
Sigutėnų kaimo bendruomenės vietos projektas 

„Kulinarinio paveldo tradicijos – iš kartos į kartą“ Nr. PAKR-LEADER-6B-JK-1-4 
 

Vietos projekto vykdytojas Sigutėnų kaimo bendruomenė, kodas 3000084752, Malūno g. 2 

B, Sigutėnų k., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkė Pranė Kvedarienė. 

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 VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ vietos projektų atrankos 

komiteto 2017 m. lapkričio 9 d. posėdžio protokolas Nr. PAK-1. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2017 m. gruodžio 12 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-JK-1-4. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. gruodžio 12 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2018 m. birželio 12 d. 

Skirta paramos suma 14 584,92 Eur su PVM. 

Projekto tikslas – sujungus jaunimo iniciatyvumą ir vyresnio amžiaus žmonių patirtį, prikelti 

iš užmaršties vietos kulinarinį paveldą, jo pagrindu kurti naują regioninį produktą, vykdyti naujas 

rinkodaros priemones ir garsinti Pakruojo kraštą. 

Sigutėnų kaimo bendruomenė susitarė veikti bendrai ir pasirašė partnerystės sutartį su 

Pakruojo kaimo bendruomene. Įgyvendindama projektą Sigutėnų kaimo bendruomenė pagal kaimo 

senolių receptus ir maisto ruošimo tradicijas, iš natūralių, gyventojų asmeniniuose ūkiuose 

užaugintų produktų, kurs naują regioninį produktą – keturis džiovintus mišinius sriuboms ir 

padažams, bus vykdomos naujos rinkodaros priemonės, garsinamas Pakruojo kraštas. Siekiant 

užtikrinti naujo regioninio produkto sklaidą bus surengtos dvi prezentacijos: pirma – Pakruojo 

kaimo bendruomenės namuose, kurioje dalyvaus iki 100 žmonių, antra – Sigutėnų kaimo 

bendruomenės namuose, kurioje dalyvaus ne mažiau 60 žmonių. Naujo regioninio maisto produkto 

kūrimas, gamyba, prezentacija ir realizavimas bus sistemingai vykdomi Sigutėnų kaimo 

bendruomenės namuose, pastatas bendruomenei perduotas 99 metams pagal Pakruojo rajono 

savivaldybės panaudos sutartį, pastatas buvo rekonstruotas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

2007–2013 m. kaimo plėtros strategijos lėšomis. Esamos patalpos bus pritaikytos veikloms vykdyti 

pagal bendrus higienos normų bei maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų reikalavimus. Į 

projekto įgyvendinimą planuojama įtraukti kuo daugiau Sigutėnų ir Pakruojo kaimų bendruomenių 

narių, jaunimo, savanorių bei kitų krašto žmonių, projekto veiklose dalyvaus ir kiti subjektai. 

Įgyvendinamas projektas prisidės prie kaimo gyventojų užimtumo didinimo, socialinės atskirties 

mažinimo, ugdys meilę gimtajam kraštui ir pagarbą jo žmonėms. 

Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 14 584,92 Eur su PVM. Sigutėnų kaimo 

bendruomenė prie vietos projekto prisidės savivaldybės biudžeto lėšomis 3 646,23 Eur. 

Pasiekimų rodikliai: įgyvendinus projektą bus sukurtas 1 regioninis produktas, naudojamos 

3 rinkodaros priemonės, projekto įgyvendinime dalyvaus 7 jaunimo (iki 29 m.) atstovai-savanoriai, 

projekto veiklose dalyvaus 5 subjektai.  

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas. 

 


