
 

 

 

Gerbiami bendruomeniečiai, 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų 

sąjunga 2017 m. rugsėjo 22-23 d. Ukmergės rajone, Taujėnų dvare organizuoja Lietuvos kaimo 

parlamento III sesiją. 

Lietuvos kaimo parlamento tikslas - sutelkti Lietuvos kaimo balsą ir apsispręsti, kur link 

Lietuvos kaimas turi eiti, koks jis turi būti. Tai platforma, kurioje keičiamasi idėjomis, patirtimi 

ir praktiškais patarimais, kaip išsaugoti Lietuvos kaimą su jam būdinga socialine ir kultūrine 

dvasia. Tai yra visų mūsų bendras sprendimas ir bendras darbas! 

Kaimo parlamentas suburs drauge bendruomenių atstovus, kaimo organizacijas, vietos ir 

nacionalinės valdžios atstovus su vienu tikslu: aptarti iškilusias kaimo plėtros problemas ir rasti 

joms sprendimus. 

Organizatorių vardu maloniai kviečiame dalyvauti renginyje bei aktyviai pasisakyti 

diskusijose. 

Tik kartu mes galime kurti Lietuvos kaimo ateitį!  
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LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄJUNGA 

LIETUVOS VIETOS BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA 
 

LIETUVOS KAIMO PARLAMENTO 

III SESIJOS 

DARBOTVARKĖ 

 

2017 m. rugsėjo 22-23 d. 

Taujėnų dvaras, Mechanizatorių g. 41, Taujėnai, Ukmergės r., LT-20347 

 

  Rugsėjo 22 d. 

9.00 - 10.00 Registracija, sutikimo kava 

10.00 - 10.15 Parlamento sesijos atidarymas, svečių sveikinimai 

10.15 - 10.30 „Pamokos ir rezultatai po I ir II Lietuvos kaimo parlamentų“ 

Pranešėjas LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė 

10.30 - 11.00 “Europos baltosios knygos „Dėl Europos ateities“ pristatymas 

Pranešėjas EK atstovybės  vadovas  Arnoldas Pranckevičius 

11.00 - 11.30  „Vietos bendruomeninė organizacija - regioninės politikos dalyvis“ 

Pranešėjas LR VRM viceministras Giedrius Surplys  

11.30 - 12.00  „Inovatyvi socialinio verslo plėtra kaimo vietovėse“ 

Pranešėjas LR UM atstovas 

12.00 - 12.30  “III Europos kaimo parlamentas: pamokos ir iššūkiai“ 

Pranešėjas Kim Smedslund, Europos kaimo parlamento organizatorius, 

Suomija  

12.30 - 13.00 Diskusija 

13.00 - 14.00 Petrauka  

14.00 - 18.00 Darbo grupių veikla išvykose 

18.00 - 19.00 Vakarienė 

19.00 - 21.00 Darbo grupių darbo apibendrinimas, rezoliucijos darbo grupės posėdis, 

socialinis vakaras 
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  Rugsėjo 23 d. 

9.00 - 10.00 Pusryčiai 

10.00 - 10.30 “Socialinio verslo reglamentavimas ir gerieji pavyzdžiai ES“ 

Pranešėjas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys  

 Mindaugas Maciulevičius 

10.30 - 11.15  „Paslaugų perdavimas vietos bendruomenei: vizija, dabartis ir perspektyva“  

Pranešėjas LR SADM atstovas/LVBOS atstovas 

11.15 - 11.45  „Kaimo plėtros programos pasiekimai, įvertinus 2007-2013 m. KPP 

pasiekimus ir įžvalgos 2014-2020m KPP laikotarpiui“  

Pranešėjas LR ŽUM atstovas 

11.45 - 12.30 Darbo grupių  rezultatų pristatymas 

 2014-2020 metų LEADER programa: ar tokios mes tikėjomės? 

 Socialinio verslo iššūkiai 

 Paslaugų perdavimas vietos bendruomenei: mitas ar realybė? 

 Kaimo vizija po 2020 metų 

12.30 - 13.00 Rezoliucijos priėmimas, kaimo parlamento sesijos uždarymas 

13.00 - 14.00 Pietūs 

 


