
 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas 

 

REIKALAVIMAI GEROSIOS PATIRTIES ATVEJO APRAŠYMUI 

 

Pristatyti gerosios praktikos atvejį, kurį sąlyginai vadiname projektu, Jums padės pateikiami 

klausimai. Prašome rengiant tekstą į juos atsakyti arba pateikti taip, kaip Jums atrodo 

geriausia. 

SOCIALINIO (BENDRUOMENINIO) VERSLO, TRUMPOSIOS MAISTO TIEKIMO 

GRANDINĖS, VIETOS MAISTO SISTEMOS AR KITOKIO GEROSIOS PATIRTIES 

ATVEJO APRAŠYMAS 

1. Informacija apie pagrindinę projekto (projektų grandinės) idėją 

Gerosios patirties pavyzdžio (projekto arba projektų grandinės) pavadinimas. 

Kokia pagrindinė projekto idėja? 

Kokios bendruomenės narių grupės dalyvauja, koks jų indėlis (savanoriškas darbas, nuosavos 

medžiagos, piniginės lėšos ir t. t.) ir funkcijos projekte? 

Kas buvo projekto partneriai? Koks kitų projekte dalyvaujančių partnerių vaidmuo ir indėlis? 

Kokie pagrindiniai projekto finansiniai paramos šaltiniai? 

 

2. Projekto (projektų grandinės) tikslai ir jo pagrindimas 

Projekto atsiradimo priežastys, t. y. kas paskatino imtis projekto idėjos? Kas buvo šio projekto 

iniciatorius? 

Kokie yra projekto tikslai ir funkcijos? 

Kiek projektas yra aktualus, atsižvelgiant į konkrečius kaimo vietovės gyventojų ir organizacijų 

poreikius ir turimus vietos išteklius? 

Kokie rezultatai (vertė ir pridėtinė vertė) buvo planuoti ir sukurti projekto metu? 

 

3. Projekto įgyvendinimas 

Trumpai aprašykite projekto (idėjos) įgyvendinimo etapus (žingsnius) ir veiklas. Iliustruokite tai 

paveikslu, nubraižykite veiksmų ir sukurtų rezultatų schemą.  

Aprašykite projekto rengimo ir įgyvendinimo būdus (mugės, seminarai, apklausos, bendros 

diskusijos ir t. t.). Ar į šią veiklą ir kokiu būdu buvo/yra įtraukta vietos bendruomenė (arba atskiros 

tikslinės gyventojų grupės – moterys, ūkininkai, jaunimas ir t. t.), kaip tai vyko? 

Aprašykite kokius išteklius (vietinius ir pritrauktus) ir kaip naudojote įgyvendinant projektą. 

Aprašykite projekto įgyvendintojų ir dalyvių santykius, bendradarbiavimo, komunikacijos ir 

konsultavimo(si) procesą. 

Nurodykite didžiausias sėkmes (pasiekimus) ir problemas, iškilusias rengiant ir įgyvendinant 

projektą. Kaip šios problemos buvo įveiktos/sprendžiamos? 

 

 



4. Projekto rezultatai, reikšmė ir tęstinumas  

Kokie yra projekto rezultatai (pvz., sukurta socialinė paslauga, inovacija,  verslo infrastruktūra, 

sukurtų produktų ar teikiamų paslaugų skaičius, naujos darbo vietos, dalyvaujančių bendruomenės 

narių/šeimų skaičius, paslaugas gaunančių asmenų skaičius ir t. t.)? 

Kokios buvo teigiamos/neigiamos šio projekto (idėjos) įgyvendinimo pasekmės (kaip pasikeitė 

bendra bendruomenės gyvenimo kokybė, jos narių pajamų, laisvalaikio praleidimo, partnerystės, 

kooperacijos, mainų lygis, ekonominio užimtumo lygis ir pan.)? 

Kaip viešinote (viešinate) projekto įgyvendinimo eigą ir rezultatus? Kokius bendruomenės 

komunikacijos, įtraukimo ir dalyvavimo būdus taikėte?  

Kaip numatote užtikrinti projekto tęstinumą ir reikalingų išlaidų funkcionavimui padengimą? 

 

5. Projekto (idėjos) ir jo įgyvendinimo novatoriškumas bei platesnis pritaikymas 

Kuo šis projektas (idėja), jo įgyvendinimas yra naujas, kaip atitinka šiuolaikinius poreikius? Kokiais 

konkrečiais pridėtinės vertės elementais (pvz., projektas yra parodomojo pobūdžio, pritaikyti nauji 

bendruomeninio veikimo būdai ir priemonės, naujai ir originaliai panaudoti kaimo vietovės ištekliai, 

nauji prekių ar paslaugų pardavimo, mainų būdai ir pan.) projektas pasižymi? 

Kaip projekto idėja (tam tikri jos elementai) buvo/gali būti pritaikyta kitų kaimo bendruomenių 

veikloje? Galbūt yra kitos bendruomenės, kurios jau pritaikė Jūsų idėją ar tam tikrus jos elementus 

savo veikloje? 

Kokie veiksniai (teisiniai, politiniai, ekonominiai, technologiniai, socialiniai, kultūriniai ir t. t.) turėjo 

esminės įtakos projekto įgyvendinimo sėkmei? 

 

6. Informacija apie gerosios patirties pavyzdžio teikėją 

Kaimo bendruomenės (asociacijos):  

Pavadinimas 

Buveinės adresas, pašto indeksas 

Kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)  

Gerosios patirties pavyzdį pristatančio asmens:  

Vardas ir pavardė 

Užimamos pareigos (asociacijoje) 

Kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas) 

 

Socialinio (bendruomeninio) verslo, trumposios maisto tiekimo grandinės, vietos maisto sistemos ar 

kitokius gerosios patirties pavyzdžius, kurie sustiprino kaimo vietovių konkurencingumą, planuojama 

išleisti konferencijos elektroniniame leidinyje ir pristatyti tarptautinėje mokslinėje praktinėje 

konferencijoje 2018 m. gruodžio 7 d. ASU.  

 

Gerosios praktikos pavyzdžių aprašymus prašome atsiųsti iki 2018 m. lapkričio 12 d. el. adresu: 

ilona.kiausiene@asu.lt. 

 

Konferencijos organizatorius:  

ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas. 

Konferencijos partneriai:  

ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centras 

LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcija 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, 

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga 

Konferenciją finansiškai remia: 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 
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