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
TARPTAUTINĖ VIETOS GAMINTOJŲ PARODA –MUGĖ
Vieta- Gulbene, Stameriena, Latvia
ATASKAITA
2014-09-06/07
2014 metų rugsėjo 6 -7 dienomis Stamerienoje (Latvijos Respublika) šurmuliavo tarptautinė
amatininkų ir vietos maisto gamintojų mugė. Tarptautinio bendradarbiavimo projekto „ABC vietos
gamintojams“ renginiuose: konferencijoje ir vietos gamintojų mugėje dalyvavo dvidešimt Kėdainių rajono
vietos veiklos grupės dalyvių.
Vietos veiklos grupės „Sateka“ organizuota mugė buvo paskutinis bendras visų devynių projekto
partnerių grupių renginys, vainikavęs vienerius metus trukusį bendradarbiavimą. Kėdainių ir Klaipėdos
rajono atstovų dar laukia verslumo mokymai Kėdainiuose, kurie ir užbaigs smulkiųjų maisto gamintojų ir
amatininkų paruošimo įsiliejimo į vietinę ir tarptautinę rinką, procesą.
Pirmą dieną, rugsėjo 6 dieną Lietuvos, Latvijos ir Čekijos amatininkai bei vietos gamintojai buvo
pakviesti į konferenciją ir mugę, kuri vyko 111 metus mininčios Stamerienės siaurojo geležinkelio stoties
teritorijoje. Konferencijoje pranešimus skaitė iš Čekijos, Latvijos ir Lietuvos. Pranešimą apie vietos
gamintojų perspektyvas ir galimybes parengė verslo konsultantas Gražvydas Šedys.

Mugėje dalyvavę Kėdainių rajono bendruomenės, Pelėdnagių, Nociūnų, Ažytėnų, Vilainių,
Plinkaigalio, Vikaičių bendruomenių ir kitų NVO atstovai. Gamintojai pasidžiaugė dar viena galimybe
susitikti, pabendrauti ir pasidalinti patirtimi su kolegomis iš Latvijos bei Čekijos. Ažytėnų bendruomenės
pirmininkė Daiva Streigienė prekiavo prijuostėmis, Vikaičių bendruomenės moterys siūlė paragauti keptais
saldaus pieno sūriais, kvietė įsigyti vašeliu nertų suknelių, lėlių Nikė, Pelėdnagių bendruomenės moterys
siūlė paragauti morkų pyrago ir gilių kavos ir prekiavo gaminiais iš vilnos. Josvainių moterų klubas
“Aušra” prekiavo “Pienių eliksyru” ir džiovintais agurkais. Pynėja Birutė Šinkūnienė, Daiva Suchotskienė
siūlė įsigyti rankų darbo rankdarbių, pintų įvairių dydžių krepšelių, pintų suvenyrų ir papuošalų iš sutažo.
Didelę paklausą turėjo Eriko Augustinavičiaus medus ir iš jo gaminamas midus.

Rugsėjo 7 dieną, antrą

viešnagės Latvijoje dieną,

buvo aplankyti keturi vietos gyventojų

įgyvendinti projektai. Ūkininkai Vilis ir Marija Klavini pristatė duonos kepimo edukacinę programą, kurios
metu teko patiems ant medinių vytelių lauže išsikepti mielines bandeles. Pasak V. Klavini, ši edukacinė
programa buvo sugalvota visiškai netikėtai, kuomet skubėdami tokiu būdu duoną išsikepti pabandė jų
vaikai. Šeimininkų teigimu, edukacinė programa populiari vaikų tarpe – į sodybą dažnai užsuka moksleivių
ar darželinukų grupės: lankytojai supažindinami su duonos gaminimo procesu, patys suformuoja bandeles
ir patys jas išsikepa ant čia pat rusenančio laužo.

Kitoje edukacinėje programoje, sūrio gamintoja Ineta Dambrova svečiams parodė, kaip gaminamas varškės
sūris. I. Dambrovos teigimu, naminį sūrį itin vertina vietos gyventojai – jau yra susiklosčiusi tradicija, kad
sūris perkamas iš vietos gamintojų, o ne parduotuvėje.

Svečių laukė dar vienas įdomus projektas. Žiemos sporto entuziastų šeima parašė ir įgyvendino vietos
projektą, kurio metu kaime buvo įrengta vasaros slidinėjimo trasa. Tai asfalto danga padengtas takas,
pritaikytas čiuožti specialiomis slidėmis su ratukais. Projekto metu taip pat buvo įrengtas įrangos nuomos
punktas, trasoje vyksta užsiėmimai vaikams, įrangą čia išsinuomoti ir paslidinėti vasarą gali visi norintys.
Viešnagė Latvijoje baigėsi vizitu uždarojoje akcinėje bendrovėje „Vecpapani“. Čia Kėdainių r. atstovai
buvo supažindinti su naminio vyno gaminimo tradicijomis. Svečiams iš Lietuvos buvo pasiūlyta paragauti
kiek neįprastų užkandžių – obuolių traškučių.

Vaizdo reportažą apie Stamerienoje vykusią mugę galite pamatyti čia:
http://www.lsm.lv/lv/raksts/izklaide/dzive/ar-pilnu-tvaiku-aizvadiiti-gulbenes-aluksnes-baniishasvetki.a97496/
Ataskaitą parengė projekto vadovė Aušra Vaidotienė

