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◊ Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo rezultatai ◊

Parama Lietuvos kaimui bus
skiriama dar septynerius metus
Žemės ūkis, plėtojamas šalies kaime,
visais laikais buvo vienas svarbiausių
Lietuvos ekonomikos variklių. Prieš 24
metus Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, šalyje vyko daug politinių, socialinių
ir ekonomikos pokyčių. Patys didžiausi
iš jų pirmaisiais nepriklausomybės metais buvo ekonominis nuosmukis, infliacija ir didelis nedarbas. Vėliau atsigaunančią Lietuvos ekonomiką paveikė
Rusijos ekonomikos krizė. Tik po gero
dešimtmečio Lietuvos ūkis pradėjo atsigauti: ėmė augti vartojimas šalyje, mažėti nedarbas.
Lietuvos Respublikos narystė Europos Sąjungoje sudarė palankias sąlygas stabiliai mūsų valstybės žemės ir
maisto ūkio bei kaimo plėtrai. Laisvas
prekių judėjimas atvėrė galimybę dalyvauti didesnėje ir atviresnėje rinkoje, o
Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojams buvo suteikta teisė pasinaudoti
įvairiomis galimybėmis: eksporto į ES
šalis rėmimo priemonėmis, palankiomis sąlygomis prekiauti su trečiosiomis šalimis, tiesioginėmis
išmokomis, kurios palaikė ūkininkų pajamas, ir kt.
ES parama Lietuvos kaimo plėtros programai turi labai svarbų socialinį, ekonominį ir ekologinį
poveikį visam šalies kaimui. Kaimo gyventojai tebėra priklausomi nuo žemės ūkio gamybos kaip pagrindinės ekonominės veiklos: iš visų kaime gyvenančių 33 proc. šalies gyventojų beveik trečdalis (27
proc.) dirba žemės ūkio, medžioklės, miškų ūkio srityse.
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos parama Lietuvos ūkininkams ir žemės ūkio
bendrovėms padeda sparčiau modernizuoti ūkius, įsigyti pažangiausios žemės ūkio technikos, kurti
naujų darbo vietų kaimo žmonėms, sodinti miškus, nederlingose, tačiau rekreaciniu požiūriu vertingose kaimo vietovėse plėtoti turizmą, persiorientuoti į alternatyvias ne žemės ūkio veiklas. Džiugu, kad
kaimo žmonės daugiausia paramos prašo žemės ūkiui modernizuoti. Vadinasi, Lietuvos žemę verta
dirbti ir iš to galima uždirbti. Labai svarbu, kad plečiantis alternatyvioms veikloms darbo atsiranda
didesniam skaičiui žmonių, todėl apie išvykimą iš kaimo ar emigraciją galvoja vis mažiau gyventojų. Atsigaunantis ir atsinaujinantis Lietuvos kaimas yra visos valstybės pamatas, todėl ypač svarbu
skatinti regioninę politiką, kuri užtikrintų mažesnį atotrūkį tarp kaimo ir miesto žmonių. Šį klausimą
spręsti padeda sparčiai kaimo vaizdą keičianti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos parama: iš užmaršties prikeliami senieji amatai, stiprėja gyventojus vienijančios kaimo bendruomenės,
tvarkoma gyvenviečių aplinka, prižiūrimas kraštovaizdis. O štai pavojingus sveikatai asbesto stogus
per kelerius metus jau pasikeitė net 10 tūkst. kaimo gyventojų.
Kaimo žmonėms parama pagal Lietuvos kaimo plėtros programą bus skiriama ir 2014–2020 metais. Žemės ūkio ministerija intensyviai dirba, kad kaimo gyventojai būtų įtraukiami į veiklą, kuri
skatintų ekonomikos augimą kaime ir keltų žmonių finansinę gerovę. Tai vienas pagrindinių naujojo
periodo Lietuvos kaimo plėtros programos tikslų.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
prof. Vigilijus Jukna
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Įvadas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa (KPP) buvo parengta specialiai Lietuvos Respublikai ir taikyta visai mūsų šalies teritorijai. Kuriant šią programą vadovautasi
Nacionaline 2007–2013 metų kaimo plėtros strategija. KPP yra skirta šiai strategijai įgyvendinti.
Svarbiausias KPP tikslas yra užtikrinti Lietuvos ekonomikos augimą: didinti žemės ūkio,
maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumą, sudaryti galimybių įvairinti kaimo ekonominę veiklą ir gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse. KPP parama taip pat puoselėja
žmogiškąsias vertybes, padeda mažinti skirtumą tarp miesto ir kaimo bei tarp atskirų
regionų.
Per septynerius Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos metus žemės ūkio
sektoriaus atstovams skirta net apie 7,9 mlrd. litų paramos. Dosni parama buvo skirta žemės
ūkio sektoriaus konkurencingumui stiprinti, aplinkai ir kraštovaizdžiui tvarkyti, smulkiajam ir
ne žemės ūkio verslui stiprinti, kaimo gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti bei užimtumui
didinti.
Džiugu, kad lietuviai aktyviai naudojasi Europos Sąjungos (ES) parama – mūsų šalis viršija
ES vidurkį. ES šalių paramos panaudojimo vidurkis yra kiek daugiau nei 71 proc., o Lietuvos –
daugiau nei 77 proc. Bendroje Europos šalių paramos panaudojimo lentelėje Lietuva nurodoma
dvyliktoje vietoje.
4
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I kryptis
Žemės, maisto ir miškų ūkio
sektoriaus konkurencingumo didinimas
Pirmosios KPP krypties tikslas:
plėtoti konkurencingus žemės, maisto ir miškų ūkio sektorius.
Per septynerius metus pagal KPP I krypties priemones patvirtintos per 133 tūkst. paraiškų už daugiau kaip 3,3 mlrd. litų. Šios priemonės tikslams įgyvendinti išmokėta 85 proc. skirtų paramos lėšų.
KPP I krypties priemonėms įgyvendinti skirta daugiausia paramos, palyginti su kitomis kryptimis, –
4,46 mlrd. litų.
I-ajai krypčiai priskiriamos šios priemonės: „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, „Jaunųjų
ūkininkų įsikūrimas“, „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, „Naudojimasis
konsultavimo paslaugomis“, „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Miškų ekonominės vertės didinimas“, „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“, „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“, „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“, „Pusiau natūrinis
ūkininkavimas“.
Daugiausia paramos skirta priemonei „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ – per 2,2 mlrd. litų.
Žemės ūkiui modernizuoti ūkininkai teikė net 13 685 paraiškas, iš kurių daugiau kaip 12 tūkst. buvo
patvirtintos. Per septynerius metus šiai priemonei įgyvendinti išmokėta 93 proc. skirtos paramos. ES
rėmė tokias ūkininkų veiklos sritis kaip biodujų gamyba iš ūkyje susidarančių atliekų, nitratų direktyvos įgyvendinimas ir kt.
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Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra, 12,6 proc.
Pusiau natūrinis ūkininkavimas, 2,0 proc.
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Žemės ūkio valdų modernizavimas, 49,4 proc.
9

