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Seminaro programa
Įvadas. Seminaro dalyvių lūkesčiai. 

Gerųjų pavyzdžių (vietos projektų) pristatymas (kiekviena VVG trumpai 
pristato savo 2 vietos projektus)

Pažangus kaimas. Kas tai? 

Prielaidos kaimo vystymosi pažangai

Pažangaus kaimo vystymosi varomosios jėgos ir pokyčių strategavimas

Kavos pertrauka 

Kaip siekiama pažangos ir darnumo kaimo vietovėse? 

Kaimo vietovių konkurencingumo formavimosi procesas. 

Pažangaus kaimo gerosios praktikos pavyzdžiai.

Diskusija tema „Koks turi būti pažangus kaimas apskrityje“
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 Gyvybiškai BŪTINA ieškoti naujų –
kaimo gyvybingumą užtikrinančių 
sprendimų

 Bendruomenių ĮGALINIMAS 
VYKDYTI ŪKINĘ VEIKLĄ - kaimo 
palaikymo naujas ETAPAS

 NAUJI VEIKLOS METODAI 
kuriant socialinį dialogą, kolektyvinį 
žinojimą

 Pastovus dėmesys ilgalaikiai 

perspektyvai
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Pergalvojimas

 Pergalvokit savo 

pasirinkimus

 Atsisakyti vienkartinio 

naudojimo 

 Mažinkite vartojimą

 Vėl viską panaudokite

 Atnaujinkite personalą

 Remontuokite prieš 

pakeičiant

 Pakartokite, būkite 

kūrybingi, atgaivinkite

 Perdirbkite - paskutinis 

pasirinkimas
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Pažangūs kaimai
 2018 m. Slovėnijoje, EK ir Europos Parlamento konferencijoje 

„Europos veiksmai pažangiems kaimams: šviesesnė ES kaimo 
vietovių ateitis“, buvo parengta ir patvirtinta Bled deklaracija 
„Pažangūs kaimai“.

 Pažangūs kaimai - kaimo vietovės ir bendruomenės, kurios kuria 
naujas galimybes besiremdamos esamomis, savo kaimo stiprybėmis 
ir ištekliais.

 Kaimai, kurių integruotas vystymasis paremtas įvairiomis 
priemonėmis, tradiciniais ir naujais tinklais, paslaugomis naudojant 
skaitmenines, telekomunikacines technologijas, inovacijas, vietos 
ir globalias žinias.

 Smart Villages: Paslaugų atgaivinimas kaimo vietovėse-
https://www.youtube.com/watch?v=0JNyB-UK1EU
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Pažangių kaimų sąjūdis/1

 ES kylantis pažangių kaimų judėjimas apjungia kaimo 
vietovių bendruomenes, kuriančias naujas vystymosi 
kryptis. 

 Tradiciniai ir nauji inovatorių tinklai, kurių veiklą 
sustiprina skaitmeninių ir telekomunikacijų 
technologijų pažanga, bioenergetika ir gebėjimas 
panaudoti turimas žinias vietos gyventojų ir verslo 
plėtros naudai.

 Bendruomenės, kurios mokosi vystyti/pasinaudoti 
kaimo pranašumais ir populiarinti gyvenimo kaime 
vertybes.
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Pažangių kaimų sąjūdis/2

 Skaitmeninės technologijos ir inovacijos gali užtikrinti 
aukštesnę gyvenimo kokybę, geresnes viešąsias paslaugas, 
geresnį ir taupų vietos išteklių panaudojimą. Tradicijų ir 
naujausių technologijų sąsajos leidžia kaime kurti naujas 
vertės grandines. ES Komisija viešai yra įsipareigojusi 
remti minėtų vertės grandinių kūrimo ir sklaidos patirtį, 
t.y. skatinti ir palaikyti pažangių kaimų judėjimą.

 Pažangių kaimų sąjūdis nėra panacėja nuo visų kaimo bėdų. 
Greičiau tai ES Komisijos raginimas tiek valdžiai, tiek 
vietos bendruomenėms jautriai ieškoti teritoriniu požiūriu 
išmintingų sprendimų, atitinkančių vietos gyventojų 
poreikius ir plėtros potencialą, taip pat raginimas vietos 
bendruomenėms suformuoti savo išgyvenimo ilgalaikę 
strategiją, kuri remtųsi mokslo ir technologijų naujovėmis. 
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Pažangos žemės ūkyje siekiama 
formuojant visapusiškesnį, 
integruotą požiūrį ir elgseną

 kiekviename sprendime sujungti elementus, kurie dažnai yra 
laikomi griežtai atskirti: 

 ekonominius išteklius (pvz., integruoti žemės ir maisto ūkį, 
tradicinius amatus, turizmą);

 socialinius išteklius (pvz., santykį tarp gamintojų ir vartotojų, 
vietos bendruomenės); 

 aplinkosaugos išteklius (pvz., biologinės įvairovės, vandens 
išteklių ir augalų ir žemės derlingumo apsaugą, produktų 
platinimą, jų pakavimą ir pakartotinį išteklių panaudojimą);

 kultūrinius išteklius (pvz., tradicinių žinių apsaugą) (Marsden, 
Sonnino, 2008).
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Darnumo (tvarumo) sampratos 
įgyvendinimas BŽŪP (LAEI, 2018)  

Socialinis tvarumas

Svarbiausias iššūkis –
masinė ūkininkų 

emigracija iš kaimo į 
miestą.

