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LEADER ekspertų apskritojo stalo diskusijos apie 
„Pažangų kaimą“ programa

10.00 – 10.15 Dalyvių registracija

10.15 – 11.00  Pažangaus kaimo koncepcijos kūrimo Lietuvoje  eigos apžvalga 

11.00 – 12.00 LEADER galimybės ir vizijos Pažangaus kaimo koncepcijoje

12.00 – 13.00  Pažangaus kaimo projektų prototipų kūrimas. Diskusijos tikslas išgryninti vietos projektų 
prototipus ar realius pavyzdžius, kurie galėtų būti pritaikomi ir įgyvendinami visoje Lietuvoje. Diskusija  

13.00 – 13.15 Pertrauka

13.15 – 14.00  Apibendrinamosios diskusijos dėl pasiūlymų VVG ir Žemės ūkio ministerijai dėl pažangaus kaimo 
įgyvendinimo per LEADER. 
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• Pažangaus kaimo koncepcijos kūrimo Lietuvoje  eigos 
apžvalga
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Sumanumo (pažangos) koncepcijos

1) progresas (angl., progress) – procesas į kurią vietą tam tikru 
momentu pasislinkta; efektyvumas/ekonomika (pvz., pagaminama 
daugiau, nes taikoma beatliekinė gamyba);

2) pažanga (angl., advansment) - buvimas aukščiau kažko, tęstinumas, 
anstatas virš kažko (pvz., kuras / elektra, vietoje seno naudoju naują 
sistemą);

3) siekiamybė (angl., headway) – siekiamybė/pozicija, kuri yra toliau 
esamos, labiau pažangi už esamą; priklauso nuo tikslų kurį 
išsikeliame.

Pažangus kaimas, 2021 4



• Jei judame visomis kryptims, tai dažnai grįžtame atgal ir nepasiekiame 
pažangos

• Tikslas (kryptingumas) užduoda kryptį ir padeda atmesti alternatyvas

• Ėjimas per upę akmenukais:

1 taisyklė – žengti ant arčiausiai esančio akmenuko. Jei tik viena 
taisyklė, grįžtu atgal ir pažangos nepadarau.

2 taisyklė – žengti tam tikra kryptimi. Jei taikome abi taisykles, galime 
pasiekti kitą kratą.
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Pažangos koncepcijos

1) progresas 

į kurią vietą tam tikru momentu pasislinkta

1) pažanga
pasiektas naujas būvis

3) siekiamybė
pasiekta nauja pozicija, 
kokybinis lygis
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B

• Kokios sritys/veiklos/ vertybės 
palaiko visus 3 elementus?

• Kokie procesai palaiko 
progresą?

• Kokia kryptis/ tikslas? 

• Kuo matuojama pažanga?

• Kokį poveikį siekiame sukurti?



Teorinės prieigos

• Sumanumo termino kaip atskiros kategorijos vartojimo pagrįstumas,
• Sumanumo kategorijos skirtumai nuo kitų panašių kategorijų 
• Sumaniosios socialinės sistemos modeliuose vyrauja infrastruktūriniai 

elementai, technologijos, kartais įvertinama miesto/kaimo intelektinio 
kapitalo įvairovė. 

• Kas tai yra vietovės sumanumas?
S – SUMANUS, 
M – MODERNUS, 
A – AKTUALUS, 
R - REIKŠMINGAS, 
T – TECHNOLOGIŠKAS.
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Sumanumo laipsniai

• SMARTER - SUMANESNIS: įvertintas ir peržiūrėtas; visapusiškai įvertintas ir 
meistriškai atpažintas; sužadinantis ir fiksuotas; sužadinantis ir pasiektas; 
tikslas turi įkvėpti ir motyvuoti; mobilizuojantis ir išvedantis iš komforto 
zonos.

• SMARTTA -SUMANUS + STEBIMAS IR SUTARTAS

• SMARRT - SUMANUS + REALŪS IR SUSIJĘ (grįstas esamais ištekliais, stipri 
ekolokalizacija, dera su tuo kas vyksta globaliai,)

• I-SMART – SUMANUS + DARANTIS (demonstruojantis) poveikį

• Min sąlygos/ baziniai reikalavimai + papildomi reikalavimai

• Pagal Projektų atrankos kriterijus turėtų atsispindėti sumanumo laipsnis?

• Politikoje LEADER principai + SK principai/požymiai
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Ekolokalizacija
• Pagrindinis dėmesys skiriamas lokalių išteklių panaudojimui, teigiamam 

lokalios ekonomikos išorės poveikiui ir neigiamam ilgalaikiam prekybos 
išorės poveikiui. 

• Prekes ir paslaugas, kurios įprastai yra eksportuojamos, suvartojant arčiau 
vietos, kurioje jos pagaminamos, t. y. tenkinant poreikius lokaliai, 
sutaupomi reikšmingi kiekiai naftos ir išvengiama su jos vartojimu 
susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų didėjimo.

• Tampa įmanoma uždaresnė medžiagų ir energijos cirkuliacija, atliekų, kaip 
išteklių, valdymas.

• Ekolokalizacija sustiprina žmonių ryšį su jų gyvenamąja aplinka. 

• Ji suformuoja vidinius aplinkos naikinimo stabdžius, t. y. priverčia žmones 
būti atsakingus už lokalius išteklius, nes jais grindžiama lokali ekonomika.
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Mokslinės koncepcijos, kurios svarbios apibrėžiant kaimo 
sumanumo terminą

• žinių valdymo teorija,

• besimokančios organizacijos koncepcija,

• tinklaveika, 

• darniosios plėtros teorija;

• inteligentiškumo (įžvalgos), dinamiškumo (angl. agility) koncepcijos;

• socialinių sistemų sumanumo teorinė koncepcija;

• kitos
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Sumanumas yra:
Pažangus mokymasis ir mąstymas

Greitas mokymasis ir užduočių atlikimas

Žinojimas ir teisingas vertinimas

Žinojimas kaip padaryti

Žinojimas kaip ir kuo kompensuoti trūkstamas žinias (užpildyti žinių spragas) (pvz.; naudojant IT, mokantis, studijuojant)

