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Teminio kaimo esmė ir perspektyvos 
 

Visuomenėje nuolat vyksta pokyčiai. Kas buvo nauja, tampa kasdieniška, o įprasti 
dalykai palengva traukiasi. Taip ir kaimas atsiduria kryžkelėje: ten, kur derlingos žemės, ūkininkai 
tęsia įprastinę žemdirbystę, o kitur kaimai palengva miršta. Jaunimas miestuose randa didesnes 
pajamas garantuojančią veiklą. Jeigu kaimas greta ežero, jis gali virsti miesto žmonių poilsiaviete, 
kuri atgyja tik vasarą. Kai vietos žmonės nori gyventi gimtinėje ir išsaugoti gyvą kaimą, jie privalo 
dairytis kitų galimybių 

Teminis kaimas – vienas iš galimų būdų kaimui atgaivinti ir išsaugoti. Jis nereikalauja 
didelių investicijų, bet suburia ir sutelkia vietos žmones bendram tikslui. Teminį kaimą galima kurti 
ir ten, kur iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nėra nieko įdomaus. Gali būti netgi geriau, kai kaime nėra 
išskirtinių ypatybių, kurios diktuotų temą. Tik svarbu, kad būtų žmonių, turinčių tikslą keisti 
aplinką ir norinčių keistis. Teks palengva keisti požiūrį į save, savo artimuosius, kaimynus, miesto 
žmones. Teks ugdyti bendruomeniškumą, kūrybiškumą. Teks mokytis verslumo pagrindų, renginių 
organizavimo ir paslaugų teikimo subtilybių. Teks naudotis informacinėmis technologijomis. 
Pradžia nebus lengva, tačiau kaimas bus gyvas, gyventi čia sugrįš išvykusieji į miestus. Tema 
kaimui – nauja galimybė ir antras kvėpavimas. 
         Teminio kaimo kūrėjui svarbu daryti tai, kas labiausiai patinka,- savo mėgstamą užsiėmimą 
paversti pastovia, pajamų teikiančia veikla. Tačiau vien pinigai  neturi būti tikslas veiklos pradžioje. 
Jeigu nešvaistoma veltui laiko ir dirbama tai, kas miela širdžiai, ką mokama daryti geriau už kitus, 
kai tikima savimi ir mielai dalijamasi savo patirtimi, sėkmė ir atlygis aplanko neabejotinai.  Jeigu 
kuo nors tiki, tai ir kiti tuo patikės. Gera iniciatyva sulaukia pritarimo ir palaikymo, o pradininkų 
kūrybiškumas, gebėjimas rasti sprendimus yra nepaprastai vertingas visuomenei. Žmonės, kurie 
darbuojasi kūrybingai, kurie atranda naujus kelius, daug duoda kitiems. Lyg šaltinis, kuris dalija 
savo vandenį, bet nebijo išsekti. Teminio kaimo kūrėjai tiesiog privalo būti kūrybiški naujų kelių 
tiesėjai. Marcinkonyse vasaros savaitgaliais aktyviausios kaimo moterys organizuoja kaimiškų 
produktų ir rankdarbių turgelius. 
 

 



 
        Bendruomenės veiklos varikliu gali būti komandinis darbas, kai visi nariai imasi iniciatyvos, 
nebijo klysti, mokosi vieni iš kitų, analizuoja nesėkmes, tobulėja ir taip veikdami sukuria naują 
paslaugą, naują produktą – tai, kas patiks atvykusiems ir už ką jie mielai sumokės. 
Vystosi sinergetinė komunikacija - kai žmonių grupė, bendruomenė veikia kartu ir pateikia geresnių 
sprendimų nei prieš tai buvo pasiūlęs kiekvienas iš grupės dalyvių. Tam, kad atsirastų tokio lygio  
bendra veikla, reikalinga į grupę įtraukti asmenis, susirūpinusius ta pačia problema ir gebančius 
veikti sinergetiškai.  Jie turėtų mokėti išklausyti kolegas, mokėti atsižvelgti į pašnekovo mąstymo ir 
kalbėjimo ypatumus, argumentų svarumą. Menas yra performuluoti pašnekovo idėją taip, kad ji 
taptų priimtina ne tik siūlančiajam, bet ir visiems partneriams. Taip pamažu silpsta asmeninis 
priešiškumas ir didėja visos grupės kūrybinis potencialas Grupės dalyviams reikalinga didelė 
empatija, kad bendra veikla būtų maksimaliai produktyvi ir kūrybinga. 
 

