KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Projektas
Nr. TSP-233
patikslintas
2020-09-22

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PATYRIMINIO ETNOTURIZMO PLĖTRA KAIMO
BENDRUOMENĖSE“
2020 m. rugsėjo d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2020 m.
balandžio 29 d. potvarkio Nr. DR-20-2-2020-23 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“
gairių pareiškėjams patvirtinimo“ 14.3 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos etninės kultūros
draugijos 2019-09-14 raštą Nr. GD-4665 „Dėl partnerystės projekte „Patyriminio etnoturizmo plėtra
kaimo bendruomenėse“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Lietuvių etninės kultūros draugijos rengiamam projektui „Patyriminio etnoturizmo
plėtra kaimo bendruomenėse“.
2. Užtikrinti iki 5000,00 Eur finansavimą, jeigu pagal pateiktą paraišką bus skirta finansinė
parama.
3. Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su projekto
įgyvendinimu susijusius dokumentus.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta
tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240
Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,
44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PATYRIMINIO ETNOTURIZMO PLĖTRA KAIMO
BENDRUOMENĖSE“
2020-09-18
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo
agentūros direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 29 d. potvarkio Nr. DR-20-2-2020-23 „Dėl
2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo
„Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ 14.3 punktas.
Teikiamo sprendimo projekto tikslas: Pritarti Lietuvių etninės kultūros draugijos rengiamam
projektui „Patyriminio etnoturizmo plėtra kaimo bendruomenėse“.
Planuojami projekto partneriai yra Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Etninės kultūros
globos taryba, Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei VšĮ „Keliauk Lietuvoje“.
Projekto koncepcija grindžiama etnoturizmo plėtra pasirinktose atskirų Lietuvos etnografinių
regionų (Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos) bendruomenėse,
kurios pasižymi etnokultūrinių veiklų įdirbiu, o jų teritorija yra greta regioninių parkų ar kitų
lankomų gamtos objektų, taip pat greta etnokultūrinėmis veiklomis užsiimančių kaimo turizmo
sodybų. Rengiant projekto koncepciją Etninės kultūros globos tarybos ekspertai patarė Suvalkijos
(Sūduvos) regione pasirinkti Kazlų Rūdos savivaldybėje esančią Višakio Rūdos bendruomenę ir su
ja bendradarbiaujančią Būdos kaimo bendruomenę. Įgyvendinant projektą planuojama: surengti
Višakio Rūdos ir Būdos bendruomenėms verslumo ir vietos kultūrinių išteklių panaudojimo
mokymus; parengti joms verslo planus; sukurti vietos turistinį maršrutą su paslaugų paketu; įrengti
informacinius stendus; parengti demonstracijoms filmuotą medžiagą apie balų rūdos kasimą ir
lydymą, pušų sakų rinkimo darbus; įsigyti atributiką, reikalingą tradicinės mugės įvaizdžio
formavimui; atnaujinti renginių vietoje esančius koplytstulpius; sutvarkyti viešąsias erdves
kultūrinių veiklų vykdymui; surengti įvairius kultūrinius renginius.
Projektas būtų įgyvendinamas nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. balandžio 15 d.
Biudžeto lėšų poreikis: bendra projekto vertė apie 50 000,00 Eur, Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos lėšos sudaro 10 proc., t.y. 5 000,00 Eur visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Galimos pasekmės: Nenumatyta.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: Nereikės.
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Pridedama: raštas Nr. GD-4665 „Dėl partnerystės projekte „Patyriminio etnoturizmo plėtra kaimo
bendruomenėse“.