Šviesus protas

Protingų sprendimų priėmimas

Teisingo sprendimo priėmimas

Saviorganizuotumas, savęs nukreipimas į tikslą

Labai fokusuotas (sutelktas) ir tikslus veikimas

Pajauta to kas yra pažangu (kas ateityje sąlygos proveržį), 

Užbėgimas įvykiams už akių

Gebėjimas būti priekyje ir būti visų matomu bei sekamu pavyzdžiu 

Jautimas kaip pokyčiai veikia aplinką

Būti įkvėptu pažangos idėjų ir gebėti atskirti tai kas yra ir bus pažangu, t. y. „gebėti atskirti grūdus nuo pelų“
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Sumanumas yra:

• Kurti ir savo veikloje naudoti kompiuterizuotas, autonomiškai veikiančias sistemas

• Gebėjimas sisteminti informaciją taikant kompiuterinius modelius (dizainas, kūrimas ir eksperimentavimas)

• Gebėjimas kurti, vizualizuoti idėjas ir jas įgyvendinti

• Veiksmingumo vertinimas, t.y. poveikio įsivertinimas ir prognozavimas

• Gilus nuodugnus apmąstymas to kas daroma: .......

• Aukšto lygio mentalinių gebėjimų turėjimas ir demonstravimas 

• Maloni ir mandagi elgsena ir bendravimas 

• Greitas, efektyvus ir išmintingas veikimas

• Gebėjimas mąstyti greitai ir racionaliai sudėtingose situacijose

• Įsigilinimas ir susitelkimas į sprendimo paiešką idant problema būtų išspręsta greitai

• Protavimas ir savarankiškas veikimas

• Gebėjimas savalaikiai reaguoti į besikeičiančią aplinką, kontroliuoti, valdyti kaitą

• Jautimas kaip pokyčiai veikia aplinką

• Žinojimas kaip užkardinti arba minimizuoti žalą ir gebėjimas tai daryti
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Kuo panašus / skiriasi tradicinis ir sumanus kaimas?

Šiuolaikinis kaimas 
kaimiškame regione

Sumanus kaimas 
kaimiškame regione
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Kuo panašus / skiriasi tradicinis ir sumanus kaimas?

Šiuolaikinis kaimas kaimiškame 
regione

Sumanus kaimas
(Šiuolaikinis kaimas + tai kas yra 
pažangiau (autonomiškas, greitai 

ir protingai reaguojantis į 
kintančius aplinkos veiksnius, 

atsparus pokyčiams)
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Sumanus 
kaimo 

vystymosi 
valdymas

Panašumai: 
orientuojamasi į 

teritoriją ir 
vietos išteklius



Sumanioji socialinė sistema

• Sumanioji socialinė sistema (angl. Smart Social System) (šalis, miestas, 
regionas, organizacija) – gebanti įžvelgti kritinius požymius ar jų 
sistemą, greitai ir išradingai reaguoti į savo vystymuisi aktualius 
iššūkius ir galimybes, adekvačiais sprendimais prisitaikyti prie išorinės 
aplinkos ir ją  panaudoti savo tikslams siekti, turi inteligentiškos, žinių, 
besimokančios, novatoriškos, tinklinės, tvarios ir socialiai atsakingos 
sistemos kokybių (Jucevičienė, Jucevičius, 2014).
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1 pav. Sumanios socialinės sistemos kokybės 

šaltinis: Jucevičius, R. (2014). Sumaniojo miesto vystymo strateginės dimensijos. Viešoji politika ir 
administravimas, 13(3), 427-441. 
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2 pav. Sumaniojo miesto sisteminis modelis
šaltinis: Jucevičius, R. (2014). Sumaniojo miesto vystymo strateginės dimensijos. Viešoji politika ir 

administravimas, 13(3), 427-441) 
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Aukščiausio sumanumo laipsnio kaimo vietovės 
apibrėžimas 

• sumanioji socialinė sistema, kaip kaimo vietovė, gali būti apibrėžiama kaip 

• savireguliacijos principais funkcionuojanti, 

• savaime besivystanti sistema, kur suinteresuotieji geba įžvelgti kritinius 
požymius ar jų sistemą, reaguoti greitai, lanksčiai ir proaktyviai, veikti 
tinkle, priimti unikalius ir tvarius savo vystymuisi svarbius sprendimus, 
atliepiančius išorinėje aplinkoje vykstančius procesus ir tendencijas, 

• integruotai panaudoti vidinius ir išorinius išteklius (ypač žinias) taip, kad 
būtų geriausiai patenkinti sistemos suinteresuotųjų poreikiai bei sukurta 
tvari viešoji vertė 

• (Pagal lietuvių mokslininkų Jucevičienės, Jucevičiaus (2014), Gaulės (2014), Jucevičiaus (2014), 
Sumanioji socialinė sistema (2017), Atkočiūnienės, Plioplio (2018), Atkočiūnienės, Vaznonienės (2019), 
Milkinto, (2020), Atkočiūnienės, Vaitkevičiaus, Štareikės (2021) ir kt.  įžvalgas).
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Sumaniojo kaimo sisteminis modelis

• SUMANIOJO KAIMO KOKYBĖS 

• SUMANIOJO KAIMO DIMENSIJOS (SRITYS IR KRYPTYS):

1. Vietos ekonomika;

2. Įtrauki vietos infrastruktūra ir paslaugos;

3. Sumanus viešasis valdymas;

4. Sumani vietos bendruomenė;

5. Klimato kaitos pokyčių švelninimas

• INFRASTRUKTŪRA (varomosios jėgos)
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Sumaniojo kaimo investavimo sritys ir kryptys
Vietos ekonomika
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Dalijimosi ekonomika
Bioekonomika, bioištekliais (atsinaujinančiais ištekliais) pagrįsta ekonomika

Žiedinė ekonomika ir beatliekinė gamyba

Trumposios maisto tiekimo grandinės ir vietos maisto sistemos

Skaitmeninis žemės ūkis

Išmanieji finansai

Inovatyvūs finansavimo modeliai

Išmanioji logistika

E-prekyba

Atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės, vandens, žemės gelmių, medienos, biomasės) 
gamyba ir vartojimas

Ekonomikos įvairinimas ir kaimo turizmas 

Tikslusis, aplinkai draugiškas ūkininkavimas ir tvari miškininkystė



Sumaniojo kaimo investavimo sritys ir kryptys
Įtrauki vietos infrastruktūra ir paslaugos
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Sumanūs žaliosios infrastruktūros sprendimai

