
Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Vietos veiklos grupių partnerystė ir 

bendradarbiavimas organizuojant bendrus renginius, pristatant visuomenei tradicines 

šventes ir amatininkų patirtį“ 

 

Tarptautinio bendradarbiavimo projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–

2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. 

Potvarkis dėl paramos skyrimo. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 

2013 m. kovo 21 d. potvarkis Nr. 4D-14 „Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam 

skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER 

metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ patvirtinimo“. 

Paramos sutartis Nr.4T-KS-12-1-0004-PR001 pasirašyta 2013 m. kovo 21 d. 

Paramos suma 19 211 Eur. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2013 m. kovo 21 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti 2013 m. lapkričio 20 d. 

Bendrasis projekto tikslas – skatinti vietos veiklos grupių bendradarbiavimą ir partnerystes 

įgyvendinant LEADER metodą. 

Specialusis projekto tikslas – puoselėti krašto žmonių sukauptą etninės kultūros paveldą, 

organizuoti bendrus renginius siekiant užtikrinti amatininkų, liaudies meistrų dirbinių ir autentiškų 

krašto tradicijų išsaugojimą ir sklaidą. 

Projekto veiklos. Projekto koordinatorius „Dobeles rajona lauku partneriba“, partneriai VVG 

„Pakruojo rajono partnerystė”, Akmenės rajono VVG. Projekto partneriai pasirašė tarptautinio 

projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartį. Projektu buvo siekiama plėtoti Lietuvos ir 

Latvijos vietos veiklos grupių partnerystę ir abipusį bendradarbiavimą, organizuoti bendrus 

plenerus su amatininkais ir etninės kultūros tradicijų puoselėtojais, panaudojant sukauptą vietos 

žmonių patirtį, regioniniu bei tarptautiniu lygmeniu populiarinti tautodailę, amatus ir krašto šventes. 

Projekto rezultatas. Surinkta informacinė medžiaga apie Pakruojo, Akmenės, Dobelės 

(Latvija) krašto amatininkus, parengtas aprašymas pristatytas visuomenei VVG interneto 

svetainėse, fotoknygose. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ išleido fotoknygą apie Pavasario 

atgimimo šventės tradicijas ir apeigas, 100 vnt. Išleista foto knyga apie Pakruojo, Akmenės, 

Dobelės kraštų amatininkus, 100 vnt. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  2013 m. kovo 21–22 

dienomis Pakruojo kultūros centre surengė plenerą, į kurį pakvietė VVG atstovus ir amatininkus, po 

10 atstovų iš kiekvienos vietos veiklos grupės, iš viso 30 dalyvių. 2013 m. kovo 27 dieną VVG 

,,Pakruojo rajono partnerystė“ organizavo renginį „Pavasario gamtos atgimimo šventės tradicijos, 

papročiai ir apeigos“. Į Pakruojo kultūros centre surengtą šventę buvo pakviesta po 50 atstovų iš 

Pakruojo, Akmenės, Dobelės (Latvija) vietos veiklos grupių teritorijų, iš viso 150 dalyvių. 

Akmenės rajono VVG organizavo plenerą ir Akmenės rajono bendruomenių vasaros šventę. 

„Dobeles rajona lauku partneriba“ organizavo teminį plenerą ir baigiamąją konferenciją Dobelėje. 

Kiekvienoje šventėje buvo surengtos amatininkų dirbinių parodos, pristatomos krašto tradicijos ir 

apeigos, žaidžiami žaidimai ir rateliai. 

Projekto metu organizuojami renginiai, apie juos paskleista informacija, padidino VVG 

atstovaujamų teritorijų patrauklumą, projekto dalyviai, kaimo gyventojai galėjo susipažinti su 

įvairiais amatais. Renginių metu buvo galima palyginti tradicijų, švenčių, papročių, aprangos, 

kulinarinio paveldo skirtumus. Bendruomenių atstovai šventėse, renginiuose susipažino su amatais, 

etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimu, sukaupta patirtimi. Įgyvendintas projektas prisidėjo prie 

tautinių vertybių išsaugojimo, tautinio tapatumo palaikymo. Jaunimo atstovų dalyvavimas 

renginiuose padėjo jiems pažinti krašto tradicijas, paskatino susidomėjimą amatais. 

Projekto viešinimas. Viešindama projektą VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ pagamino 

aiškinamąjį stendą. Rajono spaudoje buvo patalpinti du straipsniai apie įgyvendinamą projektą ir 
organizuotus renginius. 