2

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir
pridėtinės vertės didinimas, 16,4 proc.
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Miškų ekonominės vertės didinimas,
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1,7 proc.
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Iš viso
I krypčiai
skirta

Dalyvavimas maisto kokybės
schemose, 0,3 proc.
Profesinio mokymo ir
informavimo veikla, 2,1 proc.

6

4

4,46 mlrd.Lt

Naudojimasis konsultavimo
paslaugomis, 0,4 proc.
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, 7,3 proc.

3

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės
žemės ūkio gamybos, 7,8 proc.
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Ūkį perleido dukrai
Lietuvos ūkininkai, pasinaudoję KPP priemone „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės
žemės ūkio gamybos“, neslepia, kad gavę
paramą tarsi įgijo antrą kvėpavimą, vėl ėmė
džiaugtis gyvenimu – daugiau dėmesio gali
skirti ir savo sveikatai, ir laisvalaikio pomėgiams. Praėjusiais metais šia priemone pasinaudojo Šiaulių rajono Einoraičių kaimo
ūkininkai Antanina ir Algis Dijokai, už gautą
paramą nusprendę pasistatyti naują namą:
jei jau naujas gyvenimo etapas, tai ir namas
tebūnie naujas!
Dijokai teigė, kad priemonės pavadinimas
skamba niūrokai, tačiau iš tikrųjų ūkininkai,
gavę paramą, pasak jų, nėra visiškai nustumiami nuo žemės: jos paliekama savo reikmėms ir malonumui, o atsiradus daugiau
laisvo laiko galima ir naujų pomėgių atrasti,
pakeliauti. Pasinaudoti KPP priemone ūkininkai sakė nutarę dėl to, kad jų turimos dirvos
nuolat būdavo užmirkusios, ir jie patirdavo
nuostolių. Dabar Dijokai džiaugiasi ne tik
nauju namu, bet ir šlapiausioje vietoje iškasta kūdra bei šalia jos įrengta poilsio zona.
6