Sprendimas – ūkininkų 
pajamų lygio palaikymo 

priemonės, siekiant 
ūkininkavimą padaryti 
patrauklia ekonomine 

veikla.  

XX a. 6–7 dešimtmečiai 

Ekonominis tvarumas 

Svarbiausias iššūkis –
perprodukcijos 

mažinimas, 
eksportuojant 

perteklinę produkciją.

Sprendimas – žemės 
ūkio konkurencingumo 

pasaulinėse rinkose 
didinimo priemonės.

XX a. 8–10 dešimtmečiai

Gamtinis tvarumas

Svarbiausias iššūkis –

žemės ir kitų gamtinių 

išteklių nualinimas ir 

išaugusi rizika, kad mažės 

apsirūpinimas maistu ir 

vandeniu ateityje.
Sprendimas – priemonės, 

mažinančios gamybos 

intensyvumą ir padedančios 

atkurti gamtinius išteklius 

(bioekonomika).

XXI a. 1–2 dešimtmečiai

k

Gyvybingas kaimas
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 Prielaidos kaimo vystymosi 
pažangai
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„Turi būti labiau 
pripažįstamas kaimo 
potencialas rasti 
novatoriškus, tvarius ir 
integruotus esamų ir būsimų 
visuomenės problemų 
sprendimus…“

Korko 2.0 Europos kaimo plėtros 
konferencija, 2016 m.

Krašto ateitis ne raidos 
pasekmė, o iššūkis!

Atpažinti savo 
galimybes ir 
gebėti jas 
realizuoti! „Prisiriškime prie svajonių!“

/Šimonas Peresas/



Kokie sėkmės veiksniai svarbūs šiandienos 
kaime ?

Poindustrinio kaimo gyvybingumo sėkmės veiksniai pagal 
evoliucijos stadijas (D.Vidickienė, Ž. Gedminaitė-

Raudonė, R. Vilkė, 2017)
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Problemos – tai grėsmės trukdančios 
pasiekti tikslą.

 Galimybės – tai, kas suteikia progą 
pranokti tikslus. 

 Išvada: Sprendžiant problemas tik 
grįžtame į pradinę/normalią padėtį, 

tuo tarpu pažanga turi būti 
pasiekiama plėtojant galimybes.

Pagal James A.F Stoner ir kt. (1999), Davidą B. 
Gleicherį (1983), P. Druckerį (1964)
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Konceptualus pokyčių valdymo 
pagrindas

 Galimybių panaudojimas tai efektingumas –
radimas “teisingų dalykų, kuriuos reikia 
daryti  ir ...(sutelkti) į juos išteklius bei 
pastangas” (Druckeris, 1964).

 Besimokanti kaimo vietovė, kur “žinios yra 
pagrindinis strateginis išteklius, o mokymasis 
– svarbiausias procesas” (Lundvall, 1992).

 Sprendimų modeliavimas susijęs su galimybių 
paieška ir radimu, su parinkimu tokių 
veiksmų, kurie gali padėti kolektyviai 
mokytis ir kurti vietovės ateitį.



1 pav. Problema kaip nukrypimas nuo galiojančių 
standartų

Pageidaujami standartai: kaimo 

vystymo strategija, vizija, misija

Galiojantys standartai:

fondų, programų, tinklų

tikslai ir uždaviniai

Dabartinė situacija: kaimo 

vystymo potencialas

Nukrypimas = problema

Nukrypimas = problema

Pokyčių valdymas 

(sprendimai)

Pokyčių valdymas 

(sprendimai)

Nukrypima

s = 

problema



Dėmesio ir energijos sutelkimas

Susitelkimas į problemas Susitelkimas į sprendimus

Kas yra blogai

Ką reikia taisyti

Kaltinimai

Kontrolė

Priežastys

Ekspertas žino geriausiai

Trūkumai ir silpnybės

Komplikacijos

Apibrėžimai

Ko trokštama

Kas veikia tinkamai

Progresas

Įtaka

Sprendimo užuominos

Bendradarbiavimas

Ištekliai ir stiprybės

Paprastumas

Veiksmai
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2 pav. Novatoriškų sprendimų modeliavimo procesas kaimo vietovių pokyčių 
valdymui

Tikslų 

kūrimas

Vidinės ir išorinės 

aplinkos analizė

Patirtinių rezultatų 

vertinimas per veiklą

Potencialas:

kompetencija,

ištekliai,

pajėgumai

Sisteminis 

mąstymas

Veiklos 

erdvė

Strateginė 

analizė

Strateginė 

sintezė

Strateginis 

mąstymas

Kaitos 

erdvė

Strateginė 
erdvė

Pageidaujami 

standartai



Proveržių ir plėtros nišų paieška 
(R. Čiūtas, 2015)
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Būtinas įžvalgų elementas, 
nes konkurencinio 
pranašumo svorio centras 
slenkasi nuo materialių 
išteklių link intelektinėmis 
žiniomis kuriamų 
pranašumų 



Partnerystė - naujovių variklis



ORGANIZACINIS MECHANIZMAS

 ORGANIZACINIS MECHANIZMAS – tai organizacinio proceso 
elementų (mazgų ir jų grandžių), sujungtų tarpusavyje, sinchroninis 
veikimas, jų tarpusavio sąveika, apimanti grupę suinteresuotųjų 
individualių ir kolektyvinių sprendimų bei veiksmų, kad lemtų elgesio 
sąveikas siekiant kaimo vietovių vystymosi tikslų (Štareikė, 217).

