Pakruojo kaimo bendruomenės vietos projektas
„Maisto gaminimo tradicijos – kaip pas babą kaime“
Nr. PAKR-LEADER-6B-I-4-2-2019
Vietos projekto vykdytojas Pakruojo kaimo bendruomenė, kodas 301463538,
Žemdirbių g. 7A, Pakruojo k., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkas Remigijus Giedraitis.
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 2019 m. birželio 14 d. Nr. BR1-167.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. liepos 1 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-I-4-22019.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. liepos 1 d.
Planuojama projekto pabaiga 2020 m. kovo 5 d.
Skirta paramos suma 19 528,00 Eur su PVM.
Projekto tikslas – sujungus jaunimo iniciatyvumą ir vyresnio amžiaus žmonių patirtį,
puoselėti ir populiarinti maisto gaminimo tradicijas, kurti naujus regioninius produktus, vykdyti
naujas rinkodaros priemones ir garsinti Pakruojo kraštą..
Pakruojo kaimo bendruomenė projektą įgyvendina kartu su partnere Balsių kaimo
bendruomene. Įgyvendindama projektą Pakruojo kaimo bendruomenė įsigis patalpų šildymo
įrangą, virtuvės baldus ir pagal higienos normų reikalavimus esamas patalpas pritaikys
regioniniams produktams kurti, tradiciniams vietos patiekalams gaminti. Siekdama projekto tikslo,
projekto veikloms vykdyti, bendruomenė įsigis būtiną maisto gamybos įrangą: įmontuojamą
indaplovę, indukcinę kaitlentę, garų rinktuvą, gruzdintuvę, pjaustyklę, lauko kepsninę, taip pat
įsigis perkolatorių, svarstykles ir kitų buitinių priemonių, elektrinę konvekcinę krosnį,
liofilizatorių, greito surinkimo palapinę, projektorių ir ekraną, kompiuterinę, vaizdo ir garso įrangą.
Abi bendruomenės įsigis virtuvinius kombainus, projekto partnerei bus skirta įsigyta elektrinė
viryklė, džiovintuvas.
Pakruojo kaimo bendruomenės projekto veiklose dalyvaus 7 jauni savanoriai. Pakruojo
kaimo bendruomenė kartu su partnere Balsių kaimo bendruomene vykdydamos projektą kurs
regioninius produktus ir gamins: varškės žagarėlius, senovinę bobą, meduolius ir senolių arbatą.
Taip pat bus gaminami ir pristatomi kiti tradiciniai vietos patiekalai. Projekto įgyvendinimo metu
Pakruojo rajono šventėje rugpjūčio mėnesį, Pakruojo kaimo bendruomenė gamins ir pristatys
regioninius produktus – varškės žagarėlius, meduolius, senovinę bobą, pateiks vaizdinę medžiagą
apie projektą. Gruodžio mėnesį regioniniai produktai bus pristatomi Balsių kaimo bendruomenės
namuose rengiamoje Kalėdinėje popietėje. Balandžio mėnesį Pakruojo kaimo bendruomenės
namuose vyks susitikimas su Velykų bobute, kuri mokys vaikus, jaunimą ir visus susirinkusius
gaminti, kepti ir skaninti meduolius. Pakruojo kaimo bendruomenė sukurs naują rinkodaros
priemonę – video medžiagą ir platins ją socialiniame tinkle.
Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 19 528,00 Eur su PVM. Pakruojo kaimo
bendruomenė prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 4
882,05 Eur.
Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu bus sukurti 4 regioniniai produktai ir
vykdoma 1 regioninio produkto rinkodaros priemonė, projekto veiklose dalyvaus 7 jauni asmenys
(iki 29 m.), į projekto veiklas bus įtraukti 4 subjektai. Projekto rezultatais naudosis 2 seniūnijų
(Pakruojo, Klovainių) kaimo gyventojai: Pakruojo seniūnijos, Pakruojo kaimo 116 gyventojų,
Klovainių seniūnijos, Balsių kaimo 47 gyventojai, viso 163 gyventojai.