Norėdami gauti paramą, ūkininkai turėjo
laikytis tam tikrų taisyklių. Pagrindinis reikalavimas buvo nutraukus prekinę žemės
ūkio gamybą niekada prie jos negrįžti. Todėl paraiškose Dijokai turėjo nurodyti tinkamus ūkio perėmėjus, kurie perims visas
valdas. Savo reikmėms ūkininkai galėjo
pasilikti ne daugiau kaip vieną karvę ir ne
daugiau kaip 3 ha žemės ūkio naudmenų.
Antanina ir Algis Dijokai tikino, kad žmonės, nusprendę pasitraukti iš prekinės žemės ūkio gamybos, kartais neįvertina, jog
ūkio perėmėjas yra šeimos narys, kuris taip
pat dažniausiai dalyvauja kitose Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemonėse.
Viską apibendrinus matyti, kad parama, ateinanti per šios programos priemones, yra labai svari. Štai ir Dijokų dukra
Gražina, ruošdamasi perimti tėvų ūkį,
tapo jaunąja ūkininke, dalyvavo jaunajam
ūkininkui įsikurti skirtoje programoje ir
įsigijo modernų traktorių bei trijų korpusų
plūgus.
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II kryptis
Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas
Antrosios KPP krypties tikslas:
gerinti aplinką ir kraštovaizdį, sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą, t. y. racionaliai
naudoti žemės išteklius bei remti subalansuotą žemės ir miškų ūkio plėtrą.
Pagal KPP II krypties priemones patvirtintos 722 278 paraiškos už daugiau kaip 2,65 mlrd. litų. Šios
priemonės tikslams įgyvendinti išmokėta 88 proc. skirtų paramos lėšų.
KPP II krypties priemonėms įgyvendinti skirta per 3,1 mlrd. litų.
II-ajai krypčiai priskiriamos šios priemonės: „Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis,
išskyrus kalnuotas vietoves“, „NATURA 2000 išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/EC“, „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas
ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „NATURA
2000 išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių
priemonių įdiegimas“, „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, „Pelno nesiekiančios investicijos“.
Daugiausia paramos skirta priemonei „Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus
kalnuotas vietoves“ – per 1,4 mlrd. litų. Pagal šią priemonę ES rėmė ūkininkus, kurių žemės yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – potvynių užliejamuose plotuose ar karstinių reiškinių (Šiaurės
Lietuvai būdingas smegduobių susidarymas) zonoje (daugiausia Biržų ir Pasvalio rajonuose). Ūkininkaujantieji nepalankiose vietovėse teikė net 630 020 paraiškų, iš kurių 613 666 buvo patvirtintos. Šiai
priemonei įgyvendinti išmokėta 95 proc. skirtos paramos.
KKP remia ne tik žemės dirbimą, bet ir pastangas išsaugoti natūralias pievas, šlapynes. Šiam tikslui
sukurta priemonė „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“. Pagal ją remiamos ir kitos itin svarbios Lietuvos ūkiui veiklos: ekologinis ūkininkavimas, nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvūnų išsaugojimas,
vandens telkinių būklės gerinimas ir kitos. Šioms veikloms įgyvendinti patvirtinta per 84 tūkst. paraiškų. Darnios aplinkos šalininkus jau pasiekė 961,8 mln. litų, o tai yra 89 proc. skirtų paramos lėšų.
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Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves, 45,3 proc.
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NATURA 2000 išmokos ir išmokos, susijusios
su direktyva 2000/60/EC, 0,2 proc.
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Natura 2000 išmokos, 0,4 proc.
Agrarinės aplinkosaugos išmokos, 34,0 proc.
Pelno nesiekiančios investicijos, 0,7 proc.
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Iš viso
II krypčiai
skirta

5

Pirmas žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimas mišku, 6,1 proc.