 ORGANIZACINIO MECHANIZMO GRANDYS – tai jungtys tarp 
mazgų, kurios jungia atitinkamas veiklas vieną su kita (Štareikė, 
217). 

 ORGANIZACINIO MECHANIZMO MAZGAI – tai atitinkamos 
(vietos veiklos grupės sąlygojamos ir misijose įvardintos) veiklos 
(Štareikė, 217). 
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PARTNERYSTĖS ORGANIZACINIS 
MECHANIZMAS

 PARTNERYSTĖ – savarankiškai organizuotas, nehierarchinis aljansas, 
kuriame suinteresuoti asmenys iš vieno ar kelių valdymo lygmenų, verslo 
sričių ar vietos bendruomenės siekia bendrų tikslų, turi bendrų pareigų, 
teisių ir atsakomybių, keičiasi informacija, dalinasi ištekliais, įgūdžiais, 
patirtimi ir rizika, ugdo kompetencijas bei kvalifikacijas (Štareikė, 217).

 PARTNERYSTĖS ORGANIZACINIS MECHANIZMAS – informavimo, 
konsultavimo, įtraukimo ir dalyvavimo sprendimų visuma, dar kitaip 
vadinamų mazgais ir juos į grandis jungiančių partnerystės veiklų, viena 
kitos atžvilgiu veikiančių sinchroniškai, visuma (Štareikė, 217).

 SINCHRONINIS VEIKIMAS – organizacinio mechanizmo (tarp 
partnerystėje veikiančios organizacijos narių) kelių veiklų veikimas 
grandyje vienu metu (Štareikė, 217).
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Partnerystės organizacinio mechanizmo veiklos 
ir priemonės (Štareikė, 217)

PARTNERYSTĖS ORGANIZACINIO MECHANIZMO VEIKLOS

Informavimas Konsultavimas (paklausimas) Įtraukimas Dalyvavimas

Informavimas (M1) –

informacijos 

perdavimas neteikiant 

grįžtamojo ryšio A→B

Konsultavimas 

(paklausimas) (M2) –

informacijos kaip grįžtamojo 

ryšio teikimas

B → A→B

Įtraukimas (M3) –

prielaidų dalyvauti 

sudarymas

A → B →A

Dalyvavimas (M4) –

bendras darbas, bendri 

sprendimai, veikimas 

partnerystėje 

A↔B

Informavimo (mazgo 

funkcijos) priemonės

Konsultavimo (paklausimo) 

priemonės
Įtraukimo priemonės Dalyvavimo priemonės

Žinių perdavimas

Nukreipimas

Supažindinimas

Vedimas (informacijos 

teikimas)

Nuomonės išsakymas

Rekomendavimas

Komunikavimas

Patarimas, kaip reikėtų 

elgtis

Specialisto ar eksperto 

išvados pateikimas

Subūrimas

Bendradarbiavimas

Įgalinimas

Motyvavimas

Išteklių sujungimas

Komunikavimas

Dialogo plėtojimas

Atstovavimas

Diskusijos

Sutaikinimas

Derybų vedimas

Šaltinis: sudaryta disertacijos autorės pagal Mohr, Spekman (1994); Bueret (2006); Edwards, Goodwin (2007); Kvieskienė, Kvieska (2012), Macken-

Walsh, Curtin (2013), Geddes, Benington (2013) ir kt.



Pav. Partnerystės organizacinio mechanizmo koncepcinis modelis 
(Štareikė, 2017)

Šaltinis: sudaryta disertacijos autorės pagal Mohr, Spekman (1994); Bueret (2006); Edwards, Goodwin (2007); 
Kvieskienė, Kvieska (2012), Macken-Walsh, Curtin (2013), Geddes, Benington (2013) ir kt. 

 



Pažangi bendruomenė

 Aiškiai (vertybė) apsibrėžia vystymosi kryptis ir 
prioritetus;

 Novatoriškai panaudoja kaimo vystymosi potencialą: 
išteklius, kompetenciją ir infrastruktūrą;

 Vykdo strateginius proveržius veiklą  sustiprindamos 
skaitmeninių ir telekomunikacinių technologijų 
pažanga, bioenergetika ir gebėjimais panaudoti 
turimas žinias vietos gyventojų ir verslo vystymo 
naudai.

 Nuolat mokosi pažinti, panaudoti kaimo pranašumus 
ir populiarinti gyvenimo kaime vertybes, sukuria 
gyvybingus, darniai besivystančius kaimus.



