
Daugiausiai patirties įgyjama tiesiogiai bendraujant 
 

2019 m. balandžio 6–14 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė 

ir viešųjų ryšių specialistė Rima Raziulienė. dalyvavo Großglockner/Mölltal-Oberdrautal vietos 

veiklos grupės projekto „Tarptautinis bendradarbiavimas Austrija – Baltijos šalys“ veiklose 

Karintijos žemėje, Austrijoje. 

Kelionėje, tiesiogiai susijusioje su priemonės „LEADER“ įgyvendinimu, buvo siekiama 

susipažinti su  Karintijos regiono VVG veikla, pasidalinti pagal LEADER ir kitas KPP programas 

įgyvendintų turizmo plėtros, infrastruktūros gerinimo, visuomeninės veiklos, verslo plėtros, 

kultūrinės veiklos projektų gerąja patirtimi, diskutuoti ir aptarti įgyvendintų projektų įtaką kaimo 

vietovių plėtros pokyčiams, susipažinti su bendradarbiavimo perspektyvomis.  

Projekto dalyviams Großglockner/Mölltal-Oberdrautal vietos veiklos grupės vadovas 

Gunther Marwieser pristatė, kad kaimo plėtros politiką vietos veiklos grupė įgyvendina LEADER ir 

kitų ES programų lėšomis. Projektai rengiami ir įgyvendinami vietos veiklos grupės teritorijoje 

apimančioje 19 savivaldybių. Vietos veiklos grupė 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją rengė 

labai atsakingai, įvertinusi Alpių regiono privalumus ir trūkumus, situaciją ir problemas bei 

atsižvelgdama į LEADER priemonės tikslus. Šiame finansiniame laikotarpyje, bendradarbiaujant su 

įvairiomis suinteresuotomis šalimis, įgyvendinami sėkmingi ir regiono tvarią plėtrą užtikrinantys 

projektai. Ekonominio vystymosi ir turizmo skatinimas, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas, 

pagrindinių paslaugų gerinimas, energijos vartojimo efektyvumo didinimas, švietimas ir kartų 

integracija, tai priemonės prisidedančios prie regiono gyventojų užimtumo didinimo, pragyvenimo 

lygio augimo. Gunther Marwieser nuomone svarbiausias šio laikotarpio tikslas – regione 

įgyvendinti kuo daugiau socialinę ir ekonominę pažangą užtikrinančių projektų. 

Kelionės metu buvo aplankyti pagal LEADER priemonę ir kitas ES kaimo plėtros 

programas įgyvendinti projektai. Didelis dėmesys Karintijos regione, kurio didelę dalį užima Alpių 

kalnai, skiriamas gamtos apsaugai, darniam gamtos išteklių naudojimui, miestų ir miestelių 

aplinkai, kultūros ir gamtos paveldo saugojimui, lankomumo ir žinomumo, visuomenės 

informuotumo didinimui, turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodaros bei turizmo ženklinimo 

infrastruktūros plėtrai, kad kiekviena vietovė būtų autentiška ir patraukli atvykstantiems turistams 

bei svečiams. Projekto dalyvius kiekvienoje vietovėje pasitikę savivaldybių merai, kalbėjo, kad 

pagal savivaldybių prioritetus pasirinkti ir prisidedant vietos veiklos grupės strategijos ir kitų 

programų lėšomis įgyvendinti tie projektai, kurie yra svarbūs ir reikšmingi vietos gyventojams, jau 

iš anksto žinant, kad savivaldybei  teks prisidėti prie šių objektų išlaikymo ir jų veiklos užtikrinimo.  

Labai patrauklūs ir aktualūs projekto dalyviams buvo susitikimai su natūralius ir 

ekologiškus produktus, žolelių mišinius gaminančiais ir vietos amatus puoselėjančiais vietos 

ūkininkais bei smulkiaisiais verslininkais. Finansuoti projektai, kurių lėšomis įrengtos patrauklios 

parduotuvėlės, kitos patalpos, duoda abipusę naudą. Tokie projektai naudingi vietos gyventojams, 

nes jie gali vietoje pirkti  amatininkų gaminius ar regione užaugintus sezoninius produktus, taip pat 

tai gera galimybė ūkininkams, turintiems gilias vaistinių žolelių ir laukinių augalų rinkimo ir 

džiovinimo tradicijas, padidinti šių produktų pardavimus.  

Karintijos regiono verslininkai įgyvendindami projektus daug investuoja į viešbučius, 

kotedžus, restoranus, kempingus, slidinėjimo trasas, pirteles ant ežero kranto, paslaugas, vasaros 

metui skirtus pasivaikščiojimo takus ir maršrutus. Karintijos regione labai populiarus aktyvus 

sportas – dviračiai, baidarės, žvejyba, pramogos ant vandens, kopimas uolomis, norintiems 

ekstremalių pramogų  – raftingas kalnų upėmis. Populiaru visai šeimai vasarą atostogauti ir gyventi 

kaime pas ūkininkus, eiti pasivaikščioti, grožėtis gamta, skanauti kokybišką maistą, gaminamą čia 

pat iš vietos ūkininkų užaugintų produktų, populiarios ir kitos pramogos. 

Projekto dalyviams teko kiekvieną dieną aplankyti po keletą įgyvendintų projektų, vakarais 

vykdavo vietos veiklos grupės pasiektų rezultatų, aplankytų objektų aptarimas, pasikeitimas 

nuomonėmis. Projekto dalyviai nuoširdžiai dėkojo bendradarbiavimo projekto ir 

Großglockner/Mölltal-Oberdrautal vietos veiklos grupės vadovui Gunther Marwieser už tokį 

malonų ir šiltą bendravimą, už dėmesį ir nuoširdų priėmimą kiekvienoje savivaldybėje ir lankytuose 

projektuose.  
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Sukaupta patirtis, įgytos žinios ir įgūdžiai bus tiesiogiai panaudojami darbe ir veikloje, 

įgyvendinant Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją ir vietos projektus, jos yra 

reikšmingos siekiant užsibrėžtų vietos veiklos grupės tikslų ir svarbios planuojant naujas veiklas bei 

ieškant inovacinių idėjų projektams. 
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