1

3,1 mlrd.Lt

Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės
ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, 8,3 proc.
Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių
priemonių įdiegimas, 2,1 proc.
Pelno nesiekiančios investicijos miškuose, 2,7 proc.
Miškų aplinkosaugos išmokos, 0,2 proc.
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Mišką sodinti įkvėpė
vaikystės prisiminimai
Sostinėje gyvenanti Laima Kievienė savo
senelių žemę, esančią Vilkaviškio rajone,
nuomodavo ūkininkams. „Turėjau 16 ha
nuosavos žemės, kurios derlingumas – 35
balai. Svarsčiau, kuo galėčiau užsiimti, nes
nuomoti žemę šeimai nebuvo naudinga“, –
pasakojo L. Kievienė. Pašnekovės teigimu,
apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programos antrosios krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę
„Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ji sužinojo atsitiktinai. „Šia
programa pradėjau domėtis internete. Taip
pat išgirdau pranešimų, kad ne visos šiai
programai skirtos lėšos yra panaudotos.
Pasitarusi su šeima ir sulaukusi pritarimo,
nusprendžiau 5,6 ha žemės apsodinti mišku“, – prisiminė moteris. Vėliau L. Kievienė
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pateikė prašymą ir gavo leidimą dalyvauti programoje.
Moteris atviravo, kad galimybe sodinti
mišką susidomėjo neatsitiktinai, nuo pat
vaikystės šis darbas jai nebuvo svetimas.
„Iš vaikystės atsimenu, kaip močiutė ir kaimynai sodindavo mišką. Prie namų tėveliai
turėjo sodą, mėgdavau ir aš obelaitę ar
8

slyvaitę pasodinti. Nusprendusi dalyvauti programoje, pamaniau, jog sugebėsiu
pasodinti mišką, kad ir kokios rūšies būtų
medžiai“, – aiškino į šeštąją dešimtį įkopusi miško savininkė. KPP priemonė „Pirmas
žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku“ yra kompensacinė, tad norėdama
gauti paramą L. Kievienė pirmiausia investavo savo lėšas: pirko sodinukų, juos
sodino. Paramos pinigus ji gavo tik tada,
kai viską padarė taip, kaip reikalauja taisyklės.
Moteris įsigijo beveik 5 tūkst. liepų, 2 710
klevų, 2 050 beržų, 1 030 juodalksnių ir
ąžuolų sodinukų. „Už sertifikuotus klevų ir ąžuolų sodinukus mokėjau 0,7 lito,
juodalksnių – 0,6 lito, beržų – 0,5 lito“, –
pasakojo L. Kievienė. Pasirinkusi sodinukus iš Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos, ji neapsiriko –
medeliai puikiai prigijo, jų šaknys buvo
stiprios, tad po patikrų, kurias atliko NMA
darbuotojai, už miško įveisimą moteriai
buvo sumokėta pirmoji išmoka – beveik
40 tūkst. litų. Dar penkerius metus miško
savininkei už jaunuolyno priežiūrą bus mokama po 10 tūkst. litų.
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III kryptis
Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse
ir kaimo ekonomikos įvairinimas
Trečiosios KPP krypties tikslas:
gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų užimtumą kaimo vietovėse.
KPP III krypties priemonės sulaukė 15 574 paraiškų, iš kurių patvirtintos 11 832. Jomis prašoma
paramos suma siekia per 807 mln. litų. Išmokėta 62 proc. skirtų paramos lėšų.
KPP III krypties priemonėms įgyvendinti skirta 1,47 mlrd. litų.
III-iajai krypčiai priskiriamos šios priemonės: „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama
verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“.
Daugiausia paramos skirta verslo kaime kūrimui ir plėtrai – 353 mln. 936 tūkst. litų. Paraiškas provincijoje kurti ar plėtoti verslą teikė 1 114 pareiškėjų, o 475 iš jų nusišypsojo sėkmė. Tačiau daugiausia susidomėjimo sulaukė priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Iš 13 498 pateiktų paraiškų 10
798 buvo įvertintos teigiamai. Didžioji dalis šios priemonės paraiškų buvo patvirtintos siekiant gauti
paramą asbestinių stogų dangos keitimui.
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Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos, 13,8 proc.
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Parama verslo kūrimui ir plėtrai, 51,1 proc.

