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PRATARMĖ 
 

 

„Idėjų kaita vyksta švytuoklės principu. Vieną kraštutinę, sakysime, dešiniąją idėją keičia 

kita – šiuo atveju kairioji idėja, ir atvirkščiai. Galų gale tos idėjų švytuoklės virpesiai gęsta ir 

palaipsniui einama prie kelių idėjų pusiausvyros, prie laisvės ir demokratijos. Tik šiam keliui įveikti 

sugaištama daug laiko, o kartais praliejama ir kraujo. Tik suteikus visoms idėjoms lygias raiškos 

galimybes, žmogus, kad ir ne tiesiausiu keliu eidamas pats pasirinks racionalumą“. 

/Mečislovas Treinys „Tautos ir jos žemės jungtis“, 2011, p. 226/ 

 
2018 metai  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai. Ypatingą dėmesį skiriame visuomenės 

valstybinei savivokai ir pilietinei atsakomybei ugdyti. Pagrindinė 8-osios tarptautinės mokslinės – praktinės 

konferencijos „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: socialinio (bendruomeninio) verslo 

ir vietos maisto sistemų kūrimo gerosios praktikos pavyzdžiai“ idėja yra pasidalinti socialinio 

(bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo gerąja praktika, siekiant rasti geriausius Lietuvos 

kaimo vietovių vystymo bei jų konkurencingumo stiprinimo sprendimus.  

Atgavus Nepriklausomybę Lietuvoje įsivyravęs neoliberalus požiūris į rinkos ekonomikos 

savireguliacijos teikiamas galimybes nepasiteisino. Neigiami Lietuvos kaimo vietovių pokyčiai parodė, kad 

rinka pati savaime nėra pajėgi išspręsti smulkių ir vidutinių ūkių problemų, sukurti sąlygas patenkinti 

vartotojų, kurie vertina maisto šviežumą, kokybę, produktų sezoniškumą ir kultūrinės tapatybės kuriamą 

produktų vertę, poreikius.  

Išsivysčiusios visuomenės vadovaujasi vystymosi gerovės (angl. developmental welfare) požiūriu, 

pagal kurį socialinę atskirtį patiriantys gyventojai yra savotiškas, bet svarbus ir neišnaudotas vietos 

ekonominio augimo potencialas. Šio požiūrio taikymo praktika rodo, kad dėmesys socialinei atskirčiai 

nesumažina, bet padidina vietos ekonomikos augimą. Suprasti tokio požiūrio įgyvendinimo praktinę naudą 

nėra sunku. Todėl vietos bendruomenės vystymąsi lemia sutelktumas ir taip vadinamas „socialinis 

atsparumas“, t. y. gebėjimas laiku priimti iššūkius ir užkirsti kelią įvairioms grėsmėms, o siekiant įveikti 

sunkumus – išugdyta ištvermė bei gebėjimas „atsitiesti“ ir orientuotis į ateities kūrimą. Nuolatinis vietos 

bendruomenės atsinaujinimas ir telkimasis yra neįmanomas be socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos 

maisto sistemų kūrimo. 

Socialinio verslo dėka, panaudojant rinkos mechanizmą, gautas pelnas tarnauja konkretiems 

socialiniams bendruomenės tikslams pasiekti. Įgyvendinus socialines inovacijas verslas įgalina ne tik 

pasiekti teigiamus socialinius pokyčius, bet ir užtikrina šių pasiekimų tvarumą. Vietos bendruomenės 

sutelkimas ir naujovių įgyvendinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą paverčiamas nuolatine sėkme.  

Vietos maisto sistema yra naujas ekonominis reiškinys, kurio pagrindą sudaro žiedinės, dalijimosi, 

bioekonomikos sėkmingo vystymo patvirtinti pagrindiniai principai. Dabartinio kaimo vystymosi etape tiek į 

trumpąsias maisto tiekimo grandines, tiek į vietos maisto sistemų formavimą privalu žiūrėti kaip į 

alternatyvą, kuri gali padėti smulkiems žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams, įtraukdama juos į 

sąžiningesniu pajamų pasiskirstymu pasižyminčią maisto tiekimo grandinę.  

Naujam požiūriui diegti, kaip ir naujai sprendimų priėmimo kultūrai formuoti, reikalinga nauja 

praktika. Būtina daugiau dėmesio skirti vietos ekonominiam vystymui. Naujam supratimui atsirasti padėtų ir 

bendruomenės sanglaudos gerosios praktikos gairių nustatymas, vietos bendruomenės interesų tenkinimo 

naujų organizacinių formų propagavimas. Labai svarbu plėtoti socialinį (bendruomeninį) verslą, praktiškai 

stiprinti kaimo-miesto sąsajas, taip pat numatyti ir įgyvendinti investicines priemones, skirtas vietos 

ekonomikos įvairovei kurti ir plėtoti. 

Skaitant žodinius ir pristatant stendinius pranešimus, siekiama įgyvendinti konferencijos idėją – 

atrasti naujus socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo modelius, kurie gali tapti 

praktiniu įrankiu įgyvendinant pasirinktus kaimo vietovių vystymo bei jų konkurencingumo stiprinimo 

sprendimus.  

 

Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas 
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VIETOS MAISTO SISTEMOS REIKŠMĖ VIETOVĖS VYSTYMUISI 
 

Ilona Kiaušienė, Vilma Atkočiūnienė, Gintarė Vaznonienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
Anotacija 

 

Lietuvoje sparčiai populiarėja vietos produktų vartojimas. Vietos produktas gaminamas vietoje ar regione ir 

parduodamas kuo arčiau vartotojų, o viena efektyviausių vietos produktų pateikimo vartotojams formų – vietos maisto 

sistemų kūrimas. Tyrimo tikslas – apibrėžti vietos maisto sistemos reikšmę vietovės vystymuisi. Atliktas tyrimas 

parodė, kad vietos produktai dažniausiai gaminami ir parduodami per trumpąsias maisto tiekimo grandines, kurios yra 

pagrindas vietos maisto sistemai kurti. Vietos maisto sistema yra kompleksinis ir gana sudėtingas reiškinys, kuris dažnai 

apibrėžiamas kaip paramos ir gyventojų saugumo užtikrinimo sistema. Lietuvoje kol kas nėra atliktų tyrimų, kurie 

parodytų vietos maisto sistemos reikšmę vietovių vystymuisi, tačiau apžvelgti užsienio šalyse atlikti tyrimai neleidžia 

abejoti vietos maisto sistemos svarba vietos bendruomenei. 

 

Raktiniai žodžiai: vietos maisto sistema, vietos produkto charakteristikos, produktų suvartojimas. 

 

Įvadas 

 

Vietos produktų vartojimas – vienas didžiausių „mados klyksmų“ išsivysčiusių šalių maisto 

produktų rinkoje – sparčiai populiarėja ir Lietuvoje. Viena efektyviausių vietos produktų pateikimo 

vartotojams formų – vietos maisto sistemų kūrimas. Vietos maisto sistema yra bendradarbiavimo 

tinklas, kuris sujungia į tvarią grandinę žemės ūkio produkcijos ir maisto gamybą, perdirbimą, 

paskirstymą, vartojimą ir atliekų tvarkymą (Short Food Supply Chain..., 2013). Šios grandinės 

kūrimas stiprina konkretaus regiono aplinkos, ekonomikos būklę ir padeda spręsti socialinius 

klausimus. Idealus vietos maisto sistemos modelis apima lokaliai organizuotą tinklinę veiklą, 

kurioje visa sistema veikia savivaldybės ar mažesnio administracinio vieneto mastu, apimdama 

žemės ūkį, maisto produktų gamybą, perdirbimą, pardavimus, prieigų vartojimui kūrimą ir 

palaikymą, patį vartojimą ir šalutinių išteklių bei atliekų panaudojimą (Eriksen, Sundbo, 2016). 

Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkai vykdė tyrimą „Vietos gamybos žemės ūkio 

ir maisto produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir 

formuojant vietos maisto sistemas savivaldybių lygiu“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos Žemės 

ūkio ministerija.  

Tyrimo tikslas – apibrėžti vietos maisto sistemos reikšmę vietovės vystymuisi. 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir gerosios praktikos pavyzdžių analizė, ekspertinio 

vertinimo, statistinių duomenų analizės ir sintezės, sugretinimo, palyginimo ir kiti metodai.  

 

Vietos produkto charakteristikos 

 

Vienas iš klausimų, į kurį reikia atsakyti kuriant vietos maisto sistemas yra – kas tai yra 

vietos produktas? Terminas „vietinis“ nurodo ryšį su konkrečia vieta, geografine struktūra. Vietos 

maisto produktas yra gaminamas vietoje ar regione, parduodamas kuo arčiau vartotojų, t. y. par-

davimo vieta yra artimiausia vieta iki kurios vartotojas gali nuvykti. Dažniausiai atstumas svyruoja 

nuo 1 iki 50 km priklauso nuo šalies ar regiono dydžio, susisiekimo, apgyvendinimo sistemos. 

