizację niniejszego działania wypłacono 95% przeznaczonej
pomocy.
PROW wspiera nie tylko rolnicze użytkowanie ziemi, lecz także utrzymanie żywotności obszarów wiejskich,
zachowanie walorów krajobrazowych. W tym celu opracowane zostało działanie „Program rolnośrodowiskowy”.
W ramach tego działania wspierana jest inna działalność mająca ważne znaczenie dla gospodarki litewskiej: ekologiczne gospodarowanie, zachowanie zanikających ras zwierząt, poprawa stanu zbiorników wodnych i inna. Na
realizację tego typu działalności zatwierdzonych zostało ponad 81 tys. wniosków. Zwolennicy zrównoważonego
sposobu gospodarowania uwzględniającego aspekty ochrony środowiska otrzymali już pomoc w wysokości 944,2
mln litów, co stanowi 87% przeznaczonych środków pomocowych.
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Wspieranie gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, za wyjątkiem miejscowości górskich, 45,3 proc.
8

Dopłaty NATURA 2000 i dopłaty związane
z dyrektywą 2000/60/EC, 0,2 proc.
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Dopłaty Natura 2000, 0,4 proc.
Program rolnośrodowiskowy, 34,0 proc.
Inwestycje non-profit, 0,7 proc.

6

Ogółem
na oś
II przeznaczono

5

Pierwsze zalesianie gruntów
rolnych, 6,1 proc.

1

3,1 mld Lt

Pierwsze zalesianie gruntów innych niż
rolne i nieużytków rolnych, 8,3 proc.
Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej i wprowadzanie
instrumentów zapobiegawczych, 2,1 proc.
Inwestycje non-profit w lasach, 2,7 proc.
Program leśnośrodowiskowy, 0,2 proc.
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Do zasadzenia lasu zachęciły
wspomnienia z dzieciństwa
Mieszkająca w stolicy Laima Kievienė ziemię swoich dziadków położoną w rejonie
Vilkaviškis wynajmowała rolnikom. „Miałam
16 ha ziemi o wskaźniku urodzajności – 35
pkt. Zastanawiałam się, czym mogłabym
się zająć”, – mówi L. Kievienė. Jak twierdzi
rozmówczyni, o działaniu „Pierwsze zalesianie gruntów rolnych”, przewidzianym w drugiej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, dowiedziała się zupełnie
przypadkowo. „Programem zaczęłam się interesować w internecie. Usłyszałam też informacje, że nie wszystkie środki przeznaczone
na ten program zostały wykorzystane. Naradziłam się z rodziną i postanowiłam zasadzić
las na 5,6 ha swojej ziemi” – wspomina kobieta. Później L. Kievienė złożyła wniosek w
Narodowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa (NMA) i otrzymała pozwolenie
na udział w programie.
Kobieta przyznała, że zainteresowała się
możliwością zasadzenia lasu, ponieważ tego
rodzaju praca od dziecka nie była jej obca.
„Pamiętam z dzieciństwa, jak babcia i sąsiedzi sadzili las. Obok domu rodziców był sad,

8

ja też lubiłam posadzić jabłonkę lub śliwkę.
Gdy postanowiłam wziąć udział w programie,
pomyślałam sobie, że zdołam posadzić każde
drzewo” – mówi blisko sześćdziesięcioletnia
właścicielka lasu. Działanie PROW „Pierwsze
zalesianie gruntów rolnych” jest refundowane, zatem aby otrzymać wsparcie L. Kievienė musiała zainwestować własne środki: kupiła sadzonki, posadziła je. Pomoc finansową
otrzymała dopiero wówczas, gdy spełniła
wszystkie wymogi.
Kobieta nabyła prawie 5 tys. sadzonek lip, 2
710 sadzonek klonów, 2 050 brzóz, 1 030 olch
i dębów. „Za certyfikowane sadzonki klonów i
dębów płaciłam po 0,7 lita, za sadzonki olch
– po 0,6 lita, brzóz – po 0,5 lita“, – opowiada L. Kievienė. Zakup sadzonek w eksperymentalnej szkółce nadleśnictwa Dubravy był
słusznym wyborem – drzewka świetnie się
przyjęły, miały silne korzenie, więc po przeprowadzeniu kontroli przez pracowników NMA
kobieta otrzymała pierwszą dopłatę – prawie
40 tys. litów. W ciągu kolejnych pięciu lat
właścicielka młodego lasu otrzyma po 10 tys.
litów rocznie.
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Oś III
Jakość życia na obszarach wiejskich
i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Cel trzeciej osi PROW:
poprawa jakości życia i zwiększanie zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Na działania III osi PROW wpłynęło 15 080 wniosków, zatwierdzono – 11 832 na kwotę powyżej 805 mln
litów. Wypłacono 60% przeznaczonej pomocy.
Na realizację działań III osi PROW przeznaczonych zostało 1,47 mld litów.
Trzecia oś PROW obejmuje następujące działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej“,
„Tworzenie i rozwój drobnej przedsiębiorczości“, „Promowanie działalności agroturystycznej“, „Odnowa i
rozwój wsi“, „Tworzenie i (lub) rozwój ośrodków tradycyjnych rzemiosł“.
Najwięcej środków pomocowych przeznaczonych zostało na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw wiejskich
– 353 mln 720 tys. litów. Wnioski na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na prowincji złożyło 1 114 osób,
a 474 wnioskodawców osiągnęło sukces. Jednakże największym zainteresowaniem cieszyło się działanie
„Odnowa i rozwój wsi”. Spośród 13 tys. złożonych wniosków 10 803 zostały pozytywnie ocenione. W ramach niniejszego działania większość zatwierdzonych wniosków dotyczyła wymiany azbestowych dachów.
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 13,8 proc.

