
VIETOS GAMYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ VARTOJIMO DIDINIMAS  

PLĖTOJANT TRUMPĄSIAS MAISTO TIEKIMO GRANDINES IR FORMUOJANT 

VIETOS MAISTO SISTEMAS SAVIVALDYBIŲ LYGIU 

 

Projekto paskirtis -  galimybių studija. 

 

Projekto tikslas ir uždaviniai: 

 

Tikslas  - parengti vietos maisto sistemos organizavimo modelį savivaldybės lygiu ir numatyti jo 

įgyvendinimo priemones, didinančias vietoje pagamintų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimą bei 

stiprinančias smulkių ir vidutinių ūkių konkurencingumą. 

 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti vietos maisto sistemų organizavimo poreikį ir būklę Lietuvoje, taip pat gerąją ES šalių 

patirtį; 

2. Nustatyti teisines ir organizacines vietos maisto sistemų kūrimo Lietuvoje kliūtis ir pateikti jų 

šalinimo rekomendacijas;  

3. Parengti vietos maisto sistemų kūrimo Lietuvoje optimalius organizavimo modelius;  

4. Numatyti ir pagrįsti vietos maisto sistemų kūrimo Lietuvoje organizavimo priemones.   

 

Laukiami rezultatai: 1) Išanalizuotas vietos maisto sistemų organizavimo poreikis ir būklė 

Lietuvoje, taip pat geroji ES šalių patirtis – pasitarnaus rengiant vietos maisto sistemų Lietuvoje 

optimalius organizavimo modelius, o taip pat numatant darnų kaimo vystymąsi užtikrinančias 

priemones naujuoju ES finansiniu laikotarpiu po 2020 m.; 2) Nustatytos teisinės ir organizacinės 

vietos maisto sistemų kūrimo Lietuvoje kliūtys, pateiktos jų šalinimo rekomendacijos – padės rengti 

ir įgyvendinti vietos maisto sistemų Lietuvoje optimalius organizavimo modelius, taip pat tobulinti 

socialinės partnerystės vystymo teisinę aplinką; 3) parengti vietos maisto sistemų kūrimo Lietuvoje 

optimalūs organizavimo modeliai – padės kuriant ir plėtojant vietos maisto sistemas Lietuvos 

savivaldybėse, įgyvendinant Vietos plėtros strategijas, stiprinant smulkių ir vidutinių ūkių 

konkurencingumą; 4) numatytos ir pagrįstos vietos maisto sistemų kūrimo Lietuvoje organizavimo 

priemonės -  pasitarnaus tobulinant ES ir nacionalinės paramos kaimo plėtrai mechanizmą, skatinant 

vietoje pagamintų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimą, įgyvendinant darnų kaimo vystymąsi, 

apimantį ir smulkių bei vidutinių ūkių konkurencingumo stiprinimą.   

 

Tikslinės grupės – ūkininkai, savivaldybių administracijos, kaimo plėtros politikos sprendimų 

priėmėjai. 

Projekto vykdymo laikotarpis - 2018 m. 

Projekto vykdytojas – Aleksandro Stulginskio universitetas. 

Projekto partneriai: Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga. 

Projekte dalyvaujantys Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

mokslininkai, Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko, Kaimo regioninės plėtros centro 

konsultantai. 
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Finansavimo šaltiniai – LRŽŪM.  

 


