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Teminis kaimas yra tas pats  kaimas, tik  iš naujo sugalvotas. Jo kūrimas – vienas iš 

būdų kaimui atgaivinti. Šios idėjos esmė yra ta, kad kuriant teminį kaimą iš pradžių nereikia didelių 
pinigų, svarbiausia – į šį procesą įtraukti vietos gyventojus. Teminį kaimą galima kurti daugelyje 
vietų, netgi ir ten, kur nėra nieko įdomaus. 

Sukurti teminį kaimą – tai „žydrųjų vandenų“ idėja: išplaukti į platesnius vandenis, 
nauju būdu užsidirbti sau lėšų  žinioms atviroje ir globalizacijos veikiamoje visuomenėje. Tačiau 
šio sprendimo esmė yra gerokai nutolusi nuo kasdienių kaimo gyventojų įpročių. Todėl ne pinigai, 
o kaimo žmonių psichologiniai ir sociologiniai ypatumai yra barjeras šiai idėjai įgyvendinti. 
Teminio kaimo kūrimas keičia visus vietos gyventojus, žadina jų lūkesčius ir suteikia vilčių. Iš kitos 
pusės ateinančios permainos keičia įprastą gyvenimo tėkmę, sukelia abejonių ir nuogąstavimų. Kas 
bus, jei nepasiseks? Ką apie mus kalbės kaimynai? 

Teminis kaimas eina savo pasirinktu keliu, turi savo gerovės ir ateities viziją. Jame 
kuriami verslai, atrandami būdai pajamoms gauti. Čia nekalbama apie įprastinius ūkininkavimo 
būdus – daržininkystę ar gyvulininkystę, nekalbama ir apie kaimo produktų patentavimą. Teminio 
kaimo kūrimo sprendimai iš esmės kitokie. 

Kalbame apie kažką svarbesnio. Kuriant tokį kaimą pradedame kitaip suvokti save, 
savo šeimą, kaimynus ir vietą, kurioje gyvename. Pasirodo, kad patys turime svajonių, turime žinių 
ir gebėjimų, kad ne viskas priklauso nuo „kažko iš Varšuvos ar vaivadijos“. Pasidaro aišku, kad 
nebūtina laukti investuotojų, verslo įmonių ir Europos Sąjungos pinigų. Akivaizdu, kad turėsime 
remti vienas kitą, mokytis ir tobulėti, kad mūsų kaimas taptų patrauklia vieta. Atsiveria naujos 
galimybės, iki šiol buvusios mums nepasiekiamos. Kuriant teminį kaimą, labiausiai reikalinga 
vaizduotė, dideli siekiai, plačios pažiūros, mokėjimas išnaudoti savo galimybes ir suderinti iš pirmo 
žvilgsnio nesusijusius dalykus. 

Pateiksiu naują pavyzdį: vienas kaimo žmogus jautėsi atsidūręs kryžkelėje: ką veikti, 
kaip užsidirbti ir gyventi prasmingiau. Pradėjo vartoti. Su grupe studentų aplankėme jį, pamokėme 
daryti žaislus iš paprasčiausių medžiagų, surastų jo sodyboje. Kartu nuvykome į mugę, kur jo 
dirbiniai buvo gerai įvertinti ir nupirkti. Dabar šis vyras su savo šeima gamina įvairiausius žaislus, 
sulaukia lankytojų, moko juos gaminti žaislus ir yra kviečiamas į renginius. Jis pasikeitė, o kartu 
keičia savo aplinką, mato perspektyvą, kritiškai vertina ankstesnį savo gyvenimą. 

Teminis kaimas vystosi naujo, alternatyvaus ūkininkavimo linkme. Net jei kaime 
auginamos aguonos ar avys, kepama duona, visur randama naujų galimybių pinigams užsidirbti 
kitokiose nei tradicinė žemdirbystė ir jos produktų pardavimas srityse. Kartu neapsiribojama 
įprastiniu turizmu. Jį gali sau leisti kaimai, kuriuose yra vaizdingos apylinkės, kurie turi vandens 
telkinius, istorinius paminklus ir kitus traukos šaltinius. Kaimuose, kurie to neturi ir yra įprastinėse 
vietovėse, magnetu tampa veikla, sukelianti atvykėliams nekasdieniškus išgyvenimus – 
teatralizuotas žaidimas Hobitų kaimo apylinkėse, keltų papročių pažinimas arba ypatingų gebėjimų 
ugdymas, – vandens paieškų su virgule mokymai, kalvystės pratybos, duonos kepimas, avių 
kirpimas ir sūrių darymas.  

Teminiai kaimai aktyviai bendradarbiauja su mokslo įstaigomis ir jų studentais. 
Kaimai yra informacijos sklaidos, praktikos atlikimo, projektų įgyvendinimo vietos. Jeigu kaime 
kuriamos emocijos, jų gyventojai privalo ir patys mokytis, priimti konkurencinius iššūkius, 
analizuoti informaciją, išnaudoti visas galimybes ir tobulėti. 
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        2007 m. kuriantys teminius kaimus Dargužių, Subartonių, Senosios Varėnos gyventojai ir jų 
partneriai iš Szemudo, Bojano bei Koleczkowo turėjo galimybę dalyvauti pono Vazlaw Idziak 
vedamuose mokymuose Lenkijoje. 
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