
Susitikimas – konsultacijos Klovainių seniūnijoje 

2022 m. lapkričio 8 d.  

 

Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ rengia naują Pakruojo rajono 2023–2027 

m. vietos plėtros strategiją ir 2022 m. lapkričio 8 d. surengė susitikimą – konsultacijas su Klovainių 

seniūnijos gyventojais, seniūnijos darbuotojais, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais, 

seniūnaičiais, verslininkais ir ūkininkais.  

Susikimo dalyviai kalbėjo apie vietos problemas, pateikė siūlymus, konsultavosi ir tarėsi į 

kokias veiklos sritis nukreipti rengiamos strategijos lėšas. Diskusijose dalyvavo Jadvyga Bračiulienė, 

Dainius Poškus, Simonas Butkus, Zenonas Pekelis, Albinas Navickas, Sonata Liukpetrienė, Vida 

Grigaliūnienė. Susitikime kalbėta, kad Balsių kaime nėra laisvalaikiui, sportui pritaikytų vietų, 

siūloma buvusios krepšinio aikštelės vietoje įrengti naują krepšinio aikštelę, įrengti poilsio zoną. 

Pakruojo kultūros centro Klovainių skyrius, Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Klovainių padalinys, Pakruojo rajono savivaldybės Klovainių seniūnija, įsikūrusios tame 

pačiame pastate, kuris yra blogos būklės, jį reikia rekonstruoti ir atnaujinti, tad siūlomos investicijos 

į infrastruktūrą (pastato remontą), gatvių apšvietimo modernizavimą, energetinę nepriklausomybę. 

Klovainių karjeras vasarą yra mėgstama klovainiečių ir aplinkinių kaimų gyventojų poilsio vieta, 

siūloma panaudoti unikalų gamtos  kraštovaizdį turizmui, prie karjero įrengti paplūdimį, pastatyti 

apžvalgos bokštą, įrengti takelius pasivaikščiojimui. Siūloma įrengti 4 km dviračių taką Klovainiai – 

Pakruojis. Siūloma turizmui, kultūrinei veiklai, stovykloms plačiau pritaikyti Balsių etnografinę 

sodybą, šioje sodyboje kiekvienais metais vyksta unikalus renginys – Kluono teatrų šventė, 

renginiams organizuoti siūloma įsigyti mobilią ar stacionarią sceną. Taip pat siūloma plačiau 

turistams pristatyti unikalų gamtos objektą Klovainių ąžuolą. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos Klovainių padalinys siūlo išleisti leidinį, nes apie Klovainių seniūniją 

yra sukaupta daug įdomios istorinės medžiagos. Kaip vieną iš problemų vietos gyventojai įvardino 

pavėžėjimo paslaugą, kuri aktuali įvairių poreikių turintiems asmenims. Ši paslauga rajone turėtų būti 

organizuojama centralizuotai. Siūloma rajono bendruomenėms, turinčioms pastatus, tame tarpe ir 

Klovainių bendruomenės pastatui, įrengti saulės elektrines, tai padėtų bendruomenėms spręsti pastatų 

šildymo, elektros energijos kainų problemas ir užtikrintų veiklos organizavimą visus metus. Siūloma 

dalį Klovainių pagrindinės mokyklos patalpų (jose dabar veikia Klovainių ikimokyklinio ugdymo 

skyrius) panaudoti senjorų užimtumui didinti, įsteigiant senjorų dienos centrą. Siūloma investuoti į 

kultūrinės veiklos stiprinimą kaimo vietovėse, t. y. sudaryti sąlygas Pakruojo ir Linkuvos kultūros 

centrams priklausantiems kaimo skyriams įsigyti baldus, įrangą, atributiką, rūbus, instrumentus ir taip 

sudaryti geresnes sąlygas kaimo mėgėjų būrelių veiklai. Siūloma naujoje strategijoje numatyti 

priemonę verslo pradžiai, šia parama galėtų naudotis vietos gyventojai, kaimo vietovėje gyvenantys 

ne mažiau 2–3 metus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