Vietos ekonomiką 
plėtojančiųjų tikslas

 neplėsti pigių vietos produktų gamybos, o 
ieškoti kelių, kaip stiprinti vietinių produktų 
gaminimą ir vartojimą, sukuriant teigiamus 
ryšius tarp vartotojų ir ūkininkų, vartotojų ir 
amatininkų bei remti darnų kaimo vietovių 
vystymąsi;

 vietoje “kiekybės žemiausia kaina” pirmaeilę 
svarbą teikti maisto kokybei, vartotojų 
sveikatai ir gyvulių gerovei, biologinei įvairovei, 
kaimo kraštovaizdžiui, aplinkos išteklių vertei, 
šeimos ūkiams, vietinių kultūrų bei kaimo 
tradicijų išsaugojimui.
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1 pav. Kaimo vystymo dimensijos sukuriančios prielaidas pažangai:  
subalansuotumui ir darniam vystymuisi

Ekonominis

vystymas
Aplinkosauginis

vystymas

Kultūrinis

vystymas

Socialinis

vystymas

Kaimo

vystymasis

Pagrindinės kaimo vystymo dimensijos



Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslai
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/05/darnus-vystymasis-ir-planavimas-Lietuvoje_
esama-situacija.pdf

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslai

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/05/darnus-vystymasis-ir-planavimas-Lietuvoje_
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Aplinkos kapitalasAplinkos kapitalas

Socialinis 

kapitalas

Socialinis 

kapitalas

Kultūrinis 

kapitalas

Kultūrinis 

kapitalas
Ekonominis 

kapitalas

Ekonominis 

kapitalas Socialinė 

inovacija

Socialinė 

inovacija

Socialinė inovacija
Socialinė inovacija

Socialinė inovacijaSocialinė inovacija

3 pav. Teritorinio kapitalo (Bordieu, 1986)
stiprinimo galimybės diegiant inovacijas ir siekiant 

darnaus vystymosi tikslų



 Pažangaus kaimo vystymosi 
varomosios jėgos ir pokyčių 
strategavimas. 
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Pagrindinių vietovės 
varomųjų jėgų bruožai

 Varomosios jėgos – pagrindiniai 
veiksniai/veikėjai/organizacijos, kurie sukelia ir skatina 
nagrinėjamus įvykius (pvz., kaimo vietovės gyvybingumą). 

Pagrindinių vietovės varomųjų jėgų bruožai:
 jėgos, kurios gali daryti žymų ir ilgalaikį poveikį 

ekonominei bei socialinei situacijai, nukreipiant 
strateginius vietovės uždavinius, susietus vietovės 
vystymo strateginiais tikslais;

 stiprina finansavimo ir valdymo funkcijų koncentraciją;
 vietovės vystymo strategijoje turi lemiamą vaidmenį 

arba stiprią sinergiją su kitais veiksmais;
 gali mobilizuoti papildomus išteklius;
 reikalauja papildomo indėlio iš papildomų fondų ar tam 

tikros aplinkos sukūrimo



Pažangaus kaimo vystymo 
principai /1

 Tikslusis ūkininkavimas (žemdirbystė): mažinant sąnaudas, 
maksimaliai išnaudojant jutiklius ir sprendimų palaikymo 
sistemas, kartu gerinant maisto tiekimo grandinę, 
tausojant dirvožemį, apsaugant išteklius ir aplinką.

 Skaitmeninės ir kitos atviros inovacijoms platformos, 
kuriose siūlomos visos pagrindinės paslaugos, pvz., e. 
mokymai, e. sveikata (geresnė prieiga prie medicininės 
priežiūros), e. administravimas, transportas, maitinimas, 
socialinės paslaugos, gamintojas vartotojui platformos, 
apeinančios oligopolines mažmeninės prekybos struktūras, 
geresnė produktų kokybė bei pasirinkimas.
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Pažangaus kaimo vystymo 
principai /2

 Dalijimosi ekonomika brangių techninių sprendimų 
ir įrangos.

 Žiedinė ekonomika, padedanti mažinti atliekas ir 
tausoti išteklius.

 Bioištekliais (atsinaujinančiais ištekliais) pagrįsta 
ekonomika, besiremianti moksliniais tyrimais, 
inovacijomis ir technologijomis.

 Atsinaujinanti energija ypač svarbi kaimo 
vietovėse, kuriose yra ne tik erdvė, bet ir lengva 
prieiga prie reikiamų gamtinių išteklių (vėjo, 
saulės, vandens, dirvožemio, medienos, biomasės).
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Pažangaus kaimo vystymo 
principai /3

 Kaimo turizmas, apimantis ekologinį, sveikatai 
palankų maistą ir poilsį, rekreacinį turizmą, yra 
potencialas kurti naujas didelės vertės darbo 
vietas.

 Socialinės ir skaitmeninės inovacijos kaimo 
paslaugų ir verslumo srityje.

