
Lietuvos kaimo parlamento III sesija 

 

2017 m. rugsėjo 22–23 d. Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija 

Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė dalyvavo Lietuvos kaimo parlamento III sesijoje, 

kuri buvo surengta Taujėnų dvare, Ukmergės rajone. Lietuvos kaimo parlamento sesiją finansavo LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir LR Žemės ūkio ministerija. 

Kviesdamos dalyvauti kaimo parlamento sesijoje, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir 

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, dalyvius supažindino su Lietuvos kaimo parlamento 

tikslu – sutelkti Lietuvos kaimo balsą ir apsispręsti, kur link Lietuvos kaimas turi eiti, koks jis turi būti. 

Organizatorių nuomone, Lietuvos kaimo parlamentas tai platforma, kurioje keičiamasi idėjomis, patirtimi ir 

praktiškais patarimais, kaip išsaugoti Lietuvos kaimą su jam būdinga socialine ir kultūrine dvasia.  Kaimo 

parlamentas suburdamas draugėn bendruomenių, vietos ir nacionalinės valdžios atstovus, kaimo 

organizacijas, siekė, kad sesijos dalyviai kartu aptartų iškilusias kaimo plėtros problemas ir rastų joms 

sprendimus.  

Parlamento sesiją atidarė ir sesijos dalyvius sveikino Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos 

pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė. Sveikinimo žodį tarė Ukmergės rajono savivaldybės meras 

Rolandas Janickas,  LR Seimo narė, viena iš bendruomenių sąjungos įkūrėjų ir ilgametė pirmininkė, Guoda 

Burokienė, kiti sesijos svečiai. 

Pirmąją sesijos dieną pranešimus skaitė LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius, LR VRM viceministras Giedrius 

Surplys, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė, Europos kaimo 

parlamento tinklo organizatorius iš Suomijos Kim Smedslund, apie Kaimo plėtros programos pasiekimus 

2007–2013 m. ir įžvalgas 2014–2020 m. laikotarpiui kalbėjo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros 

departamento direktorė Jurgita Stakėnienė. 

 Po pietų sesijos dalyviai pasirinko jiems aktualias temas ir pasiskirstė į diskusines grupes pagal 4 

prioritetus: 1) 2014–2020 metų LEADER programa: ar tokios mes tikėjomės? 2) Socialinio verslo iššūkiai 

3) Paslaugų perdavimas vietos bendruomenei: mitas ar realybė? 4) Kaimo vizija po 2020 metų. Darbo 

grupių nariai lankė įvairius pagal KPP priemones įgyvendintus projektus, kartu su kaimo plėtros veikėjas 

diskutavo ką reikia daryti, kad Lietuvos kaimo vietovės būtų gyvybingos bei patrauklios kurti ir gyventi. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Saidana 

Areimienė dalyvavo darbo grupėje, kuri gilinosi į socialiniam verslo keliamus iššūkius. Darbo grupės nariai 

išvykoje susipažino su įvairių Ukmergės rajono organizacijų, įstaigų, įmonių  sėkmingai įgyvendintais 

projektais. Lydint Ukmergės rajono savivaldybės merui Rolandui Janickui susitiko su Taujėnų 

bendruomene, susipažino su Taujėnų bažnyčios fasadų restauravimo ir šventoriaus tvarkybos projektu, buvo 

aplankytas Balelių universalus daugiafunkcis centras. Darbo grupės dalyviams gerą įspūdį paliko kailio ir 

odos siuvimo įmonė „Roris“, kuri kurdama kokybiškus gaminius, įsiklausydama į klientų poreikius, 

sėkmingai verslą plėtoja kaime. Užugiryje paragauta skaniausių Lietuvoje šakočių, kuriuos pristatė šakočių 

kepimo meistras V. Želnys, aplankytas mokyklos patalpose įsikūręs muziejus, pasigrožėta Nepriklausomos 

Lietuvos Prezidento Antano Smetonos dvaru. 

Antrą sesijos dieną pranešimus skaitė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys 

Mindaugas Maciulevičius, jis pristatė ES Socialinio verslo reglamentavimą ir geruosius pavyzdžius, LVBOS 

pirmininkė Reda Kneizevičienė kalbėjo apie atliktą tyrimą „Vietos bendruomeninių organizacijų paslaugų 

teikimo analizė“. Po pranešimų, sesijos dalyviai klausėsi darbo grupių  rezultatų pristatymų, diskutavo ir 

teikė pasiūlymus, kokius svarbiausius punktus reikia įtraukti į kaimo parlamento sesijos rezoliuciją.   

Parlamento sesijos pabaigoje LR Seimo narė Guoda Burokienė aktyviems vietos bendruomenių 

nariams įteikė padėkos raštus.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