Tworzenie i rozwój drobnej przedsiębiorczości, 51,1 proc.
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Promowanie działalności
agroturystycznej, 17,0 proc.

Odnowa i rozwój wsi,

18,1 proc.

3

Ogółem
na oś
III przeznaczono

1,47 mld Lt
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Pomoc przyznałby również
mieszkańcom miast
Gdy mieszkaniec miasteczka Dotnuva (rejon Kiejdański) Ramūnas Mykolaitis zobaczył,
że sąsiedzi wymieniają stary azbestowy dach
na nowy, również pośpieszył wymienić swój.
„Ledwie zdążyłem, gdyż wniosek o pomoc finansową złożyłem w ostatnim tygodniu naboru”
– wspomina R. Mykolaitis. Wioski na to działanie przyjmowane były do 30 marca 2012 r.
Mieszkaniec Dotnuvy kupił pokrycie dachowe
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litewskiej produkcji i jest bardzo zadowolony.
„Teraz dach wygląda bardzo estetycznie” –
cieszy się mężczyzna. Gdyby to była jego wola,
przyznałby pomoc również mieszkańcom miast
oraz pozwolił wymieniać dachy budynków gospodarczych. „Przecież wszędzie ten azbest
działa jednakowo, jest szkodliwy” – mówi
R. Mykolaitis szczerze troszcząc się nie tylko
o własne dobro, ale też o dobro innych ludzi.
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Oś IV
Wdrażanie metody „Leader“
Cel czwartej osi PROW:
promowanie rozwoju wsi poprzez aktywność lokalnej ludności i partnerstwo.
W ciągu 7 lat na działania IV osi PROW wpłynęło 226 wniosków, z których zatwierdzono 186. Na działania „Leader“ przeznaczonych zostało blisko 470 mln litów. Zatwierdzona kwota pomocy finansowej jest
mniejsza zaledwie o 9 mln litów. Wypłacono 71% przyznanych środków pomocowych.
Czwarta oś obejmuje następujące działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju“, „Współpraca
międzyterytorialna i międzynarodowa“, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja“.
Najwięcej środków pomocowych przeznaczonych zostało na działanie „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” – 434 mln 110 tys. litów. Należy zaznaczyć, że negatywnie oceniony został tylko jeden wniosek
na działanie LGD. Litewska sieć LGD zrzesza 51 lokalnych grup działania. Każda z nich przygotowała strategie lokalnej działalności i pomyślnie je realizuje. LGD samodzielnie ogłasza nabór lokalnych projektów,
ocenia je i nadzoruje realizację finansowanych projektów.

1

2

3

3

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (włączając pomoc na działanie
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i
aktywizacja”, 92,4 proc.

Współpraca międzyterytorialna i
międzynarodowa, 4,2 proc.

Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja, 3,4 proc.

2

Ogółem
na oś
IV przeznaczono

469,66 mln Lt

1
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Historia sukcesu
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Drugi oddech wsi Biliūnai
Podróżując po Litwie wyraźnie można zauważyć, jak wiele potrafią zdziałać lokalne
społeczności. Bez ich inicjatyw i zrealizowanych projektów nasza wieś wyglądałaby ponuro. Przez blisko dziesięciolecie społeczności
wiejskie zajmowały się poprawą środowiska
i stanu budynków, natomiast w ostatnich latach coraz bardziej zainteresowane są dostosowaniem tej infrastruktury do alternatywnej
działalności, która pozwoliłaby pozyskać dodatkowe dochody. Dzięki takiej inicjatywie
w budynkach wspólnotowych powstają piekarnie, nieduże przedsiębiorstwa spożywcze,
szwalnie, zakłady fryzjerskie, ośrodki rzemieślnicze i inne. Jednym z najciekawszych
projektów zrealizowanych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
przewidzianego w IV osi „Leader” jest Centrum Rzemiosł Tradycyjnych powstałe we wsi
Biliūnai w rejonie kowieńskim.
Twórcą podkowieńskiego Centrum Rzemiosł Tradycyjnych jest entuzjasta sportów
lotniczych, konstruktor Juozapas Liekis. Centrum Rzemiosł i zgromadzone przez J. Liekisa
unikatowe eksponaty dziedzictwa technicznego XIX-XX w. oraz zabytki kultury etnicznej
mieszczą się w gospodarstwie założyciela