Vietinis produktas parduodamas, ūkyje ar perdirbimo įmonėje, vietos mažmeninėje parduotuvėje 

arba lauko turgavietėje dažniausiai pagal tam tikrą susitarimą su vartotojais. Vartotojams siūlomas 

dėl vienos ar kelių išskirtinių savybių, pavyzdžiui, skonio, šviežumo, labai geros kokybės, 

kultūrinės motyvacijos, vietos tradicijų, gaminimo tik toje vietovėje, gyvūnų gerovės, nekenkimo 

aplinkai, sveikatos aspektų ar tvarios gamybos (Atkočiūnienė ir kt., 2016). Vietos produktai 

dažniausiai gaminami ir parduodami per trumpąsias maisto tiekimo grandines, kurios yra  pagrindas 

vietos maisto sistemai kurti. Vietos maisto produktai gali turėti didelį poveikį, kai jie pasiekia 

kritinę masę, bendradarbiaujant ūkininkams, maisto ir su maistu susijusioms įmonėms bei 



8 

vartotojams. Vietos ir regioninės maisto sistemos sukuria galimybes stiprinti kaimo ir miesto 

bendruomenių gyvybingumą. Jos padeda daugiau finansinių išteklių už maistą „išlaikyti“ vietos 

bendruomenėje ir atveria naujas verslo ir darbo vietų kūrimo galimybes, kurios gali atgaivinti 

kaimus ir sugražinti jaunus žmones. Gamintojai ir vartotojai kuria santykius, kurių pagalba 

vartotojai žino, iš kur jų perkami maisto produktai ir kaip jie gaminami. 

Dar vienas iš klausimų, į kurį reikia atsakyti – ar šalyje pagaminamas pakankamas maisto 

produktų kiekis, kurio reikia vietos vartotojams?  

Žemės ūkio produkcijos gamyba1 leidžia užtikrinti tik kai kuriuos vidaus rinkos poreikius. 

Trūksta – vietoje pagamintos kiaulienos, daržovių ir vaisių. Tačiau eksportuojama didelė dalis 

grūdų, galvijienos, paukštienos bei perdirbtų produktų. 2017 m. užaugintas grūdų derlius viršijo 2,5 

karto vidaus rinkos poreikius, galvijų išauginta taip pat 3 kartus daugiau, nei reikia vidaus rinkai. 

Pieno ir jų produktų apsirūpinimas 1,5 karto didesnis už šalies poreikius.  

Vidaus rinkos apimtys keičiasi nežymiai. LAEI duomenimis2, per 2013–2017 m. laikotarpį 

parduotų maisto produktų, alkoholinių gėrimų bei tabako apimtys išaugo 19 proc., o vienam šalies 

gyventojui vidutinis suvartojimas ūgtelėjo net ketvirtadaliu. Maisto produktų suvartojimo, 

tenkančio vienam gyventojui, tendencijos (1 lentelė) atskleidžia, kad 2016 m., lyginant su 2012 m., 

nežymiai sumažėjo (1,2 proc.) daržovių vartojimas, tačiau gerokai padidėjo vaisių (25,2 proc.) 

vartojimas. 

1 lentelė. Maisto produktų suvartojimas, tenkantis vienam gyventojui, kg  

(sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamentas, 2018) 

Maisto produktai 

Vidutiniškai 

2012–2016 

m. 

Pokyčiai, proc. 

2013 2014 2015 2016 

2016 m., 

lyginant su 

2012 m. 

Grūdai ir grūdų produktai 120,2 2,6 1,7 0,8 0,8 3,6 

Kviečiai 91,6 1,1 3,3 1,1 -2,1 2,9 

Rugiai 15,8 0,0 -6,3 6,7 0,0 -1,3 

Daržovės 99,8 0,0 -1,0 -2,0 1,0 -1,2 

Bulvės 94,4 -2,1 3,2 -2,1 0,0 -0,6 

Vaisiai ir uogos 72,6 15,5 17,9 0,0 1,3 25,2 

Mėsa ir mėsos produktai 81,4 5,5 7,8 6,0 -2,3 11,5 

Mėsa ir mėsos produktai be subproduktų 78 4,2 6,8 6,3 -2,4 9,9 

Jautiena ir veršiena 4,4 0,0 0,0 25,0 0,0 10,0 

Kiauliena 47,8 6,8 4,3 2,0 -2,0 8,6 

Paukštiena 25,8 0,0 13,0 11,5 -3,4 12,2 

Pienas ir pieno produktai 311,6 1,3 1,6 1,0 1,9 2,8 

Kiaušiniai, vnt. 216,8 6,0 5,7 0,0 0,0 8,4 

Žuvis ir žuvies produktai 18,8 11,1 -15,0 11,8 5,3 4,4 

Cukrus 33,22 22,6 -8,1 -4,4 1,2 10,4 

 

 2012–2016 m. vienas gyventojas daugiausia suvartojo pieno ir pieno produktų (311,6 kg), 

kiaušinių (216,8 vnt.), grūdų ir grūdų produktų (120,2 kg). 

Be vietoje išaugintų ir pagamintų produktų, Lietuvos gyventojai plačiai vartoja 

importuojamus, dažniausiai mažesnės maistinės vertės, stipriai perdirbtus ir chemiškai apdorotus 

produktus. Didžiąją maisto produktų rinkos dalį užėmę šalies didieji prekybos tinklai savo prekių 

asortimentą užsitikrina labai mažai bendradarbiaudami su vietos gamintojais. Prekybos tinklai 

                                                 
1 Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2017. (2018) Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 178 p. 
2 Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2017. (2018) Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 178 p. 
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dalyvauja tarptautinėse prekių tiekimo schemose, į kurias mažesni vietos gamintojai praktiškai 

negali patekti. Tokia didžiųjų prekybos tinklų veiklos organizavimo praktika daro neigiamą poveikį 

šalies mažų ir vidutinių ūkių ekonominei būklei.  

 

Vietos maisto sistemos sukuriama nauda 

 

Trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimas yra daugiau privatus reikalas, 

priklausantis nuo ūkio strategijos, ūkininko žinių ir kompetencijos, teisinės, politinės, ekonominės ir 

socialinės aplinkos palankumo. Vietos maisto sistemos organizavimas daugiau viešas reikalas, 

priklausantis nuo viešojo, privataus ir NVO sektorių sutarimo, horizontalios partnerystės, 

suinteresuotųjų žinių ir kompetencijos, teisinės ir politinės aplinkos palankumo. 

Vietos maisto sistema yra kompleksinis ir gana sudėtingas reiškinys (1 pav.), kuris dažnai 

apibrėžiamas kaip paramos ir gyventojų saugumo užtikrinimo sistema. Tai apima kaimo ir miesto 

bendruomenių ekonominės gerovės ir ūkių gyvybingumo stiprinimą, geresnį prieinamumą prie 

šviežių, sveikatai palankių maisto produktų ir rinkos atvėrimo pradedantiems ūkininkams ir tiems, 

kurie negali parduoti didmeninėse rinkose dėl jų pagaminamo mažesnio kiekio, ribotų išteklių ar 

neįprastų produktų. 

Mažmeninė 

prekyba 

Bendruomenės 

gyvybingumas

Paskirstymas

Žemės ūkio paskirties 

žemės apsauga

Maisto 

sauga Atliekų 

tvarkymas

Ū
ki

ų 

gy
vy

bi
ng

um
as

  
A

ug
an

či
os

 v
ie

tin
ių

 

pr
od

uk
tų

 a
pi

m
ty

s

Aplinkos 

valdymas

Perdirbimas

E
konom

ikos 

vystym
asis 

M
aisto 

paruošim
as

D
ar

b
o
 v

ie
to

s 

M
ai

ti
n
im

as
is

 

Bendruomenės 
remiama maisto 

sistema

PARAM
OS 

SIS
TEM

A 

Politikos formuotojai

Gerovė

Valdžios 

institucijos 

Techninių 
paslaugų 
teikėjai 

Pajėgumai

Tyrėjai ir 
konsultantai

Rėmėjai ir 
finansuotojai

Sąsajos

Prekybos 

asociacijos 

Bendruomenės 

lojalumas ir 

populiarinimas 

Sveikata

 

1 pav. Vietos maisto sistemos suinteresuotieji ir sukuriama nauda (Lamie, R., D.,  

Dunning, R., Bendfeldt, E., Lelekacs, J., M., Velandia, M., Meyer, L., 2013) 

Siekiant sukurti stabilią vietos maisto sistemą reikalinga 5 tipų kapitalo integracija: 

1) gamtinis kapitalas, pvz., žemė; 

2) žmogiškasis kapitalas, pvz., ūkininkai, darbuotojai ar savanoriai; 

3) fizinis kapitalas, pvz., žemės ūkio ar perdirbimo įranga, prekybos vietos ir įranga; 

4) finansinis kapitalas, pvz., nuosavos ūkininkų ir  vartotojų lėšos ar paskolos; 

5) socialinis kapitalas, pvz., vietos organizacijos, tinklai ir bendradarbiavimo patirtis, gamybos ir 

pardavimų organizavimo kompetencija (Prospects for the Future..., 2012). 

