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KONKURSO ,,LIETUVOS KAIME GERA GYVENTI - 2011“
NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos
1. Konkurso ,,Lietuvos kaime gera gyventi - 2011“ (toliau – Konkursas) organizatorė – Lietuvos
nacionalinė vartotojų federacija (toliau - Konkurso organizatorius).
2. Konkurso partneriai: Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Lietuvai pagrąžinti
draugija.
3. Konkurso remėjai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
4. Konkursas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės
,,Techninė pagalba“ veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas“.
5. Dalyvauti Konkurse atrenkamos kaimo vietovės t.y. kaimai, miesteliai ar miestai, kurių
gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių (toliau – kaimo vietovė).
6. Konkurso tikslai:
6.1.

pristatyti kaimo vietoves plačiajai visuomenei, didinti jų patrauklumą įvairioms miesto

ir kaimo gyventojų grupėms,
6.2.

skatinti kaimo bendruomenių iniciatyvas gerinančias kaimo įvaizdį, žinomumą, gerosios

patirties sklaidą.
7. Kaimo vietovės vertinimo kriterijai:
7.1.

kaimo bendruomenės veikla, dalyvaujant įvairiuose projektuose bei pastangos įtraukti

kuo daugiau gyventojų;
7.2.

kaimo bendruomenės dalyvavimas kultūrinime gyvenime;

7.3.

savanorystės principų taikymas kaimo bendruomenės veikloje, savitarpio pagalbos

teikimas;
7.4.

infrastruktūros

(inžinierinių

tinklų,

susisiekimo

komunikacijų,

komunalinių,

visuomeninių, prekybos, atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitų gyventojų paslaugoms

teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingų objektų) pritaikymas gyventojų socialiniams ir
verslo poreikiams, aplinkos sutvarkymas;
7.5.

gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimas;

7.6.

sveiko gyvenimo būdo, ekologinių idėjų realizavimas ir propogavimas;

7.7.

verslininkų iniciatyvos ir jų įsitraukimas į gyvenimo kokybės kaime gerinimą.

8. Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų konkurse dalyvaujanti kaimo vietovė gali surinkti
maksimaliai 10 balų. Iš viso kaimo vietovė gali surinkti maksimaliai 80 balų.
9. Kiekvienas kriterijus vertinamas pagal šias bendrąsias reikšmes:
9.1.

visiškai atitinka kriterijaus reikalavimus (skiriami 76-100 proc. balų, skirtų kriterijui

įvertinti);
9.2.

atitinka kriterijaus reikalavimus su nedidelėmis išimtimis (skiriami iki 51-75 proc. balų,

skirtų kriterijui įvertinti);
9.3.

stipriosios atitikties kriterijui pusės atsveria silpnąsias (skiriama iki 26-50 proc. balų,

skirtų kriterijui įvertinti);
9.4.

yra esminių kriterijaus reikalavimų trūkumų (skiriami iki 1-25 proc. balų, skirtų

kriterijui įvertinti);
9.5.

neatitinka kriterijaus reikalavimų (neskiriama balų).

II. Konkurso organizavimo tvarka
10. Kaimo vietovės aprašą Konkurso organizatoriui teikia kaimo bendruomenė.
11. Kaimo bendruomenė teikdama kaimo vietovę dalyvauti konkurse užpildo kaimo vietovės
aprašą, skelbiamą Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos (www.vartotojuteises.lt),
Lietuvos kaimo tinklo(www.lkt.lt) interneto tinklalapiuose (priedas Nr. 1). Apraše turi būti
pateikiamas pagrindimas, kodėl kaimo vietovė siūloma dalyvauti konkurse. Prie aprašo pagal
galimybę pageidautina pridėti foto ir/ar video medžiagą.
12. Rekomenduojame prie Konkurso organizatoriui teikiamo kaimo vietovės aprašo pridėti
savivaldybės rekomendaciją. Iš savivaldybės teritorijos gali būti siūloma iki dviejų kaimo
vietovių.
13. Kaimo vietoves dalyvauti konkurse galima siūlyti apraše nurodytu laiku ir adresais, pateikiant
kaimo vietovės aprašą su priedais.
14. Konkurso organizatorius, gavęs konkursui siūlomos kaimo vietovės aprašą su priedais, kaimo
vietovę užregistruoja gautų aprašų registravimo žurnale.
15. Registruojant kaimo vietovę registravimo žurnale, jai yra suteikiamas registracijos numeris.
16. Konkursui pateiktas kaimo vietoves vertina Konkurso organizatoriaus sudaryta vertinimo
komisija (toliau – Komisija).

17. Konkursas vyksta dviem etapais:
17.1. pirmajame etape - remiantis aprašuose pateikta ir prie jų pridedama informacija,
Komisija atrenka mažiausiai 20 (dvidešimt) daugiausia balų surinkusių kaimo vietovių.
Pateikti kaimo vietovių aprašai talpinami Konkurso organizatoriaus svetainėje;
17.2. antrajame etape – atrinktas vietoves Komisija lanko, rengiama filmuota medžiaga.
Atsižvelgiant į tolygios regioninės plėtros principą, Komisija atrenka 12 (dvylika) kaimo
vietovių – konkurso nugalėtojų.
18. Komisijai paskelbus konkurso nugalėtojus, apie kiekvieną iš jų sukuriamas filmuotas
pristatymas bei išleidžiamas leidinys apie pažangią kaimo plėtros patirtį. Leidinyje bus
pateikiama informacija apie visas aplankytas kaimo vietoves.
19. Konkurso nugalėtojai apdovanojami baigiamajame renginyje.