Mokslu grįstas inovatyvus švietimas, ugdymas ir konsultavimas
Socialinių paslaugų centrai, kartų namai

E-viešosios paslaugos (e-sveikata, e-švietimas, ir pan.)
Išmanioji melioracija (reguliuojamas drenažas)
Tvarus vandens ir kitų išteklių naudojimas
Išmanusis transportas ir mobilumas
Mobili paslaugų infrastruktūra

Išmanusis būstas
Socialiniai tinklai (Facebook, ir kt.) ir kitos apsikeitimo informacija e-platformos

Mokslinius tyrimai, inovacijos ir technologijos



Sumaniojo kaimo investavimo sritys ir kryptys
Sumanus viešasis valdymas

Organizacinių refleksų vystymas, veiklos optimizavimas ir efektyvumo didinimas

Nuotolinių viešojo administravimo paslaugų teikimas (e-
administravimas)
Skaitmenizuotas grįžtamasis ryšys (e-referendumas, e-nuomonė ir e-
pozicija) ir tinklaveika
Skaitmeninis bendruomenės darbas
E-dokumentacija, e-archyvai

E-teisėsauga, technologijos saugumo užtikrinimui kaime
Sinergija tarp žmogiškųjų gebėjimų ir technologijų 
Sumanios specializacijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas
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Sumaniojo kaimo investavimo sritys ir kryptys
Sumani vietos bendruomenė

Partnerystės organizacinių mechanizmų kūrimas ir vystymas

Pažangus mokymasis ir strateginio mąstymo kūrimas
Partnerystė ir tinklaveika (tarp vietovių, įvairių sektorių organizacijų, 
veiklų)
Gebėjimai kaupti ir panaudoti vietos žinias gyventojų ir verslo 
vystymo naudai
Skaitmeninis raštingumas ir skaitmeninių technologijų taikymas
Socialinių inovacijų kūrimas ir taikymas
Miesto – kaimo integracinių ryšių stiprinimas
Aplinkosauginis švietimas ir ekologinis mąstymas
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Sumaniojo kaimo investavimo sritys ir kryptys
Klimato kaitos pokyčių švelninimas

Atsinaujinančioji  energetika
Maisto švaistymo problemos sprendimai
Atliekų valdymas
Gamtinių išteklių naudojimo tinkamų valdymo būdų parinkimas

Gamtos išteklių ir aplinkos tausojimas, saugojimas, monitoringas
Tausus gamtos išteklių vartojimas ir atstatymas (sumanus vartojimas)
Agroekologija ir agrarinė aplinkosauga

Vietovės atsparumo didinimas stabdant biologinės įvairovės nykimą
Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą
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• Ką darnaus vystymosi link turi daryti pasaulis, yra sutarta, tačiau, ką turi daryti kiekviena 
valstybė, regionas, bendruomenė – nėra nustatyta ir apibrėžta...

• Institucinių veiksnių sąveikos suvokimas, tarpusavio bendradarbiavimas, geras valdymas yra 
esminiai komponentai darniam vystymui

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/05/darnus-vystymasis-ir-planavimas-Lietuvoje

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


Lietuvos Aplinkos apsaugos ministerija kartu su kitomis valdžios institucijomis ir ekspertais iš 17
darnaus vystymosi tikslų ir 169 uždavinių išsiskyrė 43 uždavinius, ir 4 Lietuvos prioritetines sritis:

1. Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas

2. Sveika gyvensena

3. Energetinį efektyvumas   

4. Klimato kaitą bei darnų vartojimą ir gamybą

Darnaus vystymosi tikslų tarpusavio sąveikos (Griggs, Nilsson, Stevance, McCollum, 2017)



DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI PAGAL APLINKOS, SOCIALINĮ BEI EKONOMINĮ ASPEKTUS
Regioninė politika pagaunanti „žaliajį kursą“ nukreipta į išteklių tausojimą ar neautralų ekonomikos 
poveikį aplinkai, ekonomika tarnauja socialiniam vystymuis...
Nei vienas sistemos elementas nepersveria sistemos, taikomi skirtingi veiklos modeliai
Sudaryta remiantis Carl Folke, Stokholmo atsparumo centras.
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VVG vaidmuo kaimiškų vietovių vystyme

28

Nacionalinių ir 

regioninių vystymo 

prioritetų apibrėžimas 

bei finansų 

paskirstymas

Informavimas, 

konsultavimasis, 

politinių priemonių 

derinimas

Informavimas ir 

konsultavimas (-is), 

įtraukimas ir įgalinimasStrategijos 

aprobavimas ir 

įgyvendinimo priežiūra

Nacionalinės 

valdžios 

institucijos

Regioninės ir 

vietos valdžios 

institucijos

Vietos bendruomenės 

organizacijos

VVG 

Valdymo organas renkamas iš 

deleguotų trijų sektorių atstovų

Kaimiškos vietovės vystymo 

strategijos parengimas ir 

įgyvendinimas

Verslo organizacijos, kitos NVO 

veikiančios vietovėje



VVG vaidmuo siekiant regiono darnaus vystymosi pagal BIVP

VVG ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA
VVG SUINTERESUOTIEJI: VVG nariai/VVG valdyba/VVG organizacija

EKONOMINIU LYGMENIU SOCIALINIU IR KULTŪRINIU LYGMENIU APLINKOSAUGINIU LYGMENIU

- suburdama suinteresuotus 
asmenis, siekia stiprinti 
kaimiškos vietovės 
ekonominį 
konkurencingumą;

- surenka ir sujungia viešajam 
ir privačiam sektoriams 
prieinamus žmogiškuosius, 
natūralius ir finansinius 
išteklius;

- prisideda prie kaimiškų 
vietovių ekonominio 
diversifikavimo ir identiteto 
stiprinimo

- veda dialogą ir siekia derybų tarp skirtingų 
kaimiškų vietovių suinteresuotų asmenų;

- padeda įtraukti suinteresuotus asmenis 
sprendžiant kaimiškųjų vietovių problemas;

- prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo;
- skatina bendruomeninius santykius tarp 

individų;
- kuria partnerystės kultūrą (kuriami teminiai 

kaimai, skatinamas vietos turizmas, kultūrinio 
ir kulinarinio paveldo puoselėjimas), mezga 
socialinius tinklus tarp suinteresuotųjų;