 Įtraukios socialinės infrastruktūros, partnerystės 
organizacinio mechanizmo kūrimas ir diegimas 
(gyvosios laboratorijos, klasteriai, tinklai, 
kolektyvinis/ bendruomeninis  mobilumas).
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https://www.slideshare.net/LRATCA/ekologins-planetos-ribos-kodl-ar-svarbs-ms-

vartojimo-proiai
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Žiedinės ekonomikos struktūra ir jos  
elementai (Diskusija apie platų Europos požiūrį į tvarų 
vartojimą (2014))
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Dalijimosi ekonomika

Vilma Atkočiūnienė39



Dalijimosi ekonomikos modelio 
neabejotini pliusai /1

1. Patrauklesnė kaina. Tradicinio tarpininko nebuvimas pagreitina 
sandorio sudarymą ir užtikrina mažesnius kaštus vartotojui. 
Paprastai interneto platformos pasiima apie 5 proc. sandorio vertės 
arba teikia paslaugą nemokamai, uždirbdami pajamas vien iš reklamos 
platformoje. Taigi, beveik visi uždirbti pinigai atitenka paslaugos 
teikėjui.

2. Aukštesnis pasitikėjimo lygis. Galimybė internete įvertinti 
suteiktas paslaugas užtikrina aukštą kitų vartotojų pasitikėjimo lygį. 

3. Tausus vartojimas. Galimybė dalintis turimais daiktais, užtikrina 
išteklių tausojimą. Jei noriu skylės sienoje, neprivalau įsigyti naujo 
grąžto. Tuo pačiu, po darbo pavežant kitus, užtikrini kad automobilių 
mūsų gatvėse būtų vienu kitu mažiau. Taigi, pasidalinus turima įranga, 
visuomenei jos paprasčiausiai reikės mažiau.

Vilma Atkočiūnienė40



Dalijimosi ekonomikos modelio 
neabejotini pliusai /2

4. Galimybė užsidirbti papildomai. Tyrimų duomenimis, absoliučiai 
daugumai dalijimosi ekonomikos platformose paslaugas ar prekes 
teikiančių asmenų, tai yra ne pagrindinės, o papildomos pajamos. 
Šie skaičiai skiriasi atskiruose ūkio sektoriuose ar šalyse, tačiau 
Europoje tai vis dar daroma laisvalaikio ar asmeninio turto 
sąskaita. Pavyzdžiui, Amsterdame programėlių pagalba gali 
išnuomoti savo būstą ar automobilį, kol atostogauji Kanarų salose. 
Grįžęs sąskaitoje randi papildomų pajamų, kurios atperka dalį 
atostogų išlaidų.

5. Didesnis pasirinkimas. Akivaizdu, kad įtraukus į pasiūlą 
privačiai turimą turtą ar paslaugas išaugo jų įvairovė. Atsiradus 
tokioms platformoms kaip Airbnb, rinkoje atsirado ne tik 
tradiciniai viešbučiai ir svečių namai, tačiau dabar dažnas turistas 
gali apsistoti bute miesto centre ar atokiame miško namelyje.
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Kolektyvinis/bendruomeninis  
mobilumas /1

 Kaip ir kitose pagrindinėse išmaniųjų kaimų 
srityse, tokiose kaip energija ir skaitmeninimas, 
judumas yra labai reguliuojamas ir sudėtingas. 
Kompetencijos paprastai skirstomos tarp 
nacionalinių, regioninių ir vietinių viešųjų ir 
privačių subjektų visoje Europoje. 

 Valdžios institucijoms, atsakingoms už kaimo 
plėtrą, ir vietos subjektams yra sunku įvertinti, 
kur jie turi didžiausias galimybes sėkmingai 
įsikišti ir sukurti pridėtinę vertę.
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Kolektyvinis/bendruomeninis  
mobilumas /2

 Tai yra tos transporto rūšys ir paslaugos, kurios papildo 
įprastą maršrutais grindžiamą viešąjį keleivinį transportą.

 Tai apima į paklausą reaguojantį transportą, bendrus 
taksi, automobilių panauda, dalijimąsi automobiliu, 
bendruomenės / savanorių schemas ir kt.

 „Bendros mobilumo paslaugos“ apima pačias mobilumo 
paslaugas ir pagalbines paslaugas, įskaitant informaciją 
apie keliavimą, rezervavimą, mokėjimą ir operacijų 
valdymą (SMARTA projektas).

 Judumas  ir mobilumas yra pagrindinė daugelio būsimų 
„Smart Villages“ strategijų tema ir dėmesys.
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Kolektyvinis/bendruomeninis  
mobilumas /3

 „Pažangaus kaimo judumo “ viziją gali sudaryti kelios pridėtinę vertę kuriančios 
veiklos, pritaikytos vietos sąlygoms, ir integruotai („skėtyje“) koordinuojamos.

 1) bendrų judumo sprendimų buvimas (įskaitant į paklausą reaguojančias 
transporto paslaugas ir automobilių telkimą, kurį aptarnauja vienas centras / 
koordinavimo skyrius, administruojantis skirtingų (mažų) savivaldybių transporto 
paslaugas;

 2) įprastiniai viešojo transporto maršrutai su stotelėmis ir dažnumu, atsižvelgiant 
į vietos gyventojų poreikius, dažniausiai eksploatuojami ilgalaikės paklausos 
laikotarpiu.