Kaimo turizmo veiklos skatinimas,

17,0 proc.
4

Kaimo atnaujinimas ir plėtra,

18,1 proc.
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Iš viso
III krypčiai
skirta

1,47 mlrd.Lt
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Skirtų paramą ir
miesto žmonėms
Dotnuvos (Kėdainių r.) miestelio gyventojas Ramūnas Mykolaitis, pamatęs kad
kaimynai seną asbestinį stogą keičia nauju,
suskubo ir pats tai padaryti. „Galima sakyti,
kad vos spėjau, nes prašymą skirti paramą
nunešiau paskutinę paraiškų priėmimo savaitę“, – prisiminė R. Mykolaitis. Paraiškos
šiai krypčiai buvo priimamos iki 2012 metų
kovo 30 dienos. Dotnuviškis pirko lietuvišką
10

stogo dangą ir jau beveik porą metų gėrisi
nauju dailiu stogu. „Estetinis vaizdas dabar
visai kitas“, – džiaugėsi šeimininkas. Jei būtų
jo valia, skirtų paramą ir miesto žmonėms,
gyvenantiems namuose su šiferiniais stogais,
leistų ir ūkinių pastatų stogus keisti. „Juk
visur tas asbestas vienodai veikia, visiems
kenkia“, – nuoširdžiai rūpindamasis ne tik
savo, bet ir kitų gerove kalbėjo R. Mykolaitis.
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IV kryptis
„Leader“ metodo įgyvendinimas
Ketvirtosios KPP krypties tikslas:
skatinti kaimo plėtrą pasitelkiant vietos gyventojų aktyvumą ir partnerystės ryšius.
Per 7 metus KPP IV krypties priemonės sulaukė 226 paraiškų, iš kurių patvirtintos 186. „Leader“
metodu įgyvendinamoms priemonėms buvo skirta beveik 470 mln. litų. Patvirtinta paramos suma yra
vos 9 mln. mažesnė. Išmokėta 73 proc. skirtų paramos lėšų.
IV-ajai krypčiai priskiriamos šios priemonės: „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, „Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ ir „Parama VVG (vietos veiklos grupių) veiklai, įgūdžiams
įgyti ir aktyviai pritaikyti“.
Daugiausia paramos skirta priemonei „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ – 434 mln. 110
tūkst. litų. Įdomu, kad visos šiai priemonei įgyvendinti teiktos paraiškos sulaukė teigiamo atsakymo.
Sėkmė lydėjo ir VVG veiklai teiktas paraiškas – neigiamo atsakymo sulaukė tik viena jų. Lietuvos VVG
tinklas jungia 51 vietos veiklos grupę. Visos jos sėkmingai parengė vietos veiklos strategijas ir šiuo
metu jas įgyvendina. VVG savarankiškai skelbia kvietimus teikti vietos projektus, vertina šių paraiškų
tinkamumą gauti paramą ir prižiūri, kaip įgyvendinami finansuoti tinkami projektai.

1

3

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
(įskaitant prašytą ir patvirtintą paramą
pagal priemonės „Parama VVG veiklai,
įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“
veiklos sritį „Parama VVG veiklai“,

2

92,4 proc.
2

3

Tarpteritorinis ir tarptautinis
bendradarbiavimas, 4,2 proc.

Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti
ir aktyviai pritaikyti, 3,4 proc.

Iš viso
IV krypčiai
skirta

469,66 mln.Lt

1

11

Sėkmės istorija

◊ Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo rezultatai ◊

Antrasis Biliūnų
kaimo kvėpavimas
Keliaujant po Lietuvą akivaizdžiai matyti,
kiek daug nuveikė vietos bendruomenės. Be
jų iniciatyvos ir įgyvendintų projektų Biliūnų
kaimas atrodytų kur kas nykiau. Gerą dešimtmetį kaimo bendruomenės tvarkė aplinką
ir pastatus, o pastaraisiais metais vis labiau
domisi, kaip tą sutvarkytą infrastruktūrą pritaikyti alternatyviai veiklai, kuri teiktų papildomų pajamų. Tokia iniciatyva bendruomenių pastatuose kuriamos kepyklos, nedidelės
maisto produktų perdirbimo įmonės, siuvyklos, kirpyklos, amatų centrai ir kitokios veiklos įstaigos. Vienas įdomiausių įgyvendintų
projektų pagal IV krypties „Leader“ metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros
strategijų įgyvendinimas“ yra Kauno rajono
Raudondvario seniūnijos Biliūnų kaime iškilęs
Tradicinių amatų centras.
Jį pakaunėje kuria ir puoselėja skraidyklių sporto entuziastas konstruktorius
Juozapas Liekis. Amatų centras ir J. Liekio
sukauptas unikalus XIX–XX amžiaus technikos paveldo ir etninės kultūros eksponatų lobynas įkurtas paties įkūrėjo sodyboje.
Juozapo ir Vandos Liekių sodyba jau tapo
kultūrinio turizmo traukos centru. Čia, pa12