- ugdo kaimo gyventojų, bendruomenių 
verslumą ir strateginį mąstymą;

- skatina nuolat besimokančios bendruomenės 
iniciatyvas ir proaktyvų veikimą

- integruoja aplinkosaugos 
klausimus į vietos plėtros 
strategiją;

- skatina kitas NVO prisidėti 
prie kaimiškų vietovių darnaus 
vystymo procesų;

- skatina gamtinių išteklių 
naudojimo darnumą, jų 
išsaugojimą ir atnaujinimą;

- kuria palankią aplinką žemės 
ūkiui ir maisto pramonei;

- skatina tausoti išteklius, 
alternatyvių energijos šaltinių 
panaudojimą
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Proaktyvios organizacijos

• Socialinė inovacija – tai inovatyvūs sprendimai socialinėms problemoms spęsti arba 
galimybėms numatyti ilgalaikėje perspektyvoje, orientuojantis į socialinį pokytį per 
suinteresuotųjų įtraukimą (sudaryta autorės pagal Tanimoto ir kt., 2007; Matei ir kt., 
2015; Neumeier, 2016). 

• Socialinių inovacijų vystymas – tai procesas socialinėms inovacijoms kurti, kuris įgalina 
veikti suinteresuotuosius per iš anksto sudarytus etapus. Etapai apima tokias veiklas kaip 
problemų/ galimybių identifikavimas, tikrinimas įgyvendinimas, plėtojimas, palaikymas, 
sisteminiai pokyčiai (Moulert, 2005; Caulier – Grice ir kt., 2012; Neumier, 2016;).

• Socialinis poveikis – socialinės problemos sprendimas organizacijoje ir už jos ribų 
sukeliantis teigiamus rezultatus (Atkočiūnienė ir kt, 2014)

• Proaktyvumas – organizacijos gebėjimas veikti, numatant ateities galimybes ir 
perspektyvas bei tikslingai suplanuojant veiksmus joms pasiekti (Mojtahedi ir kt., 2017).

• Proaktyvios organizacijos – organizacijos gebančios identifikuoti veiklą lemenčius
veiksnius, numatyti veiksnių pasekmes ir pasiruošti pasekmėms priimant sprendimus iš 
anksto (Kreiser ir kt., 2010b)

30



31

Proaktyvus veikimas orientuotas į ateities galimybes

Šaltinis: sudaryta pagal Kreiser ir kt., 2010b, Rank ir kt., 2015; Mojtahedi ir kt., 2017

Pagal Ragauskaitė, A. (2020). Socialinių inovacijų vystymas kaimiškų vietovių organizacijoms proaktyviai įgalinti.



Proaktyviai veikiančios organizacijos požymiai 
(Ragauskaitė, 2020)

Organizacija dabartyje Organizacija link 

ateities

Organizacija ateityje Dalyvavimo lygis

• Realiai vertinanti 

situaciją;

• Tikslingai siekianti 

pokyčių;

• Turinti aiškią viziją; 

• Galinti skirti 

reikalingų išteklių;

• Vizijos formavimas į 

pokytį;

• Planinga ir sisteminga 

veikla;

• Rizikos vertinimas; 

• Tikslo siekimas bet 

kokiomis 

priemonėmis;

• Galimybių matymas;

• Veiksmų sekos 

identifikavimas;

• Strateginis mąstymas;

• Lyderio pozicija; 

• Stipri orientacija į 

pokytį kuriančius 

rezultatus;

• Daugiau įsitraukianti 

negu įtraukiama; 

• Aktyvi; 

• Aukštas atsakomybių 

lygmuo; 

• Rezultatyvumas

• Veikimas čia ir dabar

Būsena A (dabartis) Ateities sąsaja su dabartimi Būsena B (ateitis) Veiksmas 1-4
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• Organizacija iš esmės turi dvi galimybes: 

• pirmiausia gali veikti reaktyviai (tiesiog reaguoti į vykstančią situaciją) 
ir 

• veikti proaktyviai (naudoti, kurti aktyvius sprendimus ateities 
perspektyvai). 

• Organizacijose dažnai proaktyvus asocijuojasi su inovatyvių 
sprendimų taikymu, o reaktyvumas su esamos situacijos sprendimu 
tradiciniais būdais. 

• Tuo tarpu socialinių inovacijų vystymas organizacijoms sukuria 
nuolatinę proaktyvaus veikimo fazę.
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Socialinių inovacijų vystymo proaktyviam kaimiškų vietovių įgalinimui modelis (Ragauskaitė, 2020) 

Ragauskaitė, A. (2020). Socialinių inovacijų vystymas kaimiškų vietovių organizacijoms proaktyviai
įgalinti.
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Partnerystės organizacinio mechanizmo veiklos (Eglė Štareikė, 2017)
Štareikė, E. (2017). Partnerystės organizacinio mechanizmo fenomenas vietos veiklos grupėje.

  

Paaiškinimai:   

Informavimo (A 

mazgo funkcijos) 

priemonės: 

Konsultavimo 

(paklausimo) (B 

mazgo funkcijos) 

priemonės: 

Įtraukimo (C mazgo 

funkcijos) priemonės:  

 

Dalyvavimo (D mazgo 

funkcijos) priemonės: 

A1 - Žinių perdavimas  

A2 - Nukreipimas 

A3 - Supažindinimas 

A4 - Vedimas 

(informacijos 

teikimas) 

 

B1 - Nuomonės 

išsakymas 

B2 - Komunikavimas 

B3 - Rekomendavimas 

B4 - Patarimas, kaip 

reikėtų elgtis 

B5 - Specialisto ar 

eksperto išvados 

pateikimas 

C1 - Subūrimas 

C2 - Bendradarbiavimas 

C3 - Įgalinimas 

C4 - Motyvavimas 

C5 - Išteklių sujungimas 

 

D1 - Komunikavimas 

D2 - Dialogo pėtojimas 

D3 – Atstovavimas 

D4 - Diskusijos 

D5 - Sutaikinimas 

D6 – Derybų vedimas  

 

 



Kurių kaimo plėtros, įskaitant ir LEADER, principų laikymasis jūsų nuomone, būtų
svarbus rengiant ir įgyvendinant Sumanių kaimų priemonę?