 3) mini mazgas / mainų punktai, esantys netoli geležinkelio stočių ar pagrindinių 
autobusų stotelių, teikiantys skirtingas dviračių / automobilių dalijimosi 
paslaugas, taip pat daugiamodalinės kelionių informacijos ir mokėjimo sistemos;

 4) vietos pensininkai ir kiti žmonės, savanoriškai dirbantys kaip vairuotojai ar 
atliekantys kitus pagalbinius vaidmenis, kad būtų užtikrintas papildomas 
bendruomenės mobilumas kuo mažesnėmis sąnaudomis.

Planuodamos fizines investicijas, kai kurios kaimo vietovės taip pat tiria elektrinių 
transporto priemonių ir atsinaujinančios energijos gamybos derinius.
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Kolektyvinio/bendruomeninio  mobilumo užtikrinimo 
būdai ir principai
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Pažangaus kaimo simboliai46



Kaip galima siekti 
pažangos? Pokyčių 
strategavimas
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Pažangių kaimų strategijos

 Pažangių kaimų strategijos turėtų suteikti pridėtinės vertės 
kitoms politikoms, sukuriant aiškius intervencijų paketus, 
tenkinančius kaimo bendruomenių poreikius. 

 Pvz., vadovaujančiosios institucijos turėtų apsvarstyti, kaip 
Pažangių kaimų strategijomis pasiekti:
1. Daugiau paramos vietos bendruomenės fasilitavimui ir 
animacijai;
2. Geresnė prieiga prie informacijos ir žinių šaltinių, kolektyvinio 
žinojimo kūrimas;
3. Greitesnis ir aiškesnis vietos inovacijų finansavimas;
4. Stipresnis ir akivaizdesnis bendradarbiavimas (kooperacija);
5. Geriau derintis su kitomis investavimo politikomis
ir lėšomis, siekti darnaus vystymosi tikslų;

 6. Labiau integruoti sprendimus, projektus, sukti „žaliąja“ 
kryptimi
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Pažangos pavyzdžiai /1

 Sveikatingumo sodas Klaipėdos universiteto Botanikos sode įkurtas Sveikatingumo sodas 
- garsų, kvapų ir spalvų rekreacinė erdvė su daugiau nei 400 skirtingų augalų. Galima 
sužinoti, kaip vaistiniai ir prieskoniniai augalai veikia žmogų, kokia jų medicininė vertė, ir 
net tai, ką kokiais augalais galima dažyti (https://lnk.lt/video/zinios-klaipedoje-atsirado-
sveikatingumo-sodas/74066?jwsource=fb&fbclid=IwAR37BeoJtUH5k-
71GNjuwsYyuL8COiUxC6UuG267i52F6XxKEN7MZRTkOAM).

 Ekokaimai ir teminiai kaimai;

 Pirmasis „Šilutės sekretas“, kuris... susprogdino internetą, 
http://www.silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=228
73:turime-pirmj-iluts-sekret-kuris-susprogdino-
internet&catid=72:svetaine&Itemid=113

 Kelmės r. dygsta ovalus namas: svajonių būsto idėją brandino kelerius metus 
(2019 m. spalis)

 Malso (Italija) miestas yra pirmasis miestas pasaulyje be 
pesticidų https://www.thelexicon.org/toppling-
goliath/; https://www.heifer.org/blog/the-town-that-banned-pesticides.html

 Socialinis eksperimentas - bendruomenių veiklos administratoriai Kauno rajone.
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Pažangos pavyzdžiai /2
(Vilma Atkočiūnienė, Gintarė Vaznonienė. 2019. Smart village development principles 

and driving forces: the case of Lithuania)

Pažangaus kaimo požymiai
Kražiai (4) Naisiai (8)

Smalininkai

(9)

Ukrinai

(10)

Vatušiai

(5)

Virtualus turas po kaimą + + + + +

Mažoji kultūros sostinė + (2018) + (2015) + (2017)

Gaminami/palaikomi vietos maisto produktai + + +

Įtraukus veikimas + + + +

Inovacijos:

1) socialinės

2) technologinės, skaitmeninės

3) energijos naudojimo

+ + +

+ +

KBO teikia paslaugas + + + +

Naujos ekonominės veiklos, verslo formos + +

Aplinkos tausojimas + + +

Vietos gyventojų/organizacijų

partnerystė/bendradarbiavimas

+ + +

Gamtinės, kultūrinės ir rekreacinės

erdvės/objektai

+ + + +



Matyti
paradigmos

poslinkis

Elgtis
elgsenos poslinkis

Kalbėti
kalbos poslinkis

Ką daryti ???

