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Rietavo verslo informacijos centras kartu su partneriais - Medingėnų, Tverų, Žadvainių, Vatušių,
Budrikių, Liolių kaimo bendruomenėmis, įgyvendina projektą „Vietos produktų vertės didinimas Rietavo
savivaldybėje“, projekto Nr. LEADER – 13 – RIETAVAS – 02 – 014, projektą remia Europos žemės ūkio fondas
kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžetas.
Penkiose kaimo bendruomenėse – Budrikiuose, Medingėnuose, Tveruose, Lioliuose ir Žadvainiuose š. m.
gegužės 20-23 dienomis vyko informaciniai sklaidos renginiai, bendruomenės buvo informuotos apie
projektą, vyko diskusijos.
Gegužės 31 d. Rietavo savivaldybės amatininkai, vietos gamintojai, kūrėjai – Nijolė Mileškienė, Birutė
Fiodorova, Virgilijus Bizauskas, Jadvyga Stonkuvienė, Valentina Juknienė, Genovaitė Danylienė, Regina
Pakštienė su savo produktais ir paslaugomis – medumi, arbata, vėlimu iš vilnos, tapyba, o kaimo
bendruomenė „Mūsų Labardžiai“ su Labardžių šeimininkių sūriais, vyko į tarptautinę mugę „Panemunių
žiedai“. Sako, kad sūriai buvo patys perkamiausi, o Rietavas buvo atstovautas kuo puikiausiai.
Sukurtas Rietavo regioninių produktų prekės ženklas, autorius
Linas Janulevičius. Ženklas simbolizuoja bendruomeniškumą,
prigimtinę pasaulėjautą, istorijos, dabarties bei ateities sąsają,
jos svarbą kiekvieno žmogaus ir bendruomenės egzistencijai.
Kompozicijoje panaudoti gyvybės medžio, ugnies/saulės,
žemės/derliaus ir vandens/žalčio motyvai, nuo seno naudoti
audinių raštuose, architektūros detalių bei taikomosios dailės
kūrinių puošyboje. Grafinė ir spalvinė kompozicija sieja įvairias
bendruomenes, jų veiklos rūšis ir iniciatyvas. O šūkis, „Istorija
kurianti ateitį“, nusako esminę Rietavo vietos gamintojų,
amatininkų misiją – išsaugoti senąsias kulinarijos, amatų ir
kultūrines vertybes, adaptuoti jas laikmečio kontekste ir perduoti ateities kartoms.
Mokymai gamintojams ir amatininkams „Vietos gamintojo bei jo produkto ir vietovės tapatybė,
dalyvavimas mugėse“ sukvietė per 30 Rietavo amatininkų ir vietos gamintojų ir peraugo į konsultacijas tiek
su
RVIC
konsultantais,
tiek
su
nepriklausomais konsultantais, tame tarpe
kulinarijos
ir
mitybos
ekspertu,
mikrobiologijos mokslų daktaru Vincentu
Saku, kurių metu vietos gamintojai
kokybiškai pasiruošė dalyvauti Baltijos
Festivalio Vietinių produktų mugėje
Karlshamne, Švedijoje 2014 liepos 17-19
dienomis.
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Rietavo
savivaldybės
gamintojų ir Medingėnų liaudiškos muzikos
ansamblis „Medinga“ puikiai pasirodė
mugėje, kokybiškai pristatė produktus,
gražiai atstovavo ir garsino Rietavą ir tuo
būdu toliau tęsė ir stiprino kontaktus su
Baltijos jūros regiono organizacijomis.
Rietaviškiai mugėje Karlshamne, nuotrauka iš RVIC archyvo
Pagal „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategijos“ II prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės
gerinimas“ priemonę „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