Lietuvoje kol kas nėra atliktų tyrimų, kurie parodytų vietos maisto sistemos reikšmę 

vietovių vystymuisi. Galima daryti prielaidas, pagal užsienio šalyse atliktus tyrimus (Feagan, 2007; 

Aitchison, 2009; Local Food Systems in Europe, 2010; Eriksen, Sundbo, 2016), kuo vietos maisto 

sistema svarbi vietos bendruomenei: 

• sėkmingai organizuojama vietos maisto sistema gyventojams gali sudaryti lygesnes galimybes 

įsigyti kokybiško maisto;  
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• skatina solidarumą tarp gyventojų ir ūkininkų;  

• stiprina bendradarbiavimą tarp skirtingų suinteresuotųjų vietos maisto sistema veikėjų;  

• didina vietos gyventojų įsitraukimą į vietos maisto produktų (tradicinių ir netradicinių) 

gamybą, populiarinimą ir dalijimąsi maistu;  

• parodo vietos valdžiai kaip gyvena skirtingos gyventojų grupės;  

• skatina savanorystę, pasitikėjimą ir atskaitomybę;  

• vietos maisto sistemos pagalba kuriamas specifinis sektorius (dar vadinamas ketvirtuoju 

sektoriumi), kurio svarba nepaneigiama tiek vietos, tiek regioninių, tiek nacionaliniu 

lygmeniu;  

• stiprina vietos veikėjų sprendimų galią teikiant siūlymus vietos valdžios institucijoms ir 

kaimo plėtros politikos formuotojams.   

Dar vienas svarbus faktas, kurį būtina pažymėti yra tas, kad kuriant ir organizuojant vietos 

maisto sistemą nuolat analizuojami gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie leidžia atpažinti sėkmės 

veiksnius, skatinti naujus žmones įsijungti į vietos maisto sistemą, prisidėti prie jų socialinės ir 

ekonominės gerovės kūrimo. 

Įrankiai ir priemonės vietos maisto sistemoms plėtoti gali būti kelių tipų (Aitchison, 2009). 

Vieni jų skirti labiau esamai situacijai identifikuoti (pvz. vietos bendruomenės poreikių, 

suinteresuotųjų nustatymas, požiūrio į vietos maistą išsiaiškinimas, kiti tyrimai), kiti nukreipti į 

vietos maisto sistemos funkcionavimą (realizavimą) ir jos veiklos stiprinimą (pvz., tokios politinės, 

vadybinės, rinkodaros priemonės kaip strategijos, maisto programos, planai, infrastruktūros 

įrengimas). 

Išvados 

 

1. Lietuvoje yra galimybės kurti vietos maisto sistemas, kurios gali padėti subalansuoti maisto 

produktų pasiūlą ir paklausą, motyvuoti smulkių ūkių savininkus pradėti perdirbti žaliavas, 

labiau orientuotis į trumpąsias maisto tiekimo grandines, o ne tik pirminę žemės ūkio gamybą.  

2. Daugiau vietiniais produktais pagrįstas vartojimas galėtų padėti taupyti energijos, vandens, 

popieriaus sunaudojimo kiekius, sumažinti transporto ir kitus kaštus. Vietinio ūkininkavimo ir 

tiesioginio pardavimo nauda pasireikštų ir per galimybę mažinti maisto atliekas, o tai susiję su 

mažesniu papildomu anglies dioksido, metano ir amoniako, susidarančio yrant produktams, 

kiekiu. Sandėliavimo poreikis galėtų būti sumažinamas derinant vietos ir sezonų nulemtas 

produktų savybes, o ekologiniu požiūriu patikimi gamybos metodai padėtų sumažinti pesticidus, 

dirvožemio ir vandens taršą, dirvožemio blogėjimą, padidinti biologinę įvairovę ir pan. 

3. Vietos maisto sistemos nesikuria savaime, jas reikia kurti ir organizuoti. Kiekvienos 

savivaldybės ar vietos plėtros strategijos vienas iš svarbiausių prioritetų turėtų būti vietos maisto 

sistemos vystymo prioritetas. Vietos maisto sistemos strategija taip pat galėtų būti ir viena iš 

strategijų numatanti būtiniausias priemones, įgalinančias namų ūkių šeimininkus išvystyti 

ekonominę veiklą ir tuo pačiu geriau realizuoti vietos maisto produktų plėtros turimą potencialą. 
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THE IMPORTANCE OF THE LOCAL FOOD SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT OF  

LOCAL AREA 
 

Summary 

 

The consumption of local products is rapidly increasing in Lithuania. Local product is produced in 

local area or region and selling is as close as possible to consumers and one of the most effective form of 

presentation of local products to consumers is the creation of local food systems. The purpose of the research 

is to determine the local food system's importance for the development of the local area. Research has shown 

that local products are most often produced and marketed through short supply chains, which are the basis 

for the creation of a local food system. The local food system is a complex and rather complicated 

phenomenon, often defined as a system of support and security of the population. So far, no research has 

been carried out in Lithuania to show the importance of the local food system for the development of the 

local area, but surveys conducted in foreign countries do not call into question about the importance of the 

local food system for the local community. 

 

Key words: local food system, characteristics of local food, consumption of products.  
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Aбстракт  

 

В данной статье проведен анализ различных источников информации о состоянии развития социального 

партнерства в Казахстане. Приведены примеры финансирования подобных инициатив со стороны бизнеса, 

государства, общественных организаций. 

 

Ключевые слова:социальное предпринимательство, социальный бизнес, социальный проект. 

 

Введение 

 

Социальное предпринимательство включает инновационные подходы к решению 

вопросов в области образования, окружающей среды, справедливой торговли, 

здравоохранения и прав человека (Mair, Noboa, 2006). Социальное предпринимательство - 

это использование бизнес-технологий для разработки, финансирования и внедрения 

инновационных решений социальных, культурных и экологических проблем. В этом аспекте 

социальное предпринимательство приближается к добровольному (некоммерческому, 

добровольному) сектору (Тажибай, Дубина, 2011). 

Социальная экономика как научное направление появилась во второй половине 

двадцатого века благодаря развитию понятий, основанных на идеях покорения экономики на 

решение важнейших социальных проблем общества, в первую очередь - на повышение 

общественного благосостояния. Универсальное общественное благосостояние подразумевает 

ключевую роль государства в защите и содействии экономическому и социальному 

благополучию своих граждан. Эта концепция основана на принципах равных возможностей, 

справедливого распределения богатства и общественной ответственности для тех, кто не в 

состоянии воспользоваться минимальными возможностями для улучшения своей жизни. 

Цель исследования – изучить состояние и продвижение идей социального 

предпринимательства в Казахстане и дать ему оценку. 

Методы исследования – это анализ научной литературы, систематизация научной 

литературы и других источников. 

Социальное предпринимательство в Казахстане, по словам экспертов, только делает 

первые шаги. В Казахстане порядка 600 тысяч людей с ограниченными возможностями. По 

статистике 70% из них – трудоспособны. Но вот работает и зарабатывает лишь малая часть. 

В этом году для бизнесменов, готовых принять на работулюдей с ограниченными 

возможностями, государство впервые готово выплатить субсидии. На пилотный проект 

предусмотрено 110 млн тенге. В планах Минтруда и соцзащиты трудоустроить 780 человек 

(Хасан, Изимов, 2018). 

Социальное предпринимательство выгодно, в первую очередь, самому государству, а 

социальные предприниматели появляются в обществе, где много социальных проблем, 

рассказывают эксперты.  

Эксперты определяют социальное предпринимательство как новаторскую 

деятельность, изначально направленную на решение или смягчение социальных проблем 

общества на условиях самоокупаемости и устойчивости.  
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Cоциальное предпринимательство это некое бизнес-решение социальной проблемы. То 

есть социальный предприниматель, пытается решить вопрос посредством развития бизнеса. 

Когда исчезает проблема, то, соответственно, отпадает необходимость продолжать 

предпринимательство. Вместо него приходит бизнес с элементами корпоративной 

социальной ответственности или социальный проект без предпринимательского подхода. 

Другими словами, социальное предпринимательство - это баланс социальных целей и 

коммерческой составляющей, где деньги выступают не самой целью, а средством 

достижения этих социальных целей.  Оно позволяет бизнесмену оставаться устойчивым и 

независимым от постоянных донорских вливаний, то бишь, государственных заказов. 

