
Susitikimas – konsultacijos Guostagalio seniūnijoje 

2022 m. gruodžio 6 d.  

 

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

m. vietos plėtros strategiją ir 2022 m. gruodžio 6 d. surengė susitikimą – konsultacijas su  Guostagalio 

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

seniūnaičiais, verslininkais ir ūkininkais.  

Pateikti siūlymai, konsultuotasi į kokias veiklos sritis nukreipti rengiamos strategijos lėšas. 

Kalbėjo Zinaida Labanauskienė, Donatas Malinauskas, Jonas Jocius, Alma Bajalienė, Dalyviai 

pasiūlė numatyti investicijas infrastruktūrai, pastatų remontui, sutvarkymui. Pasiūlyta remontuoti 

Degėsių mokyklos pastatą ir pritaikyti jį savarankiško gyvenimo senelių namams. Tačiau diskusijos 

dalyviai atkreipė dėmesį, kad tokio pastato ne tik remontas kainuotų brangiai, bet reikėtų baldų, 

įrangos, o vėliau ir pastato išlaikymas būtų brangus. Kalbėta, kad bendruomenės turėtų gerai 

apskaičiuoti ir pasverti siūlydamos tokias veiklas, ypač jeigu bendruomenės nenori kurti ir išlaikyti 

darbo vietų, nes reikalavimai dėl asmenų apgyvendinimo senelių, ar savarankiško gyvenimo namuose 

yra gana sudėtingi, bet gal vertėtų pagalvoti apie senelių slaugymą namuose, t.y. apmokyti, parengti 

specialistus, kurie atvažiuotų ir paslaugas suteiktų seneliams jų namuose. Pasiūlyta naujoje 

strategijoje numatyti veiklas, pagal kurias miesto vaikams kaime būtų organizuojamos vasaros 

stovyklos, išgyvenimo žygiai, praktiškai parodomas kaimo gyvenimas ir ūkio darbai. Pasiūlyta, kad 

tokios veiklos ir stovyklos vaikams galėtų būti organizuojamos Degėsiuose, Guostagalio paslaugų 

centras galėtų tiekti joms maitinimą. Pasiūlyta Degėsių mokyklos stadione įrengti kartingų trasą. 

Kalbėta, kad seniūnijoje mažai jaunimo, o ir vyresnieji nėra įpratę išeiti iš namų, dalyvauti 

renginiuose, bet senjorams reikalinga pagalba smulkiems namų darbams atlikti, žolei nupjauti, tik 

deja senoliai nėra mokūs, todėl tokios paslaugos būtų paklausios tik už nedidelę kainą. Kaimo 

vietovių vaizdą gadina apleistos sodybos, bet kol savininkų niekas nebaudžia, tol jie aplinkos 

netvarko ir sodybų neprižiūri. Kalbėta, kad aplinkos tvarkymo paslaugos būtų reikalingos ir jas pirktų 

tie, kurie kaime turi sodybas, bet atvyksta čia tik vasarą, tačiau tokių paslaugų teikimas būtų tik 

sezoninis. Kalbėta apie turizmo kryptį, bet šiuo klausimu diskusijos dalyvių nuomonė išsiskyrė, vienų 

nuomone rajonas kaimo turizmui nepatrauklus, kitų nuomone rajone labai graži gamta, tik trūksta 

žmonių, kurie gebėtų kurti įdomias, turistams patrauklias legendas, vietos gidai silpnai paruošti ir 

nelabai gali sudominti turistus. Diskutuota apie galimybę naujoje strategijoje numatyti verslo 

pradžios priemonę, pritarta nuomonei, kad reikalingos abi priemonės –  verslo pradžios ir verslo 

plėtros, bet strategijoje numatyti, kad parama galėtų naudotis realiai tam tikrą laiko tarpą kaimo 

vietovėje gyvenantys arba ekonomines veiklas vykdantys asmenys. 

 



 

 



 