III.

Komisijos darbo tvarka

20. Komisiją sudaro 6 nariai. Į Komisiją įtraukiami du Lietuvos kaimo tinklo nariai.
21. Komisija atlieka šias funkcijas:
21.1. svarsto apdovanojimui teikiamų kaimo vietovių aprašus,
21.2. lanko apdovanojimams atrinktas kaimo vietoves,
21.3. teikia siūlymus Konkurso organizatoriui dėl Konkurso nugalėtojų.
22. Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai ir kaimo vietovių apžiūra.
23. Komisijos posėdžiui ar kaimo vietovių apžiūrai pirmininkauja Lietuvos nacionalinės vartotojų
federacijos prezidentas (toliau – Komisijos pirmininkas).
24. Komisijos pirmininkui nedalyvaujant posėdžiuose ar kaimo vietovių apžiūroje, Komisijai
pirmininkauja Komisijos pirmininko įgaliotas Komisijos narys.
25. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
26. Visi klausimai posėdžio metu aptariami tokia seka, kokia išdėstyti darbotvarkės projekte, jeigu
posėdžio pradžioje svarstant darbotvarkę bendru Komisijos narių sutarimu nenusprendžiama
kitaip.
27. Komisijos posėdžio ir kaimo vietovės apžiūros metu pildoma kaimo vietovės atitikimo
vertinimo kriterijams lentelė. Užpildytą lentelę pasirašo visi posėdyje dalyvaujantys Komisijos
nariai.
28. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokole, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir
Komisijos nariai.
29. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kai balsai
pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Jam nesant, Komisijos pirmininko
pavaduotojo balsas.

30. Komisijos nariai taip pat turi teisę pagal Konkurso nuostatus siūlyti ir kitas kaimo vietoves
dalyvauti Konkurse.

Priedas Nr. 1

KONKURSAS ,,LIETUVOS KAIME GERA GYVENTI - 2011“
KAIMO VIETOVĖS APRAŠAS
1. Konkursui teikiamos kaimo vietovės pavadinimas, sav. pavadinimas

2.

Aprašykite kodėl kaimo vietovė teikiama konkursui (Pagal nurodytus

kriterijus pateikite kaimo vietovės aprašą. Būtina pridėti aprašo kopiją CD formatu. Pagal
galimybę pageidautina pridėti foto ir/ar video medžiagą CD ar DVD formatu)
Aprašykite:
 kaimo bendruomenės veiklą bei pastangas įtraukti kuo daugiau gyventojų;
 kaimo bendruomenės dalyvavimą kultūrinime gyvenime;
 savanorystės principų taikymą kaimo bendruomenės veikloje, savitarpio
pagalbos teikimą;
 infrastruktūros (inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, komunalinių,
visuomeninių, prekybos, atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitų gyventojų paslaugoms
teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingų objektų) pritaikymą gyventojų socialiniams ir
verslo poreikiams, aplinkos sutvarkymą;
 gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimą;
 sveiko gyvenimo būdo, ekologinių idėjų realizavimą ir propogavimą;
 verslininkų iniciatyvas ir jų įsitraukimą į gyvenimo kokybės kaime gerinimą;
 Pridėkite Savivaldybės rekomendaciją (pageidautina).

3. Kaimo vietovę konkursui teikianti kaimo bendruomenė
Pavadinimas

Adresas

Tel. Nr.
El. paštas
Kaimo vietovės aprašą galima teikti nuo 2011 metų birželio 15 d. iki 2011 metų liepos 15 d.
adresu Stiklių g. 8, Vilnius paštu arba įteikiant asmeniškai, nurodant konkursui ,,Lietuvos kaime gera
gyventi - 2011“.
Informacija
rokas@vartotojai.eu.

pasiteiravimui

Rokas

Urbonavičius

tel.

864642355,

868625661,

Priedas Nr. 2
KAIMO VIETOVĖS ATITIKIMO VERTINIMO KRITERIJAMS LENTELĖ
Kaimo vietovės pavadinimas, registracijos numeris..................................................................

Stipriosios atitikties kriterijui
pusės atsveria silpnąsias

Yra esminių kriterijaus
reikalavimų trūkumų

7,6 10
balų

5,17,5
balo

2,65,0
balai

1,02,5
balo

Neatitinka kriterijau reikalavimų

Atitinka kriterijaus reikalavimus
su nedidelėmis išimtimis

Kriterijai/balai

Visiškai atitinka kriterijaus
reikalavimus

......................................................................................

0
balų

Kaimo bendruomenės veikla bei pastangos įtraukti kuo daugiau
gyventojų
Kaimo bendruomenės dalyvavimas kultūrinime gyvenime
Savanorystės principų taikymas kaimo bendruomenės veikloje,
savitarpio pagalbos teikimas
Infrastruktūros pritaikymas gyventojų socialiniams ir verslo
poreikiams, aplinkos sutvarkymas
Gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimas
Sveiko gyvenimo būdo, ekologinių idėjų realizavimas ir
propogavimas
Verslininkų iniciatyvos ir jų įsitraukimas į gyvenimo kokybės
kaime gerinimą

Savivaldybės rekomendacija
Iš viso balų ..........................................
Komisijos pirmininkas (vardas, pavardė, parašas).......................................................................
Komisijos nariai (vardai, pavardės, parašai)