Государство, общественные организации, бизнес сообщество Казахстана все больше и 

больше внимания уделяют социальным проектам. В частности Проект развития 

молодежного корпуса - это совместный проект Всемирного банка и Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. В рамках проекта инициативной молодежи на 

выделенные средства от 2,380 до 6, 000 евро предлагают разработать свой социальный 

проект, собравшись в группы от трех до пяти человек (О проекте…, 2017). 

Попытку внедрить культуру социального бизнеса среди казахстанских некоммерческих 

организаций предпринимает Фонд развития социальных проектов "Samruk-

KazynaTrust"спроектом "ӘREKET", призванный развивать социальное предпринимательство 

среди некоммерческих организаций. Он реализуется в восьми регионах страны – 

Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, 

Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях и городе Шымкент. 

Фонд Первого Президента в 2018 г. организовал ярмарку социальных идей поддержав 

17 проектов с призовым фондом до 6,000 евро (Конкурс на лучшие социальные…, 2018). 

20 апреля 2018 г  партия «Нұр Отан», Министерство труда и социальной защиты 

населения, Государственный фонд социального страхования, местные акиматы и 

представители бизнес-сообщества объявили о старте конкурса «Лучшие социальные проекты 

Казахстана» (Садыкова, 2018). 

Эксперты отмечают, что желающих развивать социальное предпринимательство 

достаточно много, однако, из-за отсутствия поддержки, мотивации и, самое главное, знаний, 

не все решаются сделать шаг в этом направлении. Поэтому создавая условия для роста и 

укрепления социального предпринимательства, мы, как общество, сможем решить многие 

социальные проблемы, тем самым, повышая уровень жизни населения и способствуя 

вхождению Казахстана в тридцатку конкурентоспособных стран мира (Развитие социального 

предпринимательства…, 2018) 

Каждый из типов можно реализовывать в рамках представленной классификации 

бизнес-моделей (1 рисунок). 

 
 
1 рисунок. Классификация бизнес-моделей социальных предприятий  
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1. Бизнес и общество: бизнес, ориентированный на оказание услуг социально-

незащищенным слоям населения; бизнес, ориентированный на привлечение к труду 

социально-незащищенных слоев населения; бизнес, ориентированный на решение 

признанных обществом социальных проблем. 

2. Бизнес и образование: бизнес, ориентированный на самоопределение подростков и 

молодежи в создании и реализации социальной инициативы; бизнес, ориентированный на 

подготовку специалистов в области социального предпринимательства; бизнес, 

ориентированный на переподготовку и повышение квалификации среди социальных 

предпринимателей. 

3. Бизнес и бизнес: бизнес, ориентированный на оказание услуг социальным 

предприятиям; бизнес, ориентированный на поддержку и развитие социального 

предпринимательства; бизнес, ориентированный на создание новых социальных 

предприятий. 

4. Бизнес и государство: долгосрочное взаимодействие социального предпринима-

тельства и муниципалитета в рамках реализации муниципального заказа; долгосрочное 

взаимодействие бизнеса и государства через систему закупок у социального 

предпринимательства; создание социального предпринимательства через иные формы  

(имущественная поддержка и др.) 

 

Заключение 

 

1. Социальное предпринимательство в Казахстане пока только делает первые шаги. Однако 

его востребованность сложно переоценить - социальные проблемы, как и в любом обществе, 

существуют, и одним из инструментов их решения может стать именно социальный бизнес. 

2. При этом следует отметить, что социальные предприятия могут быть созданы как в рамках 

конкретной бизнес-модели, так и в гибридных модификациях. В свою очередь бизнес-модель 

социального предприятия может реализовываться через создание встроенного, 

интегрированного, экстернализированного типа социального предприятия. 
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https://24.kz/ru/news/social/item/217567-sotsialnoe-predprinimatelstvo-nabiraet-oboroty-v-kazakhstane
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SOCIALINIS VERSLUMAS: NAUJOS EKONOMINĖS TENDENCIJOS KAZAKHSTANE 

 

Santrauka 

 

 Straipsnyje analizuojama socialinės partnerystės raida Kazachstane. Pateikiami verslo, valdžios 

institucijų ir visuomeninių organizacijų socialinių iniciatyvų ir programų finansavimo pavyzdžiai, verslo 

modelių klasifikacija. Išskirti keturi tipai verslo modelių: verslas ir visuomenė (verslo tikslai orientuoti į 

paslaugų teikimą socialiai neapsaugotoms gyventojų grupėms; verslo tikslai įdarbinti socialiai neapsaugotus 

gyventojų segmentus; verslo tikslai orientuoti į visuomenės pripažintų socialinių problemų sprendimą); 

verslas ir švietimas (tikslai orientuoti į paauglių ir jaunuolių savirealizaciją kuriant ir įgyvendinant socialines 

iniciatyvas; organizacija orientuota į verslumo ugdymą ir socialinio verslo specialistų rengimą; verslas 

orientuotas į socialinio verslo verslininkų perkvalifikavimą ir kvalifikacijos tobulinimą); verslas ir verslas 

(verslas orientuotas į paslaugų teikimą socialinėms įmonėms; verslas orientuotas į socialinio verslo rėmimą ir 

plėtrą; verslas orientuotas į naujų socialinio verslo įmonių kūrimą); verslas ir valstybė (ilgalaikė socialinio 

verslo ir savivaldybės institucijų sąveika vykdant savivaldybės funkcijas; ilgalaikė verslo ir vyriausybės 

institucijų sąveika per pirkimų sistemą iš socialinio verslo; socialinio verslo kūrimas kitomis formomis 

(infrastruktūros palaikymas ir kt.)).  

 Socialinis verslas Kazachstane žengia tik pirmuosius žingsnius. Jo svarbą sunku įvertinti - 

socialinės problemos, kaip ir bet kurioje visuomenėje, egzistuoja, o socialinis verslas gali būti viena iš 

priemonių jas išspręsti. Socialinio verslo įmones galima kurti tiek pagal konkretų verslo modelį, tiek pagal 

hibridinį. 

 

Raktiniai žodžiai: socialinis verslumas, socialinis verslas, socialinis projektas. 
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VIETOS MAISTO SISTEMOS ORGANIZAVIMO GALIMYBĖS RASEINIŲ 

RAJONE 
 

Vilma Atkočiūnienė, Ingrida Žyvatkauskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
Anotacija 

 

Tyrimo tikslas – nustatyti vietos maisto sistemos organizavimo galimybes Raseinių rajone. Atliekant tyrimą 

išanalizuota vietos maisto sistemos termino raida sudarė prielaidas apibrėžti vietos maisto sistemos organizavimą, 

nustatyti ir išanalizuoti suinteresuotųjų elgsenos veiksnius. Vietos maisto sistema Raseinių rajone galėtų būti kuriama 

pagal keturis scenarijus, kurių teminės įžvalgos yra: bendradarbiavimo ir konkurencingumo stiprinimas, vietinių maisto 

produktų ir jų pardavimo būdų įvairinimas, komunikacija tarp vietos maisto sistemos veikėjų, sveikatos ir aplinkos 

gerinimas. Šie scenarijai gali būti įgyvendinami pasitelkiant socialinius ir ekonominius išteklius, kolektyvinę rinkodarą. 

 

Raktiniai žodžiai: suinteresuotieji, trumpoji maisto tiekimo grandinė, vietos maisto sistema, vietinis maisto produktas. 

 

Įvadas 

 

Saugių, biologiškai vertingų, aukštos pridėtinės vertės produktų gamyba ir tiekimas 

vartotojams yra vienas iš svarbiausių strateginių Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtros ir 

nacionalinio saugumo tikslų (Jastremskienė, 2012). Siekiant Lietuvos smulkių ir vidutinių ūkių 

konkurencingumo stiprinimo per mažai naudojamasi ūkio ir vietos ištekliais, tinklaveikos 

galimybėmis bei nepakankamai orientuojamasi į vietos rinkas, mažai vertinami vartotojų vertybių ir 

vartojimo poreikių pokyčiai (Vidickienė, Melninkienė, 2014). Lietuvos ypatumas yra tas, kad 

ūkininkai siekia dalyvauti ir trumpojoje, ir ilgojoje maisto tiekimo grandinėje, o vartotojai tuos 

pačius produktus gali įsigyti tiek iš ūkių ir turgaus, tiek iš didžiųjų parduotuvių. Tuo tarpu didieji 

prekybos centrai nėra tinkama pateikimo vieta vietiniams maisto produktams, nes vartotojai čia 

ieško ir perka masinius, pigius, stipriai apdorotus, ilgam vartojimui skirtus maisto produktus. Šios 

problemos yra aktualios visos Lietuvos mastu, smulkiems ir vidutiniams ūkiams, vartotojams ir 

visuomenei, tačiau tirti yra pasirinktas Raseinių rajonas, kuriame intensyviai plėtojamas žemės ūkis 

ir žuvininkystė. Atliekant tyrimą siekiama aiškiau apibrėžti vietos maisto sistemą, jos organizavimo 

principus, atsakyti į klausimą kaip ji veikia, kas ir kaip vietos maisto sistemą galėtų organizuoti.  