Tai, ką suvokiame, 
galime kontroliuoti 
patys, o tai, ko 
neįsisąmoniname -
kontroliuoja mus
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Neatidėliotini darbai

 Gyventojų telkimas, mobilizacija, kooperacijos 
kūrimas siekiant darnaus vietovės vystymosi tikslų;

 Proaktyvus veikimas ir įveiklinimas gyventojų ir 
bendruomenės centrų: šilto maisto, sveikatingumo 
stiprinimo, edukacijos programos;

 Horizontali ir vertikali partnerystė su šeimos 
ūkiais, SVV;

 Vietos rinkų kūrimas, atkovojimas iš kitų paslaugų 
teikėjų ir prekybos tinklų;

 Nuolatinė naujovių paieška ir vietos maisto 
sistemų kūrimas;

 kiti
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Atviros platformos /1

 Naudojamos kuriant pažangius kaimus 
„gyvosios laboratorijos“ (angl., Living
Labs). Jos sukuria galimybes įtraukti 
vartotojų bendruomenes į naujovių 
produktų ar paslaugų srityje kūrimą. 

 Lab teikia realias vartotojų poreikių 
nustatymo, testavimo priemones, kurias 
siūlo vietinės viešojo, privataus ir NVO 
partnerystės, t. y. atviros naujovėms 
institucijos (Matias, 2018).
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Atviros platformos /2

 „Gyvosios laboratorijos“ padeda kurti atviras ir 
tarpdisciplinines aplinkas. Taikant tyrimo 
dalyvaujant metodą suinteresuotieji gali priimti 
iššūkius ir kurti sprendimus, tačiau turėtų būti 
aiškus dėmesys vizijai pasiekti, stipri lyderystė, 
savarankiškumo tvarumas, bendruomenė 
puoselėjanti stiprų iššūkių jausmą ir darnaus 
vystymosi principus (Guzmán, Del Carpio, Colomo-
Palacios, De Diego, 2013).

 Bendradarbiavimas su Mokslo institucijomis ir 
mokslininkais, vietos žinių kaupimas ir taikymas.
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Atvirų inovacijų platformų
pagrindiniai bruožai

 kaimo konteksto, kaip galimybės sukurti 
konkurencinius pranašumus, vertinimas; 

 tvirtas teritorinis požiūris; 

 paslaugų ir produktų, kuriais siekiama 
pagerinti vietovės gyvenimo kokybę, 
plėtojimas

 bendradarbiavimas su Mokslo institucijomis, 
nuosekliosios studijos, pvz., Kaimo plėtros 
administravimas 
https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/323/

https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/288/
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Pažangaus kaimo gyvosios laboratorijos įkurtos 
2017 m. Portugalijos Penela kaimiškoje 
savivaldybėje

 Tikslas - sukurti naujas metodikas ir technologijas, 
siekiant įveikti kaimo vietovių silpnybes ir vystyti 
stiprybes, 

 nubrėžti darnaus kaimo vystymosi  kryptis, 

 kurti vietos ir eksportuoti žinias į kitas teritorijas, dirbti 
su gyventojais ir vietos paslaugų/produktų vartotojais, kad 
būtų skatinamas savivaldybės vystymasis. 

 Pagrindinė problema, kurią sprendžia yra - silpna vietos 
ekonomika. Todėl pagrindinis kaimo ir laboratorijos 
prioritetas yra stiprinti vietos ekonomiką ir plėtoti gamtos 
išteklius, skatinti pilietiškumą ir verslumą, didinti gerovę ir 
gerinti socialinį vystymąsi, skatinti turizmą ir teritorijos 
identiteto išsaugojimą.
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Tematiniai tinklai 

 Energetikos efektyvumas ir darni energetika, klimato kaita;

 Gerovė ir sveikata

 Socialinės inovacijos ir įtrauktis;

 Pažangūs regionai, ateities internetas, daiktų internetas;

 E-valdžia, e-dalyvavimas;

 Kūrybinės dirbtuvės, mokymasis

 Tematinis turizmas. Kultūros paslaugos

 Regioninis, teritorinis ir kaimo vystymasis pažangių regionų

 Darnus mobilumas

 Pramonės ir logistikos vystymas

 Saugumas
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Naujovių paieška

Ką dabar veikia 
organizacija?

Ką ji daro 
gerai?

Kaip tai galima 
dar patobulinti?

Ko ji dabar 
nedaro?

Kaip galima tai 
pradėti?

Ką ji daro 
prastai?

Kaip galima tai 
pakeisti?



Animacija ir animatorius
 Lot. animatio – gaivinimas, tam tikros veiklos gyvinimas, aktyvinimas.

 Terminas „animatorius“ kilęs iš prancūziško žodžio „animateur“, reiškia 
bendruomenėje veikiantį asmenį, padedantį bendruomenės nariams 
kurti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime, viešai reikšti savo 
problemas bei lūkesčius ir, dažniausiai, skatinantį bendruomenės 
narius meninei veiklai, kylančiai iš kasdienės patirties. 

 Animatorius yra veikėjas, organizatorius (vadybininkas) veikiantis 
bendruomenės viduje ir padedantis bendruomenės nariams kurti ir 
puoselėti savo pačių kultūrą. Animacijos veikla įtraukia žmones į 
procesą, kai jų pačių kūrybinė energija skatinama ir nukreipiama į 
bendrą tikslą (Reynolds, 1984; Adams, Goldbard, 1996). 

 „Sociokultūrinė animacija“ tarptautiniu mastu vartojamas
bendruomenėje ir su bendruomene vykdomai sociokultūrinei veiklai 
apibrėžti.