12

tego ośrodka. Gospodarstwo Juozapasa i Vandy Liekisów stało się centrum turystyki kulturowej. Dzięki pomocy finansowej UE stanęły
tu dwa budynki: dom z bierwion, gdzie mieści
się autentyczna kuźnia i sala edukacyjna, oraz
piętrowa budowla, w której eksponowane są
zgromadzone przez J.Liekisa zabytki techniczne: stare maszyny rolnicze, samochody,
motocykle, silniki i in.
W kuźni znajduje się ognisko kowalskie,
stare skórzane miechy. Można tu podziwiać
ważące 100 kg autentyczne kowadło oraz
mnóstwo innych narzędzi kowalskich używanych podczas pokazu rzemiosła kowalskiego.
W Centrum Rzemiosł Tradycyjnych eksponowane są także wrzeciona, krosna tkackie,
różnorodne narzędzia służące do obróbki lnu
i inne urządzenia. Zgromadzone kolekcje
używane są do programów edukacyjnych organizowanych zarówno dla dzieci, jak i dla
dorosłych.
Prezes lokalnej grupy działalności rejonu kowieńskiego Vytautas Zubas cieszy się
z inicjatyw społeczności wiejskiej. Jego zdaniem, im bardziej ludzie będą samodzielni,
wykazujący się inicjatywą, aktywni, tym mniej
będą się oglądać na władze i obce kraje.
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Sieć wsi litewskich (LKT)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 zatwierdzony na Litwie 19 października 2007 r.
przewiduje, że rozwój rolnictwa i wsi realizowany będzie poprzez zwiększanie konkurencyjności sektora
rolno-spożywczego i leśnego, poprawę stanu środowiska naturalnego i zachowanie walorów krajobrazowych, dywersyfikację działalności gospodarczej i poprawę jakości życia na wsi. Obszary wiejskie powinny
się rozwijać jednakowo pod względem gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Narodowa Sieć Wsi,
obejmująca wszystkie osie rozwoju wymienione w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Litwy na lata
2007–2013, powinna zapewnić, aby PROW i określone w nim cele były efektywnie realizowane.
W rozwoju rolnictwa i wsi uczestniczą różne instytucje i struktury, mające na celu przyśpieszenie rozwoju
obszarów wiejskich. W celu umacniania ich roli w procesie rozwoju wsi, zachęcania do wymiany informacji,
wiedzy, dobrej praktyki i kształtowania lokalnych inicjatyw i partnerstwa tworzona jest Sieć Wsi Litewskich
(Sieć). Sieć ta włącza do wspólnej działalności wszystkie państwowe i naukowe instytucje, samorządy, organizacje pozarządowe uczestniczące w procesie wdrażania PROW i rozwoju wsi. Sieć jest jednym z działań
przeznaczonych do pomyślnej realizacji PROW.
Misją Sieci jest stworzenie narodowego i międzynarodowego forum, które zapewniłoby upowszechnianie
informacji, dobrej praktyki dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich oraz możliwość wymiany tego doświadczenia. Wymiana informacji i dobrej praktyki oraz aktywna współpraca powinny się odbywać na szczeblu
lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. Chodzi też o to, aby upowszechnianie dobrej
praktyki obejmowało nie tylko rozwój obszarów wiejskich, lecz także rozwój regionalny oraz politykę ochrony środowiska naturalnego.
Główne zadanie Sieci – dążenie do harmonijnego rozwoju wsi i rolnictwa poprzez włączenie
uczestniczących w tym procesie instytucji państwowych, urzędów i organizacji pozarządowych, instytucji
naukowych oraz reprezentujących sektor biznesowy.
Sieć, w ramach realizacji powierzonego jej zadania, pełni funkcje związane z określaniem i analizą dobrej
praktyki, przekazywaniem informacji o takiej praktyce, organizowaniem wymiany doświadczenia na poziomie narodowym i międzynarodowym, i in.
Celem Sieci jest włączenie jak można więcej instytucji i organizacji przyczyniających się do rozwoju
obszarów wiejskich, które właśnie tworzą istotę Sieci, jako możliwości aktywnej i ścisłej współpracy.
Na finansowanie Sieci w latach 2009–2013 przeznaczono 24 mln litów.
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