 
 
        Teminio kaimo galutinis tikslas yra tapti kompleksines paslaugas teikiančia ir išskirtinius 
produktus kuriančia įmone. Svarbu įžvelgti nepanaudotus rezervus, išgryninti viziją, sutelkti 
žmones, juos mokyti, vėliau kurti panašių kaimų ir kitų partnerių klasterius, palaikyti ryšius su 
švietimo įstaigomis, turizmo ir pramogų organizatoriais.  
       Svarbus pradinis pasirengimas, nes kuo geresnis pagrindas teminio kaimo veiklai yra sukurtas, 
tuo žymesnį proveržį pirmaisias metais galima pasiekti.Tai ir yra projekto, jo konsultantų tikslas. 
Pasirengimo etape reikalinga analizuoti kaimo stiprybes ir silpnumus, o juos supratus ir pašalinus 
tai, kas labiausiai trukdo teminiai veiklai, kas yra silpniausia grandis(butelio kakliuko principas), 
būsima veikla bus sėkmingesnė. Sklandžiai vykdoma veikla skatina kaimo gyvybingumą, nulemia 
suklestėjimą, o tai gerina žmonių gyvenimą. Sėkmė yra ne laimės, o sistemingų pastangų rezultatas. 

Teminiai kaimai sėkmingai gyvuoja Austrijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje. Jų gyventojai 
susiburia, pasirenka patrauklią, kaimui būdingą temą ir ją plėtoja. Veikia  Duonos, Kalvių, Hobitų, 
Karklų, Aguonų, Sveikos gyvensenos ir kitokias temas pasirinkę kaimai. Pradėję nuo kaimo 
švenčių, parodų ir mugių, vėliau žmonės imasi pastovių veiklų: kursų, mokymų ar laisvalaikio 
pramogų organizavimo. Tikslingai parengiamos programos svečiams. Jose būna ekskursijos, 
demonstravimai, mokymai, pramogos, degustavimai ir kitos veiklos. Aktyvūs momentai 



programose derinami su ramesniais. Lankytojai žino, ką jie gaus ir kiek turės sumokėti. Veikia 
internetinės kaimų svetainės. Sukuriami traukos šaltiniai, kaimas tampa garsus savo veikla. Prireikia 
lankytojus apgyvendinti, maitinti, o laikui bėgant - pasiūlyti dar daugiau. Teminiame kaime 
atsiranda ir vystosi verslai. Teminio kaimo žmonėms būdingas kūrybiškumas, patirtimi jie mielai 
dalijasi su svečiais. 
 
 

Rytų Lietuva turtinga miškais ir ežerais, bet žemės čia smėlėtos. Nuo seno vietos 
žmonės dairėsi ir kitų darbų, kurių galėjo rasti miškuose ar prie geležinkelio. Metų laikai taip pat 
skirstydavo darbus: miško kirtimas, malkų, pabėgių, sielių paruošimas žiemą, miško sodinimas 
pavasarį, grybavimas ir uogavimas vasarą ir rudenį. Dabar, keičiantis aplinkai, atsiranda kitų dalykų 
poreikis, sėkmės sulaukia kaimai, turintys savo temą ir galintys pasiūlyti atvykėliams ką nors 
patrauklaus. Išsaugotos praeities tradicijos, unikalūs žmonių pomėgiai, gamtinė aplinka, veiklios 
kaimų bendruomenės tampa pagrindu kuriant teminius kaimus. Atsiranda  paslaugų, pramogų ir 
edukacinių renginių  programos turistams, moksleiviams ir visiems miesto gyventojams. Čia jie 
galės turiningai praleisti dieną, pamatyti, ko nematė, pajausti, ko dar nepajautė, paragauti, ko dar 
neragavo ir įsigyti tai, kas miela jų širdžiai. 
 

