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 2014 m. gegužės 22-26 d. Kėdainių rajono vietos veiklos grupės naminio maisto gamintojai ir 

amatininkai dalyvavo Čekijoje, Dobruškos mstl. tarptautinėje mugėje „ABC vietos gamintojams“. 

Kiekviename krašte yra išsiskiriančių amatų ir veiklų. Vietiniams gyventojams jie puikiai žinomi ir 

pažįstami, tačiau atvykstantiesiems yra sunku susigaudyti, koks produktas pagamintas lankomoje vietoje, o 

koks atvežtinis. Norėdami išsiskirti gausioje prekių ir paslaugų jūroje turi ieškoti būdų, kaip tai padaryti. 

Vienas paprasčiausių kelių – pasinaudoti Čekų kolegų patirtimi ir vietinę produkciją ženklinti nacionaliniu 

ženklu. Tokią sistemą savo šalyje naudoja čekai. Aktyvūs ir akyli keliautojai negalėjo nepastebėti, kad 

aplankius vieną ar kitą Čekijos regioną nekyla problemų ieškant vietoje pagamintų suvenyrų ar maisto 

produktų.  

Projekte dalyvauja trijų šalių atstovai: Čekija, Latvija ir Lietuva. Įgyvendindami projektą turime 

parengę ir sėkmingai įgyvendiname įvairių veiklų planą. Jau vyko ne vienas seminaras, o dabar partneriai 

dalijasi praktine patirtimi.  

Tarptautinėje mugėje Čekai liko sužavėti Kėdainių krašto amatininkais ir naminio maisto 

gamintojais. Pelėdnagių bendruomenės centro moterų ruošiama gilių kava bei kepamu morkų pyragu, 

ūkininko Eriko Augustinavičiaus medumi ir jo produktais, Josvainių moterų klubo „Aušra“ pienių eliksyru 

ir sausu būdu marinuotais agurkais su aitriąja paprika bei pagal močiutės receptą keptais Brigitos 

Jakubčionienės skanėstais. Neliko nepastebėti ir Juodkaimių bendruomenės centro išauginti bei džiovinti 

prieskoniai bei nociūniškių virtas muilas, ypač su natūraliomis morkų sultimis. Vilainietės Daivos 



Suchockienės papuošalai, sukurti naudojant sutažo techniką moteris ir akademiškės Birutės Šinkūnienės 

pintais suvenyrais tiesiog užbūrė čekų kolegas. 

 Įgyvendinus projektą jo dalyviai tikisi konkrečių rezultatų. Bus atrinkti ir paruošti įsilieti į rinką 10 

smulkiųjų vietos gamintojų. Jų gaminius ženklinsime specialiai sukurtu mūsų kraštą reprezentuojančiu 

ženklu. Veiklai vykdyti įsigysime prekybinių kioskų ir sceną paviljoną. Taip pat rengsime mokymus tiems, 

kurie nors įsijungti į mūsų pradėtą veiklą. 

 

           
Gamintojas: Josvainių moterų klubas „Aušra“        Gamintoja: Daiva Suchotskienė 

Produktas „Pienių eliksyras“                                    Sutažo darbai 

 

                     
 

Gamintoja: Jūratė Augustinavičienė                    Gamintoja: Birutė Šinkūnienė 

Produktas: medus ir jo produktai                         Gaminiai: pinti rankų darbo gaminiai 

 

 

 



 

Vietos gamintojai pristatė savo produkciją Dobruškos mstl. vykusioje mugėje 

 
 

 

Nuoroda: http://muge.eu/cekus-suzavejo-kedainiu-agurkais-ir-pieniu-eliksyru/ 

 

Ataskaitą parengė projekto vadovė Aušra Vaidotienė 


