
LIETUVOS KAIMO TINKLAS

KOMANDA. VEIKLOS. GALIMYBĖS.

„Lietuvos kaimo tinklo“ 

Sekretoriatas

2021 m.
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Lietuvos kaimo tinklas (LKT)
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Černis

Miglė 

Tumonytė

LKT Sekretoriato komanda yra atsakinga už įvairių LKT veiklų 

įgyvendinimą bei LKT iškeltų tikslų pasiekimą.

Faktai ir skaičiai:

• LKT įkurtas 2008 m.

• Šiuo metu LKT jungia 246 narius.

• 2014–2020 m. naudojama 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu sukurta LKT

organizacinė struktūra, tęsiama LKT veikla, kaimo plėtros dalyvių ir kitų viešųjų

juridinių asmenų narystė jame.
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1 Pagerinti Programos 

įgyvendinimo kokybę.

2

3

Informuoti visuomenę ir

galimus paramos gavėjus apie

žemės ūkio, miškų ūkio ir

kaimo plėtros politiką, 

Programos įgyvendinimą, t.y. 

didinti KPP žinomumą.
Aktyviau įtraukti kaimo

plėtros dalyvius į žemės 

ūkio, miškų ūkio ir kaimo

plėtros procesus ir

Programos įgyvendinimą, 

skatinti jų

bendradarbiavimą.

4

Teikti paramą EIP veiklos 

grupėms, viešinti jų veiklą, 

skatinti inovacijas žemės ūkyje, 

maisto gamyboje, 

miškininkystėje, kaimo

vietovėse.
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Visi Tinklo nariai gali aktyviai dalyvauti Tinklo veikloje, siūlyti

organizuoti renginius, diskutuoti darbo grupėse ir kitaip 

prisidėti prie sėkmingos kaimo plėtros Lietuvoje.

LKT Sekretoriatas: 

inicijuoja kaimo 
plėtros dalyvių 

diskusijas 

organizuoja renginius
(konferencijas, 

seminarus, apskritus
stalus, temines diskusijas)

koordinuoja LKT narių 
projektų teikimą, 

atranką, įgyvendinimą

administruoja LKT
interneto svetainę

renka, sistemina, 
skleidžia gerosios 

patirties pavyzdžius 
pagal Programos 

prioritetus

koordinuoja LKT 
veiksmų programos ir

periodinių veiksmų
planų rengimą, įskaitant
LKT narių poreikių analizę, 

įgyvendinimą

koordinuoja naujų 
narių priėmimą į 

LKT 

pasitelkdamas ekspertus, 
pagal poreikį inicijuoja 

tyrimus, studijas, 
temines apklausas
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LKT padeda užtikrinti informacijos, žinių, tyrimų,
vertinimų rezultatų ir gerosios patirties apie kaimo plėtros
procesus sklaidą

LKT prisideda prie KPP projektų gerosios patirties
pavyzdžių atrankos proceso organizavimo ir sklaidos apie
juos užtikrinimo

LKT informuoja visuomenę, galimus ir esamus paramos
gavėjus apie Programos galimybes ir teikiamą naudą,
gerąją patirtį ir taip kaimo plėtros procesus padaro labiau
suprantamus ir matomus visuomenėje

LKT sudaro sąlygas informacijos apie EIP veiklą
sklaidai, EIP veiklos grupių projektų rezultatų
viešinimui

Skatinamos kaimo plėtros dalyvių iniciatyvos LKT
lėšomis remiant LKT narių projektus, kurie
prisideda prie LKT tikslų įgyvendinimo
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Tai nauja komunikavimo platforma. 

LKT nariams sudaryta galimybė bet 

kuriuo metu išsakyti pasiūlymus dėl 

susitikimų konkrečiomis temomis 

organizavimo.

Projektų gerųjų pavyzdžių 

duomenų bazė 

LKT vykdo KPP projektų gerųjų 

pavyzdžių atranką. Gerųjų projektų 

pavyzdžiai yra kaupiami LKT 

duomenų bazėse, kurios prieinamos 

per LKT svetainę.

„E-taisyklės“
LKT iniciatyva pasiūlyta remti LKT 

narių projektus, skirtus 

elektroninėms komunikacijos 

priemonėms įgyvendinti.

Kalendorius
Kalendoriuje skelbiama 

informacija apie vyksiančius 

nuotolinius įvairaus formato 

renginius, organizuojamus tiek 

ES institucijų ir tarnybų, tiek 

tarptautinių organizacijų ar kitų 

suinteresuotųjų šalių.

LKT žinios

2020 m. birželio mėn. startavo LKT 

mėnesiniai naujienlaiškiai.



LKT žinios
2020 m. birželio mėn. startavo LKT mėnesiniai 

naujienlaiškiai.

Kiekvieną mėnesį mūsų naujienlaiškiuose galėsite 

susipažinti su:

• informacija apie svarbiausius LKT mėnesio įvykius;

• įvykusiais bei planuojamais renginiais;

• teisės aktų projektais bei pakeitimais;

• informacija apie planuojamus LKT narių paramos 

projektų kvietimus;

• naujienomis apie Lietuvos ir Europos kaimo tinklų 

veiklas.

Norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, apsilankykite 

mūsų svetainėje www.kaimotinklas.lt, tereikia tinklapio 

poraštėje esančiame lauke įrašyti savo el. pašto adresą. 

http://www.kaimotinklas.lt/lt/


LKT dirbtuvės

• Siekdami sutelkti kaimo plėtros dalyvius efektyviam
bendradarbiavimui ir paskatinti įsitraukti į informacijos ir žinių
sklaidos procesą, pristatome – nuotoliniu būdu
organizuojamų renginių ciklą „LKT dirbtuvės“.

• Reaguojant į Covid-19 pandemijos pasekmes, renginių ciklas
sukurtas virtualioje erdvėje naudojant e-priemones, renginiai
vyksta internetinių seminarų (angl. webinar) formatu.

• LKT dirbtuvių renginiai vyksta per Microsoft Teams programą. 
Renginio trukmė 1 - 1,5 val.

Kokio indėlio laukiame iš LKT narių?

• „LKT dirbtuvių“ temos yra atrenkamos atsižvelgiant į LKT narių
poreikius. LKT nariai turi galimybę teikti siūlymus su KPP 
įgyvendinimu susijusia tematika.



Registracija

LKT naujienos

LKT kalendorius
LKT svetainė

Priminimai apie planuojamus renginius

Kvietimas siūlyti temas
El. paštas

Skiltis apie planuojamus ateinančio mėnesio 
renginius

LKT 
naujienlaiškis



Kalendorius

• LKT kalendoriuje skelbiamos planuojamos LKT 
dirbtuvės bei kiti LKT Sekretoriato inicijuojami
renginiai.

• Kalendoriuje skelbiama informacija apie
vyksiančius nuotolinius įvairaus formato
renginius, organizuojamus tiek ES institucijų ir
tarnybų, tiek tarptautinių organizacijų ar kitų
suinteresuotųjų šalių.

• Papildomai planuojami renginiai bus matomi
LKT naujienlaiškiuose / pagal poreikį el. paštu
siunčiami priminimai registruotis.



LKT projektų duomenų bazės

Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai (AKKA) EIP Lietuvoje įgyvendinami projektai



LKT narių inicijuoti projektai

• Nuo 2019 metų LKT nariai gali įgyvendinti LKT komunikacijos projektus, skirtus fiziniams 
renginiams organizuoti:

• 2019 metų I-asis paraiškų priėmimas (2019-06-03 — 2019-06-28);

• 2019 metų II-asis paraiškų priėmimas (2019-09-30 — 2019-10-18);

• 2020 metų I-asis paraiškų priėmimas (2020-03-02 — 2020-05-15);

• 2020 metų II-asis paraiškų priėmimas (2020-08-17 — 2020-10-30).

• Iki šiol pateiktos 37 paraiškos, patvirtintos 25 paraiškos.

• Atsižvelgiant į 2020 m. susiklosčiusią situaciją, išryškėjo virtualių renginių ir 
virtualios komunikacijos poreikis, ir turimos patirties pagrindu pradėta kurti 
elektroninių komunikacijos priemonių koncepcija.



Priemonės ir tinkamos išlaidos

1. Internetiniai seminarai (angl. webinars)
2. Komunikacija internetiniuose socialiniuose tinkluose
3. Virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai
4. Audiovizualinė produkcija 
5. Elektroniniai leidiniai

2021 m. paraiškų priėmimas skirtas elektroninėms komunikacijos priemonėms 
įgyvendinti:

• I paraiškų priėmimas – 2021.03.01 – 2021.03.31
• II paraiškų priėmimas – 2021.08.02 – 2021.08.31
• III paraiškų priėmimas – 2021.11.03 – 2021.11.30



Paramos dydžiai

Maksimalūs paramos dydžiai:

1. Internetiniai seminarai – iki 450 Eur vienam internetiniam
seminarui. Maksimalus internetinių seminarų skaičius yra iki 15.

2. Komunikacija internetiniuose socialiniuose tinkluose ir kituose
interneto šaltiniuose – iki 500 Eur vienam veiklos mėnesiui. Veiklų
įgyvendinimo trukmė pagal šią priemonę negali būti trumpesnė
kaip 12 mėnesių.

3. Virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai – iki 10 000 Eur.

4. Audiovizualinė produkcija – iki 20 000 Eur.

5. Elektoriniai leidiniai – iki 6 000 Eur. Didžiausia paramos suma
vienam elektroniniam leidiniui yra iki 3000 Eur.

Kvietimo metu pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką.

Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą vienam pareiškėjui
negali viršyti 30 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti
komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.



Galimi pareiškėjai

Paramos gali kreiptis iki paramos paraiškos pateikimo
nacionaliniu lygiu veikiantis Tinklo narys (pvz.,
nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius
vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir
nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies
lygmeniu), atitinkantis Taisyklių 13 punkte nurodytus
reikalavimus.

Tinklo narių sąrašas skelbiamas Tinklo svetainės
skyriuje „Nariai“. Tinklo narys, veikiantis vietos
lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė,
kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti
vietos lygmeniu), negali kreiptis paramos pagal šias
Taisykles.



www.kaimotinklas.lt

AČIŪ!