Tyrimo tikslas – nustatyti vietos maisto sistemos organizavimo galimybes Raseinių rajone.  

Siekiant tikslo buvo sprendžiami uždaviniai: išnagrinėti vietos maisto sistemos sampratą, 

naudą, suinteresuotuosius veikėjus, jos organizavimo principus; ištirti vietos maisto sistemos 

organizavimo Raseinių rajone galimybes; parengti vietos maisto sistemos organizavimo Raseinių 

rajone įžvalgas ir scenarijus. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir strateginių dokumentų analizės, gerosios praktikos 

pavyzdžių analizės, anketinės apklausos, interviu, statistinių duomenų analizės ir sintezės, 

sugretinimo, palyginimo, SSGG analizės, įžvalgų ir scenarijų metodai.  

 

Vietos maisto sistema ir jos organizavimo teoriniai aspektai 

 

Lietuvos ir užsienio mokslininkai vis dar neturi vieningos nuomonės, kas yra vietos maisto 

produktas ir vietos maisto sistema. Mokslininkai C. Morris ir H. Buller (2003) aiškina, kad vietos 

maisto produktą galima suvokti kaip ribotame regiono plote gaminamą ir parduodamą maisto 

produktą. Vienas iš vietos maisto bruožų yra tai, kad jis grindžiamas atstumu, kur produktas 

pagamintas, parduodamas ir suvartojamas (Johnson, 2016). Autorių nuomone vietinis maisto 

produktas – tai produktas, kuris gaminamas vietoje ar regione; produktas parduodamas kuo arčiau 

vartotojų, kai pardavimo vieta yra artimiausia vieta iki kurios vartotojas gali nuvykti; produktas 

parduodamas vietos mažmeninėje parduotuvėje arba lauko turgavietėje pagal sutartį su vietos 

gamintoju; vartotojams siūlomas dėl vienos ar kelių išskirtinių savybių, (pvz., skonio, šviežumo, 
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labai geros kokybės, kultūrinės motyvacijos, vietos tradicijų), kurias lemia produkto gaminimas tam 

tikroje vietovėje. 

Maisto sistema yra sudaryta iš aplinkos, žmonių, institucijų ir procesų, kurių metu yra 

gaminami, apdorojami ir pateikiami vartotojams žemės ūkio ir maisto produktai. Kiekviena maisto 

sistemos dalis turi įtakos galutiniam prieinamumui ir pasiekiamumui – vartotojų galimybei 

pasirinkti tinkamus ir saugius maisto produktus bei sveiką mitybą (Klavinski, 2013). R. Pirog ir kt. 

(2001) teigia, kad maisto sistema apima gamybą, perdirbimą, platinimą, pardavimą, maisto ruošimą, 

vartojimą ir maisto atliekų tvarkymą. Vietos maisto sistemą apibrėžia ir kiti mokslininkai (1 

lentelė). 

1 lentelė. Vietos maisto sistemos termino raida 

Autorius Apibrėžimas 

C.C. Hinrichs (2000) Vietos maisto sistemų pagrindinėmis sudedamosiomis dalimis dažnai laikomos 

tiesioginės žemės ūkio rinkos, kurios grindžiamos akivaizdžiais ryšiais tarp gamintojų ir 

vartotojų. 

Vietos maisto sistemos yra įsitvirtinusios tam tikrose vietose, siekia būti ekonomiškai 

gyvybingos ūkininkams ir vartotojams, naudoti ekologiškai pagrįstą gamybos ir 

paskirstymo praktiką bei stiprinti socialinę teisingumą ir demokratiją visiems nariams 

bendruomenės. 

R. Feagan, D. Morris,  

K. Krug (2004) 

Vietos maisto sistemos yra kaip tvarios, nedidelės apimties, moralės, natūralios, 

demokratinės ir vietos struktūrizuotos globalizacijos, netolygios maisto sistemų 

alternatyvos. 

S. W. Martinez ir kt. 

(2010) 

Terminas vietos maisto sistema vartojamas geografiškai lokalizuotam, o ne nacionaliniam 

ir (arba) tarptautiniam maisto gamybos ir platinimo metodui apibūdinti. Maistas 

užauginamas arti vartotojų namų, paskui paskirstomas per daug trumpesnį atstumą, nei 

įprasta visuotinėje pramonės maisto sistemoje. 

Vietinės maisto sistemos yra susijusios su tvariu žemės ūkiu. 

Vietos maisto sistemos yra kaip sinonimas mažiems ūkininkams, kurie yra pasiryžę 

vykdyti socialinius ir ekonominius santykius drauge. 

I. Baltušytė, I. Zabelienė 

(2013) 

Maisto sistema yra sudaryta iš aplinkos, žmonių, institucijų ir procesų, kurių metu yra 

gaminami, apdorojami ir pateikiami vartotojams žemės ūkio produktai. Kiekvienas 

maisto sistemos elementas turi įtakos galutiniam prieinamumui ir pasiekiamumui – 

vartotojų galimybei pasirinkti tinkamus ir saugius maisto produktus bei sveiką mitybą  

M. Kneafsey ir kt. (2013) Vietos maisto sistemą sudaro tarpusavyje susijusių procesų grupė, jungianti gamintojus 

su vartotojais ir visuomene, t. y. aplinka ir regiono ekonomika.  

Vietos maisto sistema yra bendradarbiavimo tinklas, kuris sujungia tvarią žemės ūkio 

produkcijos ir maisto gamybą, perdirbimą, paskirstymą, vartojimą ir atliekų tvarkymą, 

siekiant sustiprinti aplinkos, ekonominę ir socialinę sveikatą tam tikroje vietovėje  

Europos komisija, (2013) Vietos maisto sistema – maisto gamyba, perdirbimas, pardavimas ir vartojimas palyginti 

mažoje geografinėje teritorijoje. 

S. A. Low ir kt. (2015) Vietos ir regioninės maisto sistemos – tai visų konkrečių vietovių žemės ūkio produktų 

gamintojai, ūkininkai, žvejai, kartu su vartotojais ir institucijomis, kurios užsiima 

gamyba, perdirbimu, platinimu ir maisto produktų pardavimu. 

K. Niewolny, ir kt. 

(2016) 

Vietos ir regioninės maisto sistemos yra sudėtingi ir tarpusavyje susiję tinklai, kurie 

apima tvarią maisto gamybą, perdirbimą, paskirstymą, vartojimą ir atliekų valdymą tam, 

kad būtų pasiekti socialiniai, ekonominiai ir ekologiniai pokyčiai, kurie būtų naudingi 

visiems gyventojams. 

Mokslinėje literatūroje dar nėra vienareikšmiškai apibrėžta, kas yra vietos maisto sistema ir 

jos organizavimas. Atlikta vietos maisto sistemos sampratos lyginamoji analizė leidžia teigti, kad 

sampratos sudėtingumą lemia tai, kad jos pasireiškimas nuolat įgauna naujas formas.  

Autorių nuomone, vietos maisto sistemą galima apibrėžti kaip sistemą, kuri sudaryta iš 

aplinkos, žmonių, institucijų ir procesų, kurių metu tam tikroje vietovėje yra auginamos kultūros ir 

gyvuliai, gaminami maisto produktai ir parduodami tiesiogiai vartotojui arba per trumpąją maisto 

tiekimo grandinę, t. y. pasitelkiant kuo mažiau tarpininkų.  

Organizavimą galima apibrėžti taip pat labai įvairiai. Organizavimas – tai nustatytiems 

tikslams pasiekti reikalingos sistemos sukūrimas (Sakalas, Šilingienė, 2000), tai yra planavimo 

proceso metu iškeltų tikslų pasiekimo būdai ir veiksmai; projektavimo veikla, kurią galima valdyti 
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(Kvedaravičius, 2013). Kadangi vietos maisto sistema yra sudaryta iš aplinkos, žmonių, institucijų 

ir procesų, tai reikėtų atsižvelgti į kiekvienos suinteresuotos grupės tikslus ir jų siekti organizuojant 

vietos maisto sistemą, nes būtent suinteresuotieji veikėjai yra tie, kurie planuoja ir organizuoja 

vietos maisto sistemą. Maisto produktų vartotojų ir suinteresuotų veikėjų (žemės ūkio paslaugų 

tiekėjų, vyriausybinių įstaigų, žemės ūkio produkcijos gamintojų ir vartotojų) tarpusavio sąveikų 

kūrimas, mainai, bendravimas ir bendradarbiavimas trumpojoje maisto tiekimo grandinėje siekiant 

pagaminti, perdirbti ir parduoti vietos maisto produktus tam tikroje geografinėje teritorijoje yra 

vietos maisto sistemos organizavimas.  

