
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieno kelio klasterio Mobilus konsultavimo biuras jau kelyje 
 
Rietavo, Plungės, Kupiškio ir Telšių vietos veiklos grupės įgyvendina projektą „Pieno kelias: nuo vietos 
gamintojo iki vartotojo“  Nr. 4TT-KE-13-1-0002 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 
programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis 
bendradarbiavimas“. 
 
Projekto metu kuriamas Pieno kelio klasteris, ir rengiamas Pieno kelio maršrutas, apimantys 4 VVG 
teritorijas – Rietavo, Plungės, Telšių, Kupiškio rajonus. Projektu siekiama didinti kaimo gyventojų 
užimtumą, jų verslumo gebėjimus kurti konkurencingus vietos produktus, diegiama bendradarbiavimo ir 
dalinimosi patirtimi kultūra. Pieno kelio klasteris ir Pieno kelio maršrutas užtikrins trumposios maisto 
grandinės įdiegimą, vystant tiesioginius vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų bei pirkėjų, vartotojų ryšius. 
 
Gamintojų ir paslaugų teikėjų tinklui vystyti ir palaikyti ir jų paslaugų paketui ruošti, Pieno kelio 
klasteriui formuoti, „Pieno kelio“ maršruto prezentacijoms vykdyti, vyks išvažiuojamosios Mobilaus 
konsultavimo biuro veiklos. 
 
Jau kovo mėnesį vyksta pirmieji Mobilaus konsultavimo biuro važiavimai – bus lankomi Telšių, Plungės 
ir Kupiško Pieno kelio klasterio ekspertai, dalyviai ir projekto partnerės – šių rajonų vietos veiklos 
grupės. Žemiau rasite Mobilaus konsultavimo biuro lankymosi grafiką. Jis bus nuolat atnaujinamas. 
 
MOBILAUS KONSULTAVIMO BIURO LANKYMOSI GRAFIKAS 
 
Eil.Nr.  Lankymosi tikslas, objektas Data ir 

laikas 
Vieta Paaiškinimas 

1 Susitikimas su Telšių r. Pieno 
kelio klasterio ekspertais 

Kovo 19 d. 
9.20 – 
10.00 val. 

Telšių VVG biuras, 
Sedos g. 6, Telšiai 

 

2 Telšių rajono Pieno kelio 
klasterio dalyvių lankymas 
Kooperatyvas "EKO 
Žemaitija  

Kovo 19 d. 
10.30 val. 

Žarėnų g. 41, 
Želvaičių k., 
Ryškėnų sen., Telšių 
r.  

Plataus spektro ekologiškų pieno 
produktų gamyba 

3 Telšių rajono Pieno kelio 
klasterio dalyvių lankymas 
Sandra Riepšienė,  įmonės 
UAB "Kont ėna" direktor ė 

Kovo 19 d. 
11.30 val. 

Plinijos g. 2A, 
Žarėnų mstl., Telšių 
r. 

Maisto produktų gamyba 

4 Telšių rajono Pieno kelio 
klasterio dalyvių lankymas 
Amatų kiemelis 

Kovo 19 d. 
12.30  val. 

Šviesos g.7, Luokės 
mstl. Telšių rajonas 

Edukacinė veikla, pristatant 
duoną ir jos produktus pagal 
paveldo receptūras 

5 Telšių rajono Pieno kelio 
klasterio dalyvių lankymas 

Kovo 19 d. 
13.30 val. 

Sodų g. 38, 
Kaunatavos kaimas, 

Amatų kiemelis 

     
 

  

 

 



Amatų kiemelis Upynos seniūnija, 
Telšių r. sav. 

6 Susitikimas su Plungės r. 
Pieno kelio klasterio ekspertais 

Kovo 20 d. 
9.30-10.30 
val. 

Plungės VVG biuras, 
Telšių g. 5A, Plungė 

 

7 Plungės rajono Pieno kelio 
klasterio dalyvių lankymas - 
Gintės  Kazlauskienės ūkis 

Kovo 20 d. 
11.00 val. 

Šarnelės k. , 
Žemaičių Kalvarijos 
sen., Plungės r. 

 
Smulkus šeimos (ožkų) ūkis 

8 Plungės rajono Pieno kelio 
klasterio dalyvių lankymas - 
Giedrės ir Pauliaus 
Klapatauskų ūkis 

Kovo 20 d. 
12.00 val. 

Vilk ų k., Žemaičių 
Kalvarijos sen., 
Plungės r. 

Smulkus šeimos ūkis. Brandintų 
fermentinių pelėsinių karvės 
pieno sūrių gamintojai 

9 Plungės rajono Pieno kelio 
klasterio dalyvių lankymas 
Apartamentų kompleksas 
prie Platelių ežero "Saulės 
slėnis"  

Kovo 20 d. 
13.30  val. 

Bičių takas 3, 
Paplatelės k., 
Žemaičių Kalvarijos 
sen., Plungės rajonas. 

Poilsis ir pramogos bei pirčių 
kompleksas 

10 Plungės rajono Pieno kelio 
klasterio dalyvių lankymas 
Kaimo turizmo sodyba  
„Pas tėvukus“  

Kovo 20 d. 
14.30 val. 

Plungės g. 42, 
Beržoro k., Platelių 
sen., Plungės r. 

Kaimo turizmo sodyba, 
edukacinė programa „Žemaičių 
etno kultūros tradicijų 
puoselėjimas ir jų panaudojimas 
ugdymo procese“/Tradicinis 
žemaitiškas stalas 

11 Susitikimas su Kupiškio r. 
Pieno kelio klasterio ekspertais 

Kovo 30 d. Kupiškis derinama 

12 Kupiškio rajono Pieno kelio 
klasterio dalyvių lankymas 

Kovo 30 d. Kupiškio r. derinama 

 