sinaudojus ES paramos lėšomis, iškilo du
pastatai: rąstinis namas, kuriame įkurdinta autentiška kalvė bei įrengta edukacinė
salė, ir dviejų aukštų karkasinis pastatas,
kuriame eksponuojama J. Liekio sukaupta
sena technika: žemės ūkio mašinos, automobiliai, motociklai, varikliai ir kt.
Kalvėje sumūrytas žaizdras, įrengtos senovinės odinės dumplės ugniai įpūsti. Čia
galima išvysti autentišką net 100 kg sveriantį priekalą bei daugybę kitų J. Liekio sukauptų įrankių, kurie naudojami demonstruojant kalvystės amatą. Tradicinių amatų
centre taip pat eksponuojami iš įvairių Lietuvos vietų surinkti skirtingi verpimo rateliai, audimo staklės, įvairūs linų apdirbimo
įrankiai, siūlų sukimo įrenginiai ir kt. Šios
kolekcijos naudojamos rengiant edukacines
programas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Kauno rajono vietos veiklos pirmininkas
Vytautas Zubas džiaugiasi kaimo bendruomenių iniciatyvomis. Jo manymu, kuo mūsų
žmonės bus savarankiškesni, iniciatyvesni
ir veiklesni, tuo mažiau dairysis į užsienį ir
į valdžią.
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Lietuvos kaimo tinklas (LKT)

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje, patvirtintoje 2007 metų spalio 19 dieną,
nustatyta, kad žemės ūkio ir kaimo plėtros bus siekiama didinant žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumą, gerinant aplinką ir kraštovaizdį, ekonominės veiklos diversifikaciją ir gyvenimo kokybę kaime. Siekiama, kad kaimo vietovės vystytųsi vienodai ir kryptingai ekonominiu, socialiniu bei
ekologiniu požiūriu. Nacionalinis kaimo tinklas apima visas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programoje išvardytas plėtros kryptis ir siekia užtikrinti, kad KPP bei joje iškelti tikslai būtų įgyvendinami efektyviai.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros procese dalyvauja įvairios institucijos ir struktūros. Siekiant stiprinti
jų vaidmenį kaimo plėtros procese, skatinti keistis informacija, žiniomis, gerąja perduotina praktika
ir ugdyti vietos iniciatyvas bei partnerystę, yra kuriamas Lietuvos kaimo tinklas (Tinklas). Jis bendrai veiklai sujungia visas kaimo plėtros ir KPP įgyvendinimo procesuose dalyvaujančias valstybės ir
mokslo institucijas, nevyriausybines ir verslui atstovaujančias organizacijas, savivaldybes. Tinklas yra
viena priemonių, skirtų siekiant sėkmingai įgyvendinti KPP.
Tinklo misija – sukurti nacionalinį ir tarptautinį forumą, kuris užtikrintų plačią informacijos apie
kaimo plėtrą, gerosios patirties sklaidą bei keitimosi ja galimybę. Keitimasis informacija ir dalijimasis
gerąja patirtimi bei aktyvus bendradarbiavimas turi būti užtikrinamas vietiniu, regioniniu, nacionaliniu
ir tarptautiniu lygmeniu. Taip pat yra siekiama, kad gerosios patirties sklaida apimtų ne tik kaimo, bet
ir regioninę plėtrą bei aplinkosaugos politiką.
Pagrindinis Tinklo uždavinys – sujungus kaimo plėtros procese dalyvaujančias valstybės institucijas, įstaigas bei nevyriausybines organizacijas, mokslo institucijas, verslo sektoriui atstovaujančias
institucijas, siekti darnios kaimo ir žemės ūkio plėtros.
Tinklas, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka funkcijas, kurios yra susijusios su gerosios
perduotinos praktikos nustatymu ir analize, informacijos apie šią praktiką teikimu, keitimosi patirtimi
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu organizavimu ir kt.
Tinklo tikslas yra sujungti kiek įmanoma daugiau prie kaimo plėtros prisidedančių institucijų ir organizacijų, kurios ir sudaro Tinklo, kaip priemonės (galimybės) aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauti,
esmę.
Tinklui finansuoti 2009–2013 metais skirti 24 mln. litų.
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