 

Vietos maisto sistemos organizavimo galimybės ir suinteresuotieji veikėjai Raseinių rajone 

 

Tyrimo metu, pagal parengtą klausimyną buvo apklausti 93 įvairaus amžiaus žemės ūkio 

produktų vartotojai ir 51 skirtingus produktus auginantis ir gaminantis Raseinių rajono ūkininkas. 

Empirinis tyrimas atskleidė, kad Raseinių rajone yra poreikis ir galimybės vietos maisto sistemos 

inicijavimui ir organizavimui, tačiau tai yra naujas reiškinys ir prieš imantis organizacinių veiksmų 

reikia daug diskutuoti, švietimo ir konsultacijų. Vartotojai pažymėjo, kad jiems svarbu vartoti 

sveikesnius maisto produktus tiesiai iš ūkininkų ūkių, o gamintojai nurodo, kad parduodant vietos 

maisto produktus per trumpąsias maisto tiekimo grandines stiprėja ūkių konkurencingumas ir vietos 

ekonomika. Ūkininkai įžvelgė, kad vartotojai turi susiformavę savo elgesio modelius – maisto 

produktus pirkti prekybos centruose, o ne tiesiai iš ūkininko ūkio. Egzistuoja informacijos 

asimetrijos problema. Ūkininkai nežino arba nevisiškai tiksliai atpažįsta vartotojų poreikius, 

nepakankamai atsižvelgia į tai, kad vartotojai norėtų pirkti ir vartoti šviežius, sveikatai palankius, be 

cheminių medžiagų užaugintus maisto produktus šalia savo namų ir per trumpąją maisto tiekimo 

grandinę. Kaip svarbius išorinius veiksnius, kurie gali teigiamai veikti vietos maisto sistemos 

kūrimą, gamintojai nurodė ES Bendrąją žemės ūkio politiką, nacionalinę paramą. Galima daryti 

prielaidą, kad reikalingos organizacinės priemonės vietos rinkai plėtoti, reikalingas savivaldybės 

administracijos, vietos bendruomenės ir kitų suinteresuotųjų prisidėjimas ir pagalba organizuojant 

vietos rinkas, kuriant vartotojų lojalumą. Vartotojai pageidauja pirkti vietinius maisto produktus, 

tačiau ūkininkai turėtų būti inovatyvūs, pateikti daugiau informacijos, bendrauti ir bendradarbiauti 

su vartotojais ir tada ne tik kad rinkos nepraras, bet ji ir išsiplės.  

Išanalizavus Raseinių rajono maisto produktų vartotojų, gamintojų poreikius ir galimybes 

vietos maisto sistemos organizavimui svarbu atsižvelgti ir į išorinę aplinką. ES yra suinteresuota 

padėti finansiškai paremti vietos maisto sistemos organizavimą. Diskutuojama, kad reikėtų daugiau 

dėmesio kreipti į maisto produktų vartojimą ir valgyti kuo sveikesnius produktus. Lietuvoje jau 

veikia keletas platformų („Kaimas į namus“3, „Gilės kromelis“4, „EkoMarket“5), kur vartotojas 

produktus gali užsisakyti internetu ir visi produktai jam pristatomi iš ūkininkų ūkių. Tačiau 

analizuojant Raseinių rajono strateginius planus, nėra numatyta jokia veikla, susijusi su vietos 

maisto sistemos organizavimu ir skatinimu. Verslininkai, stambūs žuvies augintojai ir perdirbėjai 

savarankiškai buvo įkūrę parduotuvę miesto centre ir ten pardavinėjo vietinę žuvies produkciją, 

kurią pirko ne tik miesto, bet ir viso rajono gyventojai. Pastarasis atvejis rodo, kad Raseinių rajone 

yra galimybės kurti vietos maisto sistemą dėl geros geografinės padėties ir kitų priežasčių.  

Išanalizavus vietos maisto sistemos organizavimo teorijas ir atlikus empirinį tyrimą Raseinių 

rajone, galima daryti prielaidą, kad vietos maisto sistemos organizavimui didelę įtaką daro 

suinteresuotieji asmenys, jų veiksmai bei elgsena. Suinteresuoti asmenys, turėdami konkretų tikslą, 

siekia rezultato vykdydami atitinkamas funkcijas ir procesus (Štareikė, 2017). Kiekvieno 

suinteresuotojo poreikiai, interesai, lūkesčiai bei motyvai yra skirtingi, bet ne mažiau svarbūs 

organizuojant vietos maisto sistemą Raseinių rajone. 

                                                 
3 Kaimas į namus. 2018. [ineraktyvus] [žiūrėta 2018 m. lapkričio 15 d. ] Prieiga per internetą: 

<http://www.kaimasinamus.lt/>. 
4 Gilės kromelis. 2018. [ineraktyvus] [žiūrėta 2018 m. lapkričio 15 d. ] Prieiga per internetą: 

<http://www.gileskromelis.lt/>. 
5 EkoMarket. 2018. [ineraktyvus] [žiūrėta 2018 m. lapkričio 15 d. ] Prieiga per internetą: <https://www.ekomarket.lt/>. 
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Suinteresuotų asmenų sąrašas yra ilgas, o jų interesai dažnai skiriasi. Dėl to būtina derinti 

suinteresuotųjų asmenų interesus, atsižvelgiant į vertybines nuostatas, analizuojant jas per kylančias 

problemas bei jų sprendimo būdus, puoselėjamus lūkesčius (Juščius, 2009). Išanalizavus Raseinių 

rajono seniūnijose veikiančių mokyklų, darželių, kavinių, turgaviečių ligoninių ir kitų organizacijų 

skaičių seniūnijose pagal jų internetinius puslapius buvo parengtas vietos maisto sistemos 

organizavimu Raseinių rajone suinteresuotųjų žemėlapis (1 pav.). 

1 pav. Suinteresuotųjų vietos maisto sistemos organizavimu Raseinių rajone žemėlapis 

(parengta pagal Raseinių rajono seniūnijų internetinius puslapius, 2018) 

 

Namų ūkiai ir ūkininkai yra pagrindiniai suinteresuotieji vietos maisto sistemos organizavimu 

Raseinių rajone. Namų ūkiai nori vartoti šviežius, visai netoli jų namų pagamintus maisto produktus 

ir tokiu būdu stiprinti vietos ekonomiką. Raseinių rajono maisto gamintojai ir perdirbėjai galėtų 

aktyviau dalyvauti trumpojoje maisto tiekimo grandinėje ir lengviau parduoti savo gaminamą 

produkciją. Mokyklos, darželiai, ligoninės ir kavinės taip pat galėtų pirkti vietinius maisto 

produktus, būtų galima ruošti patiekalus iš šviežių, ekologiškų maisto produktų. Raseinių rajono 

savivaldybės administracija yra suinteresuota padėti ūkininkams parduoti savo produkciją, dažniau 

organizuoti muges. Raseinių miesto turgus kaip tik ruošiamas renovacijai, kurią planuojama baigti 

2019 m. Turgavietėje planuojama įrengti paviljoną, kuriame būtų galima prekiauti iš automobilių, 

taip pat tikimasi, kad turgavietėje prekiautojų atsiras visomis savaitės dienomis (Raseinių 

turgavietė..., 2017). 

Galima daryti prielaidą, kad suinteresuotieji veikėjai teigiamos įtakos vietos maisto sistemos 

organizavimui gali daryti daugiau, nei neigiamos. Yra susiformavusi vietos produktų paklausa, o 

vietos maisto sistema suinteresuoti asmenys siekia vartoti sertifikuotus, šviežius, be sintetinių 

cheminių medžiagų užaugintus, saugius maisto produktus. Viešosios įstaigos siekia sudaryti sąlygas 

maisto produktų gamintojams ir perdirbėjams prekiauti savo produkcija per trumpąją maisto 

tiekimo grandinę.  
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Vietos maisto sistemos organizavimo Raseinių rajone scenarijai 

 

Scenarijų kūrimas iš kitų ateities kūrimo procesų išsiskiria tuo, kad scenarijų kūrimo tikslas 

yra sukurti ateities alternatyvas ir jas pateikti nuosekliame scenarijuje. Kitais žodžiais tariant, 

scenarijų kūrimas leidžia pasiruošti įvairioms ir skirtingoms situacijoms (Vainauskienė, Vaitkienė, 

2012). Scenarijų kūrimo tikslus išskyrė ir V. Atkočiūnienė (2010), teigdama, kad kuriant scenarijų 

siekiama įsivaizduoti keletą ateities variantų ir tuomet nustatyti, kokios gali būti tokių variantų 

pasekmės. Atlikto Raseinių rajono gyventojų (vartotojų ir gamintojų) poreikio ir galimybių vietos 

maisto sistemos organizavimui tyrimo, interviu su viešojo sektoriaus atstovais, gerosios praktikos 

pavyzdžių ir dokumentų analizės duomenys yra naudojami vietos maisto sistemos organizavimo 

scenarijų kūrimui. 