1. Įveikti žinybiškumą ir užtikrinti bendradarbiavimą tarp svarbiausių kaimo vietovės plėtros dalyvių ir 
vietovių t. y. taikyti teritorinį plėtros principą

2. Nuolat konsultuotis su kaimo bendruomenėmis ir kitais vietos gyventojais ir skatinti juos įgyvendinti savo 
iniciatyvas, t. y. taikyti „iš apačios į viršų“ principą

3. Užtikrinti, kad kaimo plėtros problemos būtų spendžiamos glaudžiai bendradarbiaujant vietos valdžios, 
verslo, ūkininkų ir bendruomenių atstovams, t. y. taikyti partnerystės principą

4. Skatinti vietos plėtros problemų sumanius sprendimus ir populiarinti novatoriškas kaimo plėtros idėjas, t. 
y. taikyti novatoriškumo principą

5. Formuoti bendrą požiūrį į kaimo plėtros problemų spendimą, t. y. taikyti daugiasektorinio ir integruoto 
požiūrio principą

6. Taikyti tarp teritorinio bendradarbiavimo principą sprendžiant tą pačią aktualią problemą kelioms kaimo 
vietovėms (net ir tais atvejais, kai jos priklauso skirtingiems administraciniams vienetams)

7. Spręsti kaimo plėtros problemas efektyviai panaudojant vietos galimybes (potencialą), t. y. taikyti vietos 
valdymo ir sprendimų priėmimo principą

8. Užtikrinti, kad sprendžiant kaimo plėtros problemas būtų laikomasi darnaus vystymosi principo

9. Spręsti kaimo plėtros problemas dalyvaujant bendradarbiavimo, gerosios patirties mainų tinkluose, t. y. 
taikyti bendradarbiavimo regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu principą 

10. Užtikrinti, kad sprendžiant kaimo plėtros problemas būtų laikomasi lygių galimybių principo
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Iš kokių finansinių šaltinių turėtų būti finansuojamos 
Sumanių kaimų strategijos 2023-2027 m. laikotarpiu?

Kaip vieną iš LEADER priemonės remtinų veiklų
Kaip atskira Lietuvos 2023-2027 m. strateginio plano priemonė
Apimti kelias Lietuvos 2023-2027 m. strateginio plano priemones,
pvz., LEADER ir bazinių paslaugų plėtra
Daugiafondis finansavimas, apimantis du ir daugiau ES struktūrinių
fondų finansavimą, pvz., EŽŪFKP ir ERPF
Kita (įrašykite)

Pažangus kaimas, 2021 37



• LEADER galimybės ir vizijos Pažangaus kaimo 
koncepcijoje. 
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LEADER programa

ES iniciatyvos LEADER oficialus pavadinimas

“Liaison entre actions de development de 
l’economic rurale”

Ryšiai (sąsajos) tarp kaimo vietovių ekonomikos ir 
plėtros veiksmų.

Vilma Atkočiūnienė
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Pradžia

LEADER I

LEADER II

LEADER+

Vystymas

Tobulinimas1991

1994

2000
2007

LEADER 

metodas

Taikymas 

2013

LEADER

Įrankis/priemonė

LEADER etapai
po 2020

LEADER / BIVP 2020+
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Originalus metodas

Suartėjimas 

(konvergencija) 

tarp

Ryšių 

užmezgimas tarp

sektorių

tų, kurie atsakingi 

už intervencijas

Ir potencialių 

naudos gavėjų

Šaltinis: LEADER metodas. Pagrindai (2006). Europos Komisija.
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1+1  2

Sinergija - visa visuma yra daugiau už atskirų jos dalių sumą
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• Taikant naujus konsultavimo, motyvavimo, sprendimų 
priėmimo metodus aktyvinami, mobilizuojami vietos 
gyventojai ir bendruomenė;

• Kaimo plėtros idėjų įvairovė skatina vietos ekonomikos 
dinamiškumą;

• Nauji specifinių problemų sprendimo būdai ir vietovės 
vystymosi potencialo 
ištekliai/kompetencija/infrastruktūra) kūrimas;

• Veiksmų darna ir sanglauda;

• Efektyvus ir tikslingas vietos išteklių naudojimas ir kūrimas

Kodėl LEADER ?
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Partnerystė - inovacijų variklis

Dalyvavimas

Pažiūros

Interesai
Įsipareigojimai

Gebėjimai

Sąsaja

tarp

Įvairūs partneriai
Sudaro 

prielaidas

Geras 

įvaizdis

Idėjų 

įvairovė
Brandūs 

projektai

Efektyvus

įgyvendinimas

Tolydumas

Šaltinis: LEADER metodas. Pagrindai (2006). Europos Komisija.



LEADER programos bendruomenės inicijuotos vietos
plėtros (BIVP) metodas

• LEADER metodo esmė – 7 principai, kurie išskiria šį metodą iš kitų 
intervencijų įgyvendinimo būdų ir užtikrina LEADER metodo pridėtinę 
vertę. Lietuvoje nustatyti 7 LEADER principai: 

1) teritorinis principas; 
2) „iš apačios į viršų“ principas; 
3) partnerystės principas; 
4) inovacijų principas; 
5) integruoto požiūrio principas;

6) tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas; 
7) vietos finansavimo ir valdymo principas.
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BŽŪP TIKSLŲ IR LEADER SANTYKIS

Šaltinis: LRŽŪM, 2021-02-09 

8 TIKSLAS
,,Skatinti užimtumą, augimą, 

socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą
kaimo vietovėse, be kita ko, 

bioekonomikos ir darnaus miškų 
ūkio sektoriuose“ 
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Sumanaus kaimo apibrėžties dedamosios (ES)

Aplinka 
(gamtos)

CO2 emisijos mažinimas, atsinaujinančių išteklių naudojimas, 
energijos sunaudojimo monitoringas

Gyvenimas Bendrakūra, bendradarbiavimas, kultūrinės iniciatyvos, 
gyvybingos laboratorijos, sutelktinis veikimas

Mobilumas Technologijų vystymas siekiant tobulinti žmonių mobilumą ir 
mažinant įtaką gamtai

Valdymas Visapusiškas piliečių įtraukimas į valdymą, savireguliacija

Ekonomika Kooperacija tarp privataus ir viešojo sektoriaus, socialinių ir 
smulkių bei vidutinių įmonių inkubatorių plėtra 

Žmonės Dalijimasis duomenimis, saugumas ir apsauga, tinklaveika ir 
komunikacija, nei vienas neatsilieka
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• Diskusija  

• Pažangaus kaimo projektų prototipų kūrimas. 

• Diskusijos tikslas išgryninti vietos projektų prototipus ar realius 
pavyzdžius, kurie galėtų būti pritaikomi ir įgyvendinami visoje 
Lietuvoje. 
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• Geroji praktika 
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Kaip veikia prototipų kūrimo procesas? 

• Bendrų inovacijų procesas reikalauja keistis idėjomis ir žinių srautais iš kaimo 
gyventojų, kaimo ekosistemos, vietos valdžios institucijų, akademinių tyrimų ir 
partnerių technologijų įmonių, įsipareigojusių panaudoti atviras inovacijas kaimo 
ir savo inovacijų kūrimo ir diegimo procesuose. 

• Prototipų kūrimo procesą veda, koordinuoja mokslo ir eksperimentinės plėtros 
organizacijų atstovai, procesas yra stebimas, vertinamas, tobulinamas. 

• Aktyviai dalyvauja, nes yra nuolat informuojami, konsultuojami ir įtraukiami į 
kaimo vietovių vystymosi (pokyčių grandinės) valdymo procesą  suinteresuotieji, 
taikomas partnerystės organizacinis mechanizmas ir kitos socialinės inovacijos.

• Griežtai, protingai laikomasi darnaus vystymo principų ir nusistatytų tikslų, 
sumaniai sprendžiami uždaviniai.

Pažangus kaimas, 2021 50



Kas tai yra SK? (Kalifornijos universitetas, Indijos kaimo vietovių atvejai, 2015)

• Ekosistema: 

Kaimas, kuris naudoja savo, taip pat aplinkinių kaimų, tolimų vietovių ir subjektų išteklius, kad gautų 
pajamas ir sumažintų išlaidas bei riziką.

• Platforma: 

Kaimas, kuris yra ekonominės plėtros platforma, leidžianti daugeliui išorės įmonių naudotis (vystyti)
savo ištekliais, kad iš jų pasipelnytų. 

• Prekės ženklas: 

Kaimas kuria identitetą ir yra žinomas dėl kažko unikalaus vertingo – paprastų žmonių.  

• Bendruomenė 

Savarankiškai organizuotas žmonių tinklas, kurie bendradarbiauja dalindamiesi idėjomis, informacija 
ir ištekliais, kad sukurtų stiprią ekosistemą – kai kas nors nepavyksta, bendruomenė save atstato. 

• Verslo modelis 

Kaimas, kuris kuria vertę kaimo žmonėms ir kitiems, nepriklausantiems kaimo ekosistemai, 
naudodamas taupias ir ekonomiškai efektyvias naujausias technologijas ir įsisavindamas dalį šios 
vertės sau.

• Tvarus vienetas: 

• Kaimas, generuojantis trigubą rezultatą: a) žmonės b) pelnas ir c) planeta  
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MISIJA

• „Smart Villages“ tikslas – sukurti procesą, pagal kurį išorės išteklių 
tiekėjai, pvz., technologijų įmonės, bendradarbiautų su kaimo 
gyventojais, kad sukurtų perspektyvius produktus ir paslaugas, 
siekiant visapusiškai spręsti kaimo gyventojų kasdienio gyvenimo 
problemas ir laikui bėgant išlaikyti kaimą kaip ekosistemą, gyvybingą 
bendruomenę, prekės ženklą, platformą ir verslo modelį. 
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TIKSLAI
• Suteikti kaimo gyventojams galimybę naudotis: 
a) išmaniosiomis ir taupiomis technologijomis, 
b) aiškia informacija, 
c) lengvai naudojamomis skaitmeninėmis priemonėmis, 
d) verslumo įgūdžių ugdymo ištekliais ir tiesiogine prieiga prie pasaulinių 
rinkų. pagerinti savo kaimo gyvenimo lygį. 
• Siekiant pademonstruoti gyvybingumą, bus naudojami nedideli ir 

atitinkami dydžiai. 
• Bus įgyvendinami lengvi prototipų kūrimo metodai, kad būtų galima greitai 

„uždėti ant bėgių“, kad būtų sukurti: minimalūs gyvybingi produktai, 
paslaugos, platformos ir ekosistemos. 

• Sudaryti sąlygas kaimo gyventojams tapti ekonomiškai nepriklausomiems, 
suteikiant jiems prieigą prie informacijos ir žinių išteklių bei technologijų 
priemonių. 
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LŪKESČIAI

• Spręsti žinomus kaimo gyventojų skaudulius nei vieno nepaliekant. 

• Gerinti kaimo gyventojų laimės indeksą. 

• Būti naudos ir kaimo gyventojams, ir remiančioms įmonėms, nes 
modelis pritaikomas daugiau kaimų. 

• Atrasti iššūkius ir kliūtis, kurias reikia įveikti, kad būtų pasiekti 
projekto tikslai. 
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Kodėl kaimai yra ateities augimo varikliai? 
Aukšta

V
E
R
T
Ė

Žema

Biedni Turtingi

SUNKU PASIEKTI BE INOVACIJŲ Lengva pasiekti su pagrindine strategija

Lengva pasiekti su pagrindine strategija

Žema                                                 Kaina                                                                   Aukšta
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Suteikiant prieigą 

1. Energija/ištekliai
2. Komunikacija
3. Informacija
4. Priemonės ir 

technologijos
5. Švietimas ir verslumas 
6. Ryšiai

Sprendimai pasiūlyti rėmėjų

Sumanaus kaimo 
atsiradimas

1. Verslo modelis
2. Platforma
3. Ekosistema
4. Darni sistema
5. Ženklas
6. Bendruomenė

Prototipo fazė 
bendrakūroje su 
bendruomene

Vertės kūrimas

1. Laiko taupymas
2. Kaštų 

eliminavimas/taupymas
3. Nauji šaltiniai 

pajamoms
4. Rizikos sumažinimas
5. keičiamo dydžio 

modeliai 
6. Laimės indekso 

pagerinimas

Tvarūs rezultatai 
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KAIP KURIAMA VERTĖ?
Parengta Kalifornijos universiteto mokslininkų, pagal Indijos kaimo vietovių atvejus, 2015



Išmaniojo apšvietimo sistemos prototipo kūrimas 
izoliuotoms kaimo sankryžoms, 2019-2020 
(Aliaskos kaimo vietovės)
Avarijos atskirose sankryžose yra pavojingos ir dažniausiai būna mirtinos.