Ignalinos, Zarasų  rajonai patrauklūs turistams, juose gausu kaimų, išsaugojusių 
praeities tradicijas, gamtinės aplinkos ir žmonių gyvensenos dermę. Prognozuojama, kad Europoje 
kultūrinis ir pažintinis turizmas ateityje sparčiai plėtosis. Kuriami teminiai pramogų parkai. 
Jaučiamas poreikis ir dėmesys emocionaliai, patraukliai veiklai, kursams ir mokymams ypatingoje 
aplinkoje. Todėl svarbu sukurti pusiausvyrą tarp unikalios gamtos, kultūros paveldo ir iniciatyvių 
kaimo bendruomenių, kurios ieško naujų galimybių atgaivinti savo kaimus per kitokias, nei tradicinė 
žemdirbystė, veiklos rūšis. 

  
Į projektą įsijungė 11 kaimų: Antalieptė, Antalksnė, Didžiadvaris, Dūkštas, Liminas-

Cijonai, Linkmenys, Palūšė, Rojus-Kaniūkai, Šiūlėnai, Šlyninka, Vajasiškis. Jų atstovai dalyvavo 
mokymuose, diskusijose, išvykose ir renginiuose. Visi pasirinko temą, ją pristatė ir aptarė. Po 
stebėjimų, bandymų  buvo atrinkti  3 kaimai, kurie 2012 metų vasarą pakvies lankytojus, pasiūlys 
jiems turiningas programas ir taps turistinio maršruto dalimi. 

 
        Cijonų kaimas - Paukščių kaimas  yra Ignalinos rajone, vos už 4 kilometrų nuo Linkmenų. Čia 
gyvenanti jauna šeima, Laima ir Rimas Rakauskai, gražina savo sodybą, ūkininkauja ir puoselėja 
svajonę sukurti paukščių parką, kuriame vaikštinėtų fazanai, kur galima būtų stebėti pavasarį 
gausiai suskridusius paukščius, klausyti jų balsų.  
 
        Antalieptė –Lieptų ir lieptainių kaimas yra įsikūręs abipus Šventosios upės. Olga Raugienė 
ir Loreta Alaunienė pasiūlys lankytojams pereiti kabančiu tiltu per Šventąją, hidroelektrinės tiltu, 
tilteliu per Savašą, liepteliu per Ledelės upelį, aplankyti vienuolyną ir paragauti tradicinių 
Strielčiūnų riestainių. 
 
          Vajasiškis – XIX amžiaus kaimas. Kaime yra paveldėtos senos duonos kepimo 
tradicijos, audimo, verpimo, virvių vijimo ir kiti amatai. Kaimo senoliai vis dar vietos tarme seka 
XIX amžiaus ir net seniau sukurtas pasakas, bažnyčioje gieda "kantyčkas". Šiame projekte kaimo 
idėja yra perduoti šias tradicijas jaunesnei kartai per bendrą veiklą, dar labiau sutelkti kaimo 
bendruomenę. 
  

  



Teminis kaimas – tai vieta, kur norisi atvykti, pamatyti įdomybes, patirti išskirtinius 
išgyvenimus, įsigyti reikalingų kaime ar savo rankomis pagamintų daiktų, tai galimybė gerai 
praleisti laiką. 
 
 

       
 

Franco Nahrados, rašytojo ir kaimų  specialisto iš Austrijos, kaimo vizija tokia:  
ateities kaimas yra patrauklus ir kaimo, ir miesto žmonėms. Ateities kaimas siūlys keletą dalykų 
iš karto: natūralią, sveiką bei neformalią aplinką, galimybę pasiekti kultūrą ir žinias bei pačiam 
būti kūrybingam. Pasak Franco Nahrados, tai toli nuo šiandieninės situacijos. Ateityje kaimu 
bus vadinama vieta, į kurią atvyks bendraminčiai, turintys viziją, ką jie nori sukurti kartu. 
Kiekvienas ateities kaimas skirsis nuo kiekvieno kito ateities kaimo. Ateities kaimas – 
kooperacijos, kuri tarnauja bendram tikslui, vieta. 

 
 
 
 
 