Vietos maisto sistema Raseinių rajone galėtų būti kuriama pagal keturis scenarijus, kurių 

teminės įžvalgos yra: bendradarbiavimo ir konkurencingumo stiprinimas, vietinių maisto produktų 

ir jų pardavimo būdų įvairinimas, komunikacija tarp vietos maisto sistemos veikėjų, sveikatos ir 

aplinkos gerinimas. Keturiuose scenarijuose numatomos esamos sąlygos, veikėjai ir įvertinamos 

būsimos, veikiančios scenarijaus įgyvendinimo pabaigoje, sąlygos. 2 lentelėje pateikiamas vienas iš 

galimų vietos maisto sistemos organizavimo Raseinių rajone scenarijus. 

2 lentelė. Vietos maisto sistemos organizavimo Raseinių rajone scenarijus 

I.  Bendradarbiavimo ir konkurencingumo stiprinimas 

VMS subjektų ir objektų tinklas: smulkių ūkių, vartotojų, vietos valdžios ir bendruomeninių organizacijų 

bendradarbiavimas; smulkių ūkių pranašumų panaudojimas (pirminis perdirbimas (pvz. rauginimas, džiovinimas, 

fasavimas, maži kiekiai ir kt.) kooperuojantis, tenkinant vartotojų poreikius;  

Vietos maisto produktų pardavimai turizmo sodybose, darželiuose, mokyklose, parama ūkių kooperatyvams.  

VMS veiklos rūšys: ūkininkams kooperuojantis ir plečiant maisto produktų asortimentą vartotojai gali pasirinkti 

daugiau maisto produktų vienoje vietoje; vartotojui perkant maisto produktus trumpojoje maisto tiekimo grandinėje 

yra galimybė bendrauti su gamintoju, sužinoti produkto auginimo sąlygas; ūkiams kooperuojantis didinamos 

produkcijos apimtys; ūkiams kooperuojantis gilinamas maisto produktų asortimentas; ūkiams turint didelę produktų 

pasiūlą didėja paklausa, pajamos. 

VMS veikėjai, santykiai ir funkcijos: auginant, perdirbant ir parduodant vietos produktus ūkininkai nenori 

kooperuotis, nes bijo prarasti savo pajamas ir jau turimas rinkas; glaudus ryšys tarp gamintojo ir vartotojo parduodant 

vietinius produktus tiesiogiai vartotojui; konsultuojamasi, bendrai siekiama pelno.  

Namų ūkiai: pirkdami ir vartodami vietinius maisto produktus jie palaiko Raseinių rajono ūkininkus, kurie gali 

pateikti platesnį ir gilesnį asortimentą. 

Gamintojai: bendradarbiaujant tarpusavyje yra plečiamas vietinių maisto produktų asortimentas todėl didėja ūkių 

konkurencingumas. 

Darželiai, mokyklos, ligoninės, kavinės: vartojant vietinius maisto produktus yra palaikomas ūkių konkurencingumas, 

nuolat perkant maisto produktus iš Raseinių rajono ūkių stiprėja bendradarbiavimo ryšiai. 

Turgavietė: Raseinių miesto turgavietė sudaro sąlygas ūkininkams kartu parduoti savo produkciją. 

Maisto bankas: ūkininkai, atiduodantys savo produkciją „Maisto bankui“, užmezga bendradarbiavimo ryšius ir tampa 

socialiai atsakingi dėl savo kilnių poelgių. 

Maisto perdirbimo įmonė: parduodant maisto produktus vietos rinkoje, lanksčiau reaguojama į rinkos pokyčius ir 

vartotojų poreikius, stiprėja įmonės konkurencingumas vietos lygmenyje. 

Bendruomeninės organizacijos: vietinių maisto produktų populiarinimas, skatinant vartojimą vietovėje. 

Raseinių turizmo centras: vietinių maisto produktų populiarinimas vietovėje ir atvykstantiems turistams, turistų 

pritraukimas. 

Lietuvos ūkininkų sąjungos Raseinių skyrius: ūkininkų vienijimas, skatinimas bendradarbiauti.  

Raseinių r. Visuomenės sveikatos biuras: ūkių, tiekiančių vietinius maisto produktus darželiams ir mokykloms 

konsultavimas. 

Raseinių r. Savivaldybės administracija: skatinti ūkininkus bendradarbiauti ir didinti vietos ūkių konkurencingumą. 

VMS organizavimo strateginio proveržio sąlygos: vartotojas prisideda prie produkto kūrimo, jam suteikiama 

daugiau informacijos, sukuriamas pasitikėjimas gamintojais; smulkių ūkių bendradarbiavimas didina jų pranašumą 

maisto produktų gaminimo rinkoje, didėja ūkių atsparumas išoriniams pokyčiams, auga suinteresuotųjų VMS 

saugumas; ūkininkai įgauną naujos patirties ir gebėjimų. 

Bendradarbiaudami ir perdirbdami savo gaminamą produkciją smulkūs ūkiai gali išplėsti 

produkcijos asortimentą, tapti konkurencingais ir užimti rinkos nišą, kurioje neveikia stambūs ūkiai. 
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Įvairinant produktų asortimentą ir pardavimo būdus, vartotojas gali pasirinkti jam patogiausią pirkti 

būdą, o komunikacija tarp vietos maisto sistema suinteresuotųjų asmenų ir mainai gali padėti gerinti 

sveikatą ir tausoti aplinką. Scenarijai numato būdus ir kryptis suinteresuotiems veikėjams 

organizuoti vietos maisto sistemą Raseinių rajone, pasitelkiant rinkodarą, aplinkosaugos priemones, 

socialinius ir ekonominius išteklius. 

 

Išvados 

 

1. Išnagrinėjus Lietuvos ir užsienio mokslininkų literatūrą, pasitelkus empirinio tyrimo 

duomenis buvo suformuota Vietos maisto sistemos organizavimo samprata. Vietos maisto sistemos 

organizavimas yra maisto produktų vartotojų ir suinteresuotų veikėjų (žemės ūkio paslaugų teikėjų, 

vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, žemės ūkio produkcijos gamintojų, viešojo 

maitinimo organizatorių ir vartotojų) tarpusavio sąveikų kūrimas, mainai, bendravimas ir 

bendradarbiavimas trumpojoje maisto tiekimo grandinėje siekiant puoselėti sveiką gyvenimo būdą 

ir aplinką, sudaryti geresnes sąlygas užauginti, pagaminti, perdirbti ir parduoti vietos maisto 

produktus tam tikroje geografinėje teritorijoje.  

2. Vietos maisto sistemos Raseinių rajone inicijavimui ir organizavimui yra matomas poreikis 

ir galimybės, tačiau tai yra naujas reiškinys ir prieš imantis organizacinių veiksmų reikia daug 

švietimo ir konsultacijų. Raseinių rajone yra daug suinteresuotųjų vietos maisto sistemos 

organizavimu. Kiekvieno suinteresuotojo poreikiai, interesai, lūkesčiai, motyvai skiriasi, tačiau šie 

skirtumai ir skatina bendradarbiaujant kurti vietos maisto sistemą. Vietos maisto sistemos 

organizavimą Raseinių rajone skatinantys veiksniai yra: besikeičiantys vartotojų poreikiai, prioritetą 

teikiant sveikatą stiprinantiems ir didesnės biologinės vertės su geromis skonio savybėmis 

produktams, pasitikėjimas vietos gamintojais ir produktų kokybe ir kt. 

