
Stačiūnų kaimo bendruomenės vietos projektas 

„Stačiūnų krašto kulinarinio paveldo atgaivinimas ir populiarinimas“ 

 Nr. PAKR-LEADER-6B-IK-3-7 
 

Vietos projekto vykdytojas Stačiūnų kaimo bendruomenė, kodas 168288713, Mečislovo 

Vasiliausko g. 1, Stačiūnų k., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkė Jolanta Gutauskienė. 

Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos 

prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Regioninių produktų 

kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, LEADER-19.2-SAVA-9. 

Sprendimas skirti paramą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos sprendimas ,,Dėl projektų, kuriems skiriama ir neskiriama parama pagal vietos 

projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, 

sąrašų patvirtinimo“ 2018 m. birželio 11 d. Nr. BR1-150. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2018 m. liepos 2 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-IK-3-7. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. liepos 2 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2018 m. gruodžio 31 d. 

Skirta paramos suma 16 444,30 Eur su PVM. 

Projekto tikslas – puoselėti ir populiarinti Stačiūnų krašto maisto gaminimo tradicijas, į 

šią veiklą įtraukti jaunimą, didinti kaimo vietovių patrauklumą bei saugoti tapatumą. 

Stačiūnų kaimo bendruomenė įgyvendindama vietos projektą sieks atgaivinti ir populiarinti 

savo krašto kulinarinio paveldo patiekalus, kurs naujus regioniniu produktus. Bendruomenė 

projektą įgyvendina veikdama partnerystėje su  Kauksnujų kaimo bendruomene. Įgyvendindama 

projektą bendruomenė atliks pastato, kurį Stačiūnų Šv. Lauryno parapija perdavė bendruomenei 90 

metų pagal panaudos sutartį, patalpų paprastojo remonto darbus (38,84 m
2
), dalį darbų atliks 

savanoriškais pagrindais. Bendruomenė, siekdama pritaikyti patalpas maisto gaminimui ir kad jos 

atitiktų keliamus reikalavimus, atliks ne tik paprastojo remonto darbus, bet  įrengs nuotekų talpą, 

taip pat įsigis įrangą, inventorių, indus ir kitas priemones, būtinas veikloms vykdyti. Stačiūnų kaimo 

bendruomenė pasirinko gaminti šiuos krašto kulinarinio paveldo patiekalus, kaip regioninius 

produktus: pagal senuosius receptus bus verdama „šilkinė“ košė, iš sezoninių, kaime užaugintų 

produktų, pagal naują receptą bus gaminama moliūgų-daržovių sriuba, kepami duonos-pyrago 

gaminiai – naminė duona „Stačiūnų duonelė“,  meduoliukai „Malūnininko meduolis“ ir pyragas 

„Rūtos pyragas“.  Taip pat bus sukurta nauja rinkodaros priemonė – duonos-pyrago gaminių 

krepšelis „Lauktuvės iš Stačiūnų“. Bendruomenė dalyvaudama rajono šventėse, krepšelį pavadins 

„Lauktuvės iš Pakruojo“ ir papildys kitais produktais. Sukurti regioniniai produktai puoselės ir 

populiarins Stačiūnų krašto maisto gaminimo tradicijas. Stačiūnų kaimo bendruomenė vykdydama 

projektą ir siekdama jo tikslo, įprasmins senųjų vietos gyventojų patirtį gaminant kraštui būdingus 

patiekalus, produktus, organizuos šventes ir renginius naujam regioniniam produktui ir kaimo 

kulinariniam paveldui pristatyti, į projekto veiklų vykdymą įtrauks jaunimą, kad užtikrintų šios 

patirties perimamumą. Bendruomenė sieks, kad gyvenimas kaime taptų patrauklesniu ir kurs 

palankią aplinką pajamoms gauti, kad  prisidėtų prie bendruomenės namų išlaikymo ir 

bendruomenės veiklų organizavimo. 

Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 16 444,30 Eur su PVM. Stačiūnų kaimo 

bendruomenė prie vietos projekto prisidės savanorišku darbu ir Pakruojo rajono savivaldybės 

biudžeto lėšomis.  

Pasiekimų rodikliai: įgyvendinus projektą bus sukurti 5 regioniniai produktai ir vykdoma 

1 regioninio produkto rinkodaros priemonė. Projekto veiklose dalyvaus 7 jauni asmenys (iki 29 m.). 

Projekto veiklose dalyvaus 4 subjektai. Projekto rezultatais naudosis 2 seniūnijų (Lygumų, Pakruojo) 

kaimų gyventojai. Lygumų seniūnijoje: Stačiūnų kaimo – 320 gyventojai, Kauksnujų kaimo – 80 gyventojų. 

Pakruojo seniūnijoje 224 gyventojai. 

 Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas. 