Tyrimai parodė, kad prastas apšvietimas vaidina svarbų vaidmenį avarijose. Kadangi kaimo keliuose, ypač 
nakties metu, nedidelis srautas, vairuotojai kitų transporto priemonių nesitiki. Studijos

Tokiose valstijose kaip Ajova ir Vašingtonas nustatė, kad apšvietimas sankryžoje sumažina avarijų skaičių net 33 
proc. Kadangi didžioji Aliaskos dalis yra kaimiška ir izoliuota, iššūkiai, su kuriais susiduria kaimo vietovių 
žmonės, visiškai skiriasi nuo tų, su kuriais susiduria miestų gyventojai. Kadangi kaimiškuose regionuose yra 
mažiau gyventojų, jie gali neturėti pakankamai techninių žinių, darbo jėgos ar išteklių saugos intervencijoms 
kurti ir įgyvendinti.

Šiuo pasiūlymu siūloma sukurti išmaniojo apšvietimo sistemą. Siūloma išmaniųjų šviesų sistema yra į poreikį 
reaguojanti apšvietimo sistema, kuri jutikliais aptinka transporto priemones. 

Aliaska skiriasi nuo kitų regionų dėl tam tikrų priežasčių, įskaitant orą ir ilgas žiemos naktis, būtina sukurti 
išmaniojo apšvietimo sistemą, tinkančią Aliaskos kaimo vietovėms. 

Vykdant šį projektą bus sukurta išmaniojo apšvietimo sistema, kurios funkcionalumas ir efektyvumas yra 
išbandytas. Kartu bus parengtos įgyvendinimo gairės, kurios leis profesionalams, turintiems ribotų įgūdžių 
elektronikos srityje, įdiegti tokią sistemą. 

Tai padės kaimo agentūroms ir įmonėms įdiegti siūlomą plataus masto, ekonomišką išmaniojo apšvietimo 
sistemą. 
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Sumanus neasfaltuotų kelių dulkėjimo problemos 
sprendimas /1

• Kelių dulkės iš neasfaltuotų kelių yra pagrindinė oro kokybės 
problema daugelyje bendruomenių. Dulkės (dar vadinamos 
kietosiomis medžiagomis (Particulate Matter) turi neigiamą poveikį 
sveikatai, kelių saugumui ir gyvenimo kokybei. 

• Yra keturių internetinių seminarų serija, skirta padėti bendruomenių 
aplinkos ir transporto darbuotojams valdyti kelių dulkes, todėl 
pagerėja oro kokybė. 
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Sumanus neasfaltuotų kelių dulkėjimo 
problemos sprendimas /2
• Pranešėjai iš JAV aplinkos apsaugos agentūros, 
• Aliaskos universiteto, 
• Aliaskos aplinkos apsaugos departamento, 
• Aliaskos vietinių bendruomenių sveikatos konsorciumo ir aplinkos 

specialistų instituto 
• pateiks informaciją, padėsiančią bendruomenių aplinkos ir transporto 

darbuotojams sukurti bendruomenės partnerystes: 
• įvertinti esamus kelius, plėtoti bendruomenės švietimo programas, 

vedančias į elgesio pokyčius, parengti kelių projektavimo tobulinimo 
planus, apsvarstyti tinkamą dulkių slopinimo priemonių naudojimą, tęsti 
oro kokybės vertinimą, sukurti dulkių valdymo planą ir nustatyti galimus 
finansavimo šaltinius.
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Sumanus neasfaltuotų kelių dulkėjimo problemos 
sprendimas /3
Transporto saugaus kapitalo centras Aliaskos Fairbankso universitetas

• 1 internetinis seminaras – kelių dulkių valdymo įvadas 

• 2 internetinis seminaras – Dulkių slopintuvų (paliatyvių) įvadas 

• 3 internetinis seminaras – bendruomenės lyderių įtraukimas į kelių 
dulkių valdymą 

• 4 internetinis seminaras – kelių dulkių valdymo atvejų analizė.

• Developing a Prototype of a Smart-lighting System for Isolated Rural 
Intersections (uaf.edu)
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Pažangus kaimas, 2021 61



Skaitmeninio kaimo programos struktūra (Vengrija, 2021)
TEMIINIAI PRIORITETAI

Kaimo bendruomenių 
santykių stiprinimas

Kaimo gamtos aplinkos 
tobulinimas

Gyvenimo sąlygų kaime 
tobulinimas

Kaimo vystymo valdymo 
tobulinimas

INTERVENCINĖS SRITYS

Internetinių atsiskaitymų 
rinkodara ir informavimo 

sistemos

Privalomi kaimo gamtos 
aplinkos elementai 
(rodikliai) priimant

išmanius sprendimus 

Sumanūs sprendimai 
mažose gyvenvietėse

Lokalios vadybos 
vystymas

PROJEKTAI

Nacionalinių prioritetų
žemėlapis 

Oro užterštumo 
monitoringas taikant 

skaitmeninius įrenginius 

Atsinaujinančios energijos 
Kaimo bendruomenių 

kūrimas

Mokymai ir 
skaitmeninimo vystymas

Skaitmeninių kaimų 
platforma

Integruotas žaliųjų atliekų 
valdymas

Darbo vietų virtualaus 
žemėlapio sukūrimas 
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Pagrindiniai sumaniojo kaimo koncepcijos elementai
(Vengrija, 2021)

Sumanus
kaimas

IKT 
naudojimas

Vietos
paslaugų
vystymas

Vietos ir 
išorinių 
išteklių 

derinimas

Atspari 
bendruomenė Gyvenimo 

sąlygų 
kokybė
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Sumaniųjų kaimų iniciatyvų Višegrado regione apžvalga (2021) 