3. Vietos maisto sistema Raseinių rajone galėtų būti kuriama pagal keturis scenarijus, kurių 

teminės įžvalgos yra: bendradarbiavimo ir konkurencingumo stiprinimas, vietinių maisto produktų 

ir jų pardavimo būdų įvairinimas, komunikacija tarp vietos maisto sistemos veikėjų, sveikatos ir 

aplinkos gerinimas. Bendradarbiaudami ir perdirbdami savo gaminamą produkciją smulkūs ūkiai 

gali išplėsti produkcijos asortimentą, tapti konkurencingais ir užimti rinkos nišą, kurioje neveikia 

stambūs ūkiai. Įvairinant produktų asortimentą ir pardavimo būdus, vartotojas gali pasirinkti jam 

patogiausią pirkti būdą, o komunikacija tarp vietos maisto sistema suinteresuotųjų asmenų, mainai 

gali padėti gerinti sveikatą ir tausoti aplinką. Šie scenarijai gali būti įgyvendinami pasitelkiant 

kolektyvinę rinkodarą, socialinius ir ekonominius išteklius.  
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THE OPPORTUNITIES OF LOCAL FOOD SYSTEM ORGANIZATION IN THE RASEINIAI 

DISTRICT 

Summary 

The purpose of the study was to determine the possibilities of organizing the local food system in the 

Raseiniai district. The analysis of the term of the local food system development provided the preconditions 

for defining the organization of the local food system, identifying and analysing the stakeholders' 

behavioural factors. The local food system in the Raseiniai District could be developed according four 

scenarios with thematic insights: strengthening cooperation and competitiveness, diversifying local food 

products and their ways of selling, communicating between actors in the local food system, improving health 

and the environment. These scenarios can be implemented through social and economic resources, collective 

marketing. 

Key words: stakeholders, short food supply chain, local food system, local food. 
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LAISVOSIOS IKŠKILĖS MOKYKLOS PATIRTIS 
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Anotacija 

 

Laisvoji Ikškiles mokykla – privati mokykla, kurios veikla pagrįsta holistiniu požiūriu į žmogaus ugdymą, kuris 

teigia, kad žmogus turi plėtoti visus savo gyvenimo aspektus: psichinį, intelektualinį, fizinį ir emocinį. Tai ne tik 

mokykla, bet kartu ir šeimos gyvenimo būdas, vieta, kur visa šeima aktyviai dalyvauja veiklose, susipažįsta su kitomis 

šeimomis, mokosi naujų dalykų, bendradarbiauja, įkvepia ir palaiko vieni kitus. Mokyklos išlaikyme ir veiklose 

aktyviai dalyvauja mokinių tėvai, savivaldybė, bendruomenė, aplinkiniai ūkininkai ir savanoriai. Tėvai mokyklą 

aprūpina lėšomis, padeda nudirbti reikiamus darbus patalpose, sode ir darže, organizuoja vaikų laisvalaikį. Savivaldybė 

taip pat prisideda prie mokyklos finansinio išlaikymo ir vaikų laisvalaikio (projektų, renginių) organizavimo. 

Bendruomenė aktyviai dalyvauja bendrose veiklose, projektuose ir renginiuose. Vietiniai ūkininkai ir maisto produktų 

gamintojai aprūpina mokyklą reikalingais maisto produktais, kurių mokykla neužsiaugina pati. Taip pat tiekia gėrybes 

mokykloje veikiančiam Bio produktų mainų centrui. Savo ruožtu, Ikškilės mokyklos mokiniai ir darbuotojai suteikia 

galimybes savivaldybės ir netgi kitoms suinteresuotoms benduomenėms įdomiai ir prasmingai leisti laiką renginiuose, 

projektuose, užsiėmimuose. Mokykla teigiamai veikia Ikškilės bendruomenės šeimų gyvenimo kokybę. Skatina šeimų 

bendradarbiavimą, užtikrina fizinę ir emocinę vaikų sveikatą. 

 

Raktiniai žodžiai: Laisvoji Ikškiles mokykla, bendruomeninė mokykla. 

 

Įvadas 

 

Laisvoji Ikškilės mokykla įsteigta vaikų tėvų iniciatyva. Šeimos svajojo apie modernią, 

vaikams palankią, bendruomeninę mokyklą.Tad pasitelkusios savo darbą ir išteklius, įkūrė mokyklą 

vaikams ir sau. Norėta įsteigti tokią mokyklą, kuri užtikrintų visapusišką vaikų asmeninį tobulėjimą 

ir auklėjimą. Pagrindinė mokyklos idėja yra ta, kad žmogus iš prigimties yra geras ir sugeba save 

realizuoti, jis yra aktyvus savo gyvenimo kūrėjas, turintis pasirinkimo laisvę ir savo individualų 

gyvenimo būdą. Tai reiškia, kad mokytojai turi priimti vaiką tokį, koks jis yra ir gerbti unikalią 

vaiko gyvenimo patirtį. Šioje mokykloje svarbiausia yra žmogaus motyvacija, tačiau taip pat svarbu 

bendrauti su visuomene, kurioje galima realizuoti savo vidinį potencialą. Mokyklos veikla pagrįsta 

holistiniu požiūriu į žmogaus ugdymą, kuris teigia, kad žmogus gali gyventi darnų gyvenimą, jei jis 

harmoningai plėtoja visus savo gyvenimo aspektus: psichinį, intelektualinį, fizinį ir emocinį. 

 

Infrastruktūra ir ištekliai 

 

Mokykla įkurta Ikškilės savivaldybėje, sename istoriniame pastate. Iniciatyvinei grupei kilus 

idėjai įkurti mokyklą, reikėjo surasti jai tinkamas patalpas. Ikškilės savivaldybėje buvo senas 

pastatas, kuriame dar nuo 1864 m. iki 1966 m. veikė Eksne mokykla. Istorinis mokyklos pastatas 

buvo labai apleistas. Gavus savivaldybės leidimą nemokamai juo naudotis, iniciatyvios šeimos 

pačios sutvarkė pastatą ir pritaikė jį šiuolaikinės mokyklos reikmėms. Pastatas buvo labai prastos 

būklės: supelijusios sienos, suskeldėjuios grindys. Penkerius metus vyko rekonstrukcija, kol 

pastatas buvo visiškai pritaikytas mokyklos ir bendruomenės renginių reikmėms (1 pav.). Pastato ir 

sodo rekonstrukcijai buvo naudojamos įvairių fondų paramos lėšos. Šis pastatas buvo pasirinktas 

dar ir dėl to, kad aplink jį yra didelis sodas ir daržas (2 pav.), kurie yra būtini tokio tipo mokyklos 

veiklai.  
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1 ir 2 pav. Laisvosios Ikškilės mokyklos pastatas ir daržas 

 

2010 metais, mokyklos įkūrimo pradžioje, mokykloje buvo ugdomi 6 vaikai. 2014 metais 

buvo įkurtos ir priešmokyklinio ugdymo grupės. 2018 metais vaikų skaičius išaugo iki 40 mokinių 

ir 48 priešmokyklinio ugdymo grupę lankančių vaikų. Šioje mokykloje vaikai mokosi iki 6 klasės. 

Tad 2017 metais pirmoji mokinių laida pabaigė Ikškilės mokyklą. 

Mokykla išlaikoma iš tėvų lėšų (mokestis už mokyklą ir savanoriška parama), valstybės lėšų 

(mokinio krepšelis, algos mokytojams), savivaldybės lėšų, įvairių projektų lėšų (pastatų ir sodo 

rekonstravimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, mokymuisi). Mokyklos darbuotojai aktyviai 

ruošia paraiškas paramos iš šalies ir ES fondų gavimui. Gauta parama sėkmingai įsisavinama ir 

prisideda prie mokyklos gerbūvio gerinimo ir idėjų įgyvendinimo. 

Mokykloje dirba 12 mokytojų. Dalis jų dirba nepilną darbo laiką, pavyzdžiui kelias dienas per 

savaitę. Nuolat mokykloje būna 7 mokytojai. Taip pat yra ir kitų darbutojų: mokytojų asistentų, 

virėjų, virėjų asistentų, sodo ir daržo prižiūrėtojų. Dažnai mokykloje dirba ir savanoriai iš užsienio 

šalių, nes mokykla priklauso Europos savanorių organizacijai. 

 

Veiklos organizavimas 

 

Mokyklos veiklose ir priežiūroje labai aktyviai dalyvauja vaikų tėvai. Jie prisideda 

savanorišku darbu, piniginėmis lėšomis ir dovanojamais daiktais. Tėvai padeda rūpintis 

infrastruktūra: dovanoja baldus, namų apyvokos daiktus, remontuoja pastatus ir patalpas, padeda 

prižiūrėti sodą ir daržus. Taip pat tėvai padeda mokyklą aprūpinti maistu, patys tiekia savo 

auginamus produktus, jei reikia, padeda surasti, nupirkti, atvežti reikiamus produktus. 

Taip pat tėvai aktyviai prisideda prie vaikų laisvalaikio ir ugdymo veiklų organizavimo: 

organizuoja ir moko vaikus įvairių dalykų (rankdarbių, veiklų susijusių su tėvų darbu, socialinių 

įgūdžių), suorganizuoja ir kartu važiuoja į ekskursijas (3 ir 4 pav.). Į bendras veiklas įtraukiami ne 

tik tėvai, bet ir kiti šeimos nariai – mokykloje nesimokantys broliai, seserys, seneliai, giminaičiai. 

Prie mokyklos funkcionavimo palaikymo prisideda ir kiti bendruomenės nariai: tiekia maisto 

produktus, arba informