
 

  
 

 
Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „ABC vietos gamintojams“  

(„ABC for local producers“) 

 

 

Projekto partneriai: 

 Cesu rajona lauku partneriba, Latvija 

 Biedrība "SATEKA", Latvija 

 Vidzemes lauku partnerība "Brasla“, Latvija 

 Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied Zeme", Latvija 

 Madonas novada fonds, Latvija 

 MAS Železnohorský region, o.s., Čekija 

 Místní akční skupina POHODA venkova, Čekija 

 Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, Lietuva 

 Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas”, Lietuva 

 

 

DVIEJŲ DIENŲ TARPTAUTINIAI RENGINIAI: 

KONFERENCIJA „MAISTO GAMINIMO TRADICIJŲ PRITAIKYMAS ŠIUOLAIKINIAM 

VARTOTOJUI“  

MUGĖ „VEIKIME KARTU!“ 

Vieta- Gargždai, Lietuva 

 

ATASKAITA 

2014-05-30/31 

 

 

 2014 metų gegužės 30-31 dienomis Kėdainių r. VVG vyko į Gargždus pas projekto partnerius 

vietos veiklos grupę “Pajūrio kraštas” į dviejų dienų tarptautinį renginį. Dviejų dienų renginiuose, kartu su 

Klaipėdos rajono atstovais, dalyvavo ir svečiai – Latvijos vietos veiklos grupių Cesu rajona lauku 

partneriba, Biedrība „SATEKA“, Vidzemes lauku partnerība „Brasla“, Publisko un privāto partnerattiecību 

biedrība „Zied Zeme“, Madonas novada fonds atstovai. 

Gegužės 30 d. vyko konferencija „Maisto gaminimo tradicijų pritaikymas šiuolaikiniam vartotojui“. 

Konferencijos dalyvius pasveikino Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas, partnerių iš 

Latvijos atstovas Maris Cirulis, Kėdainių r. VVG pirmininkė Aušra Vaidotienė ir VVG „Pajūrio kraštas“ 

pirmininkė - projekto vadovė Raimonda Damulienė. Savo sukauptomis žiniomis dalinosi nepriklausomas 

mitybos ir kulinarijos ekspertas Vincentas Sakas, Kėdainių krašto kulinarijos paveldą pristatė Kėdainių 

rajono VVG pirmininkė Aušra Vaidotienė, idėją kaip įkurti teminį Pelėdų kaimą pristatė Pelėdnagių kaimo 

bendruomenės pirmininkė Virginija Vilkelienė. Latvijos ūkininkų patirtimi dalinosi viešnia iš Latvijos 



Rudite Vasile, patirtimis dalijosi Klaipėdos gamintojai - Mantas Virbauskas, duonos kepėjas ir Karolis 

Pronckus, sulčių gamintojas. 

 

Konferencijos dalyviai buvo vaišinami specialiai pagamintais latviškais pietumis: kopūstų sriuba su 

svogūnais ir kepinta šonine su uogiene. Tai – Gargžduose vykusios vietos produktų parodos dalis. 

Konferencijos metu taip pat buvo aplankyti du vietos projektai: Vėžaičių bendruomenės projektas 

„Vėžaičių konferencijų centro įkūrimas“ bei Kvietinių bendruomenės centro projektas „Kvietinių 

bendruomenės centro pastato atnaujinimas ir plėtra“.  

Gegužės 31 d. Gargždų mieste šurmuliavęs vietos veiklos grupių skveras – tarptautinė mugė sulaukė 

nemenko miestelėnų dėmesio. Gargžduose trumpam įsikūrusi Latvijos ir Kėdainių regionų ambasados, 

visus kvietė pakeliauti jaukiomis Gulbenes, Madonos, Bērzkrogso, Jaunpiebalgos, Straupes, Salaspilso, 

Lielvārdes gatvelėmis, mėgautis Kėdainių rajono vaizdais. Savo gaminius pristatė Pelėdnagių, Nociūnų 

bendruomenės atstovės, Josvainių moterų klubas “Aušra” ir Kėdainių rajono vietos gamintojai Daiva 

Suchotskienė, Birutė Šinkūnienė, Brigita Jakubčionienė, Erikas Augustinavičius ir kt. gamintojai 

 

           



 

 

Gamintojai iš Kėdainių rajono pristatė slapčiausius savo gamintojų receptus, kvietė išbandyti ir kitus, 

buityje praversiančius gaminius.  

 

           

       
 

 

 

Ataskaitą parengė projekto vadovė Aušra Vaidotienė 