Vilma Atkočiūnienė59



Kultūros animatorius

 Inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina įvairius kultūrinius ir 
meninius projektus, siekdamas skatinti individo ir skirtingų 
socialinių grupių kūrybiškumą. 

 Veikia tiek kultūrinėse institucijose siekdamas aktyvinti socialinę 
jų funkciją, tiek kuria neinstitucines iniciatyvas atsižvelgdamas
į konkrečios vietos ir bendruomenės poreikius.

 Pavyzdys: asmuo savo darbo praktikoje turėtų aktualizuoti 
nuolatinį lauko tyrimą, bendruomenės poreikių atpažinimą, ryšio 
su ja stiprinimą, tinkamų animacinių priemonių paieškas bei 
bendruomeniškumo skatinimą; padėti išspręsti susiskaldymo 
klausimą ir įveikti komunikacijos bei Panemunės pilies ir 
bendruomenės tarpusavio supratimo barjerą (R. Dėringytė, Kultūros 
animatoriaus vaidmuo aktualizuojant kultūros paveldą: Panemunės pilies atvejis, 
2017)
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Kultūros animacijos 
projektams būdingi bruožai

 tarpdiscipliniškumas versus disciplina;

 procesas versus produktas;

 ekspresija versus režisūra;

 atsakomybė už projekto dalyvius;

 teisinė sutartis versus moralinė sutartis 
(Goldbard,2006, p. 148–151) 
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Bendruomenės sociokultūrinės veiklos 
organizatoriai

 Bendruomenėje veikiantys asmenys, 
padedantys bendruomenės nariams 
kurti ir dalyvauti bendruomenės 
gyvenime, viešai reikšti savo 
problemas bei lūkesčius. 

 Vykdoma veikla taikant socialines 
inovacijas, įtraukia žmones į procesą, 
kai jų pačių kūrybinė energija 
skatinama ir nukreipiama į bendrą 
tikslą.
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Sociokultūros animatoriaus bruožai 
pagal tipą (Žukienė, Mažeikienė, Dovydaitytė, 2007)

Animatorius – lyderis
dažniausiai veikiantis pasyviose bendruomenėse, 
kurios fragmentuotos bei patiriančios kultūrinę 
atskirtį

Turi aiškią veiklos viziją; 

Sugeba pažadinti 
bendruomeniškumo jausmą; 

Turi aiškų veiklos planą; 

Inicijuoja, organizuoja, 
įgyvendina įvairios veiklos 
projektus; 

Moka bendradarbiauti ir 
vadovauti; 

Labai ryškiai matoma veikla.

Animatorius – derybininkas
veikiantis bendruomenėse, kurios turi veiklos ambicijų, 
tačiau turi vidinių bendruomenės veiklos problemų, pvz., 
kylančių konfliktų

Asistavimas, veikiant kaip 
bendruomenės tarpininku; 
Pataria, konsultuoja, dalijasi 
asmenine patirtimi; 

Derina skirtingus 
bendruomenės narių interesus; 

Veikia kaip bendruomenės ir 
valdžios tarpininkas; 

Veikla nėra ryškiai matoma; 
Tapatinama su diplomato ir 
psichologo vaidmeniu;
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Naudingi šaltiniai

 Smart Villages: Paslaugų atgaivinimas kaimo vietovėse- https://www.youtube.com/watch?v=0JNyB-
UK1EU

 D.Vidickienė, Ž. Gedminaitė-Raudonė, R. Vilkė. 2017. Poindustrinio kaimo gyvybingumo sėkmės 
veiksniai pagal evoliucijos stadijas.

 Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą: 
mokslo studija / Vilma Atkočiūnienė, Alvydas Aleksandravičius, Ilona Kiaušienė, Gintarė Vaznonienė, 
Rasa Pakeltienė, Renata Lukė; Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija: Aleksandro 
Stulginskio universitetas, 2015.

 Atkočiūnienė, Vilma; Kaminaitė, Greta. Lietuvos teminių kaimų vystymosi varomosios jėgos stiprinant 
jų gyvybingumą // Management theory and studies for rural business and infrastructure
development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis 
išteklius]: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos 
institutas. Akademija. ISSN 2345-0355. T. 39, nr. 2 (2017), p. 139-147.

 Atkočiūnienė, Vilma; Plioplys, Edvinas. Pažangaus kaimo vystymosi varomosios jėgos // Regional
formation and development studies : journal of social sciences. Klaipėda: Klaipėdos universiteto 

leidykla. ISSN 2029-9370. No. 3 (26) (2018), p. 5-15.

 LIETUVOS KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS BALTOJI KNYGA. Nacionalinės 
politikos iššūkiai, uždaviniai ir veiksmai iki 2030 m., Žemės ūkio ministerija 2019.
Europos žaliasis kursas. 2019. Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Europos 
vadovų tarybai, tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų  
komitetui. Briuselis, 2019 12 11. 
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Dėkinga už darbą kartu

Kviečiu rinktis kaimo plėtros administravimo 
studijų programą: vdu.lt/kaimopletra

https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/323/

https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/288/

vilma.atkociuniene@vdu.lt
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