Vyriausioji specialistė

Alma Veiverytė
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2020-09-11 SN-20-15
Kazlų Rūdos rajono savivaldybei
DĖL PARTNERYSTĖS PROJEKTE „PATYRIMINIO ETNOTURIZMO PLĖTRA KAIMO
BENDRUOMENĖSE“
Lietuvių etninės kultūros draugija (toliau – Draugija) rengia projekto „Patyriminio
etnoturizmo plėtra kaimo bendruomenėse“ (toliau – Projektas) koncepciją pagal 2014-2021 m.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „Vietos
kultūrinio verslumo skatinimas“. Projekto koncepcija grindžiama etnoturizmo plėtra pasirinktose
atskirų Lietuvos etnografinių regionų (Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir
Žemaitijos) bendruomenėse, kurios pasižymi etnokultūrinių veiklų įdirbiu, o jų teritorija yra greta
regioninių parkų ar kitų lankomų gamtos objektų, taip pat greta etnokultūrinėmis veiklomis
užsiimančių kaimo turizmo sodybų. Tai leidžia planuoti vietinius kultūrinio turizmo maršrutus
(parkas ar draustinis – bendruomenė – kaimo turizmo sodyba), kurių dalyviams gali būti pasiūlytas
vietos tapatybės kultūriniais ištekliais grindžiamas įvairių paslaugų paketas (kalendorinės šventės ir
kiti renginiai, tradiciniai amatai, kulinarinis paveldas, muzikinis, šokamasis ir žaidybinis folkloras,
kultūrinis kraštovaizdis, etc.), sudarantis galimybes tiek pažinti vietos istoriją, gamtą ir tradicijas,
tiek sudalyvauti įvairiose etnokultūrinėse veiklose ir praturtinti asmeninių įgūdžių patirtį.
Rinkdamiesi bendruomenes, vadovavomės ne tik Draugijos narių, bet ir svarbiausios
ekspertinės institucijos etninės kultūros srityje Etninės kultūros globos tarybos (toliau – EKGT)
kompetencija – ši Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga institucija turi savo padalinius Lietuvos
etnografiniuose regionuose, kuriuose atlieka etninės kultūros būklės stebėseną. Iš viso projektui
atrinkome 10 kaimo bendruomenių.
EKGT ekspertai patarė Suvalkijos (Sūduvos) regione pasirinkti Kazlų Rūdos rajone esančią
Višakio Rūdos bendruomenę (ši bendruomenė jau daugelį metų išradingai teikia paslaugas
turistams, gausiai lankantiems Višakio Rūdos šaltinėlį ir Višakio slėnio botaninį draustinį), su ja
bendradarbiaujančią Būdos bendruomenę, netoliese įsikūrusią kaimo turizmo sodybą „Gervių
giesmė“ (ši sodyba 2019 m. EKGT ir Lietuvos kaimo turizmo asociacijos surengtame konkurse
„Etnokultūrinė kaimo turizmo sodyba“ laimėjo 1-ąją vietą). Višakio Rūdos bendruomenė rengia
tradicinę Baltramiejaus mugę ir kitus kermošius bažnytinių švenčių metu, kuria vietos tapatybę
atspindinčius įvairius suvenyrus su rūda, vykdo edukacines programas (apie Kūčių patiekalus,
miško gėrybių rinkimą ir perdirbimą, etc.), gamina įvairius kulinarinio paveldo patiekalus, dainuoja
vietines tradicines vaišių dainas ir t.t.
Įgyvendinant Projektą planuojama: surengti Višakio Rūdos ir Būdos bendruomenėms
verslumo ir vietos kultūrinių išteklių panaudojimo mokymus; parengti joms verslo planus; sukurti
vietos turistinį maršrutą su paslaugų paketu, kuris būtų įtrauktas į bendrą visus Projekto objektus
apimantį turistinį kelią; įrengti Višakio Rūdoje informacinius stendus; parengti demonstracijoms

filmuotą medžiagą apie balų rūdos kasimą ir lydymą, pušų sakų rinkimo darbus; įsigyti medinius
vežimus ir kitą atributiką, reikalingą tradicinės mugės įvaizdžio formavimui; atnaujinti renginių
vietoje esančius koplytstulpius; sutvarkyti viešąsias erdves kultūrinių veiklų vykdymui; surengti
įvairius kultūrinius renginius (papildant naujomis veiklomis, pvz., tradicinių šokių vakaronėmis).
Įgyvendinant Projektą būtini partneriai yra ne tik bendruomenės, bet ir savivaldybės. Todėl
labai prašome Kazlų Rūdos savivaldybę tapti Lietuvių etninės kultūros draugijos rengiamo projekto
„Patyriminio etnoturizmo plėtra kaimo bendruomenėse“ partneriu. Numatome, kad Projekto
partneriais taip pat taps Etninės kultūros globos taryba (kaip ekspertas etninės kultūros srityje),
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (kurios Etnomuzikologijos skyriuje nuo 1950 m. yra
sukauptas gausus muzikinio folkloro archyvas, kuriame esama ir nemažai Kazlų Rūdos krašto
dainų, kurias galima būtų pritaikyti vietos kultūrinių išteklių pažinimui bei panaudojimui
šiuolaikinėms etnoturizmo reikmėms) bei VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ (siekiant įtraukti Projekto eigoje
sukurtus naujus turistinius maršrutus į bendrą turizmo lauką Lietuvoje).
Projektas būtų įgyvendinamas nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. balandžio 15 d. Iš viso
Projekte numatoma skirti Kazlų Rūdos savivaldybėje vykdytinoms veikloms apie 50 000 Eur. Pagal
nustatytas Projekto rengimo gaires iš programos „Kultūra“ galima gauti ne daugiau kaip 90 proc.
paramos, būtinas koefinansavimas ne mažiau kaip 10 proc., o jei jis siektų daugiau (pavyzdžiui, 20
proc.), vertinant paraišką būtų skiriami papildomi balai. Todėl labai prašome Kazlų Rūdos
savivaldybę ne tik tapti Projekto partnere, bet ir skirti koefinansavimą projektui – 10 000 Eur.
Labai tikimės palankaus Jūsų sprendimo.

Pagarbiai,

Draugijos pirmininkė

Dalia Urbanavičienė

