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

m. vietos plėtros strategiją ir 2022 m. lapkričio 21 d. surengė susitikimą – konsultacijas su  Lygumų 

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

seniūnaičiais, verslininkais ir ūkininkais.  

Susitikime diskutuota apie vietos problemas, pateikti siūlymai, kaip jas spręsti, konsultuotasi 

į kokias veiklos sritis nukreipti rengiamos strategijos lėšas. Kalbėjo Gedas Špakauskas, Marijus 

Zaveckas, Jolanta Gutauskienė, Sigita Čarepakienė, Iveta Ovsiukienė. Diskusijos dalyviai pasiūlė 

ieškoti galimybių ir aktyvioms, pastatus turinčioms rajono bendruomenėms įrengti saulės elektrines, 

modernizuoti ir įrengti efektyvesnį gatvių, viešųjų erdvių, bendruomenių pastatų apšvietimą visą 

parą, kad būtų užtikrintas saugumas, ypač naktį, jeigu taisyklės leistų, pagamintą elektros energiją 

naudoti bendruomenių ir kitų NVO pastatams šildyti. Pasiūlyta numatyti galimybes įgyvendinti 

kultūrinių, pramoginių renginių organizavimui skirtus projektus, įsigyjant tokių renginių 

organizavimui reikiamą įrangą. Tokioms veikloms įgyvendinti galėtų būti pritaikytas Aleknaičių 

bendruomenės pastatas. Siūlyta suteikti galimybę seniūnijoms (ar bendruomenėms) smulkiems ūkio 

darbams atlikti, aplinkai tvarkyti, leisti įsigyti nedidelę techniką, traktorių žolei, pakelės grioviams 

pjauti, sniegui valyti, įrenginį krūmams pjauti ir genėti. Nes paslaugų teikėjams, kuriems reikia 

atvykti į kitą rajono kraštą atlikti smulkius darbus, nei sąnaudų, nei atlygio atveju, neapsimoka tai 

daryti. Seniūnijos bendruomenės galėtų vietoje tokias paslaugas nebrangiai suteikti, jeigu joms 

nereikėtų kurti ir išlaikyti darbo vietų. Pasiūlyta naujose strategijose panaudoti kultūros objektus, 

istorines vietas, unikalų gamtos kraštovaizdį, turizmui vystyti. Pasiūlyta sudarant turistams maršrutus, 

įrengiant informacines lentas, įtraukti ir privatų verslą (pvz. „Margas ponis“), kuris organizuoja 

įvairius renginius, edukacines programas ir norėtų investuoti į renginiams, nakvynei skirtų patalpų 

įrengimą, tai būtų paklausu ir piligriminiu Šv. Jokūbo keliu „Camino Lituano“ einantiems 

žygeiviams. Diskusijos dalyviai atkreipė dėmesį, kad prie turistų lankomų objektų (pvz. Lygumų 

miestelį garsina ir puošia neogotikinio stiliaus Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia) būtina įrengti 

infrastruktūrą, t.y. pastatyti  tvarkingus tualetus. Pasiūlyta naujoje strategijoje numatyti verslo 

pradžios priemonę, bet būtina numatyti, kad parama galėtų naudotis ne mažiau 2 metus kaimo 

vietovėje gyvenantys asmenys, suteikiant pirmumą jauniems asmenims. Pasiūlyta ieškoti sprendimų 

senjorų užimtumui užtikrinti, kad būtų galimybė juos atsivežti, gal net organizuoti laikiną vienišų 

senelių, gyvenančių vienkiemiuose, apgyvendinimą žiemos metu. Diskutuota dėl pavėžėjimo 

paslaugų teikimo, nors tokia paslauga seniūnijoje reikalinga, svarbu ar vietos gyventojams kaina už 

pavėžėjimo paslaugas  būtų priimtina. Pasiūlyta pagalvoti apie žaliųjų atliekų perdirbimo, apdorojimo 

verslo, kuris iš perdirbtų atliekų gamintų produkciją, finansavimą. Pasiūlyta seniūnijose įrengti 

bevielio ryšio erdves, plėsti internetinio ryšio infrastruktūrą kaimo vietovėse, suteikti galimybę 

gyventojams prisijungti prie plačiajuosčio ar šviesolaidinio interneto. 

 



 

 



 