Sumanaus 
kaimo iniciatyvų 
vieta

Šalis Iniciatyvos

Nagypáli Vengrija Saulės energijos sistemos, inovacijų ekocentras, hibridinė elektrinė 

Koppányvölgy Vengrija Akvakultūra; grunto gręžinių šilumos siurbliai kartu su saulės baterijomis; 
vabzdžių veisimas, hidroponika 

Alsómocsolád Vengrija Kompleksinė sumaniojo kaimo programa: sumaniojo turizmo plėtra, vietine 
valiuta, skaitmenine rinka 

Ceglédbercel Vengrija Bevielės LAN sistemos, TV 

Uppony Vengrija Sumanaus kaimo strategijos formavimas 

Panovce Slovakija Pieno gamybos modernizavimas skaitmeninėmis sistemomis 

Mukarov Čekija Sumanaus kaimo strategijos formavimas 

„Smart Rural 21 Project“, veikia yra tinklas gyvenviečių, formuojančių sumaniojo kaimo strategiją, pagrindinė 
funkcija yra techninė pagalba 
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• Apibendrinamosios diskusijos dėl pasiūlymų VVG ir Žemės ūkio 
ministerijai dėl pažangaus kaimo įgyvendinimo per LEADER
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Apskritojo stalo dalyvių mintys atskleidžiančios naujas galimybes
• Turime apsispręsti dėl vartojamų terminų

• Siekis (tikslas) pažangaus kaimo sumaniai valdant jo vystymąsi.

• Vizijos ir misijos susikūrimas, kur link norime eiti

• Poveikio, sukuriamos pridėtinės vertės matavimas

• Tradiciniai ir nauji kaimo sumanumo/pažangos matavimo metodai

• Sistemiškai ir inovatyviai veikti, nuolat keliant klausimą – ką aš darau, kad pakeisčiau?

• Kaimo ryšių/sąveikų žemėlapiai, suinteresuotų, socialinių partnerių žemėlapiai

• Kompleksinių priemonių taikymas aktyvinant bendruomenes, ugdant lyderius

• Projektai ne vieno kaimo, bet kelių kaimų bendri, horizontalios ir vertikalios partnerystės, projektai

• VVG lyderystė rengiant ir įgyvendinant sumanaus kaimo pilotinius projektus, kurie sukurtų taip pat ir didelį demonstracinį efektą 
(kad būtų iš ko mokytis)

• Gal reikėtų paskaičiuoti kokie resursai ir kiek jų yra reikalinga, kad sumanumo plėtros procesas pajudėtų praktiškai

• svarbu iš kur ateis sumanumas „iš viršaus“ ar „iš apačios“

• Dalijimasis ir prisidėjimas natūriniais ištekliais (sutelktinis veikimas, finansavimas) įgyvendinant įvairius projektus

• Esamos infrastruktūros sumanus įveiklinimas (lyg ir kitų nepadaryti darbai?) telkiant bendruomenes ir kitus 
suinteresuotuosius
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Svarstymai ir abejonės

• Sunku įsivaizduoti, kaip VVG, ypač mažosios, galės inicijuoti sumanumo 
kaimuose procesą

• Jei VVG „gaus“ galimybę finansuoti sumanių kaimų projektus, tai 
bendruomenių ir savivaldybių švietimas sumanaus kaimo tema guls ant 
VVG pečių, turėsime suprasti ir viešinti tai, apie ką bus parama

• Ar ne per gležni pečiai ? :)

• Ar esame pasiruošę padaryti, kitų nepadarytus darbus?

• Mūsų bėda, kad LEADERis atitrūko nuo savo prigimties, nes mes tapome 
techniniai darbuotojai, o ne kūrėjai, telkėjai, idėjų generatoriai ir 
strateguotojai

• Savivaldybių suinteresuotumą galima sužadinti tik reikia aiškios žinios apie 
galimą finansavimą

• Daug turime dar aiškintis. Daug, daug reikia visapusiškos partnerystės.

• Labai svarbu numatyti, kad būtų finansuojami tinkami įsigijami
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Kokios yra pažangaus kaimo strategijų prioritetinės sritys?

Prioritetinės sritys:

• Trumposios maisto tiekimo grandinės ir vietos maisto sistemos (pvz., e parduotuvės)

• Vietos paslaugos atliepiančios šeimų poreikius

• Sumanios specializacijos kaimo vietovės (pvz., teminiai, eko, neutralaus poveikio klimatui, 

• Švietimas, savišvieta, kolektyvinio žinojimo kūrimas, sumanumo ugdymas

Prielaidos:

1) Sukurtos ir sėkmingai funkcionuojančios partnerystės grupės – VVG

2) Gerosios praktikos pavyzdžiai:

Inovatorių slėnis (Inovacijų (Įgūdžių/Medus) laboratorijos, klasteris) Antalieptėje, Teminiai kaimai (Senolių, 
Lieptų, Paukščių (Zarasų r.), Pelėdų kaimas (Kėdainių r.), Kriaunų kaimas (Rokiškio r.), 

Dargužių sūrininkai (Varėnos r.), Eičių, Dacijonų ir Pagramančio kaimo bendruomenės (Tauragės r.),  

Miesto laboratorija (Vilnius), Melkio mokykla (Vilniaus r.), Sodžiaus meistrai (Trakų r.) ir kt. teminiai interaktyvūs 
kaimai, lėtas turizmas

3) Horizontalios ir vertikalios bendradarbiavimo iniciatyvos (3-7 partneriai) taikančios  sisteminį požiūrį

4) Atlieptas ir stiprinamas kultūrinis identitetas, 

5) Vietos, telkiančiosios lyderystės skatinimo nacionalinė programa
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Tikslas (misija) iki 2023 m.

• „Pažangaus kaimo“ programos (priemonės, projektų) tikslas – sukurti 
procesą (prototipą), pagal kurį vietinės ir išorės organizacijos (pvz., 
naujas technologijas ir socialines inovacijas diegiančios organizacijos) 
bendradarbiautų su kaimo gyventojais, kad sukurtų perspektyvius 
produktus ir paslaugas, siekiant sistemiškai ir sumaniai veikti, 
visapusiškai spręsti kaimo gyventojų kasdienio gyvenimo problemas ir 
laikui bėgant išlaikyti kaimą kaip ekosistemą, gyvybingą ir atsparią 
bendruomenę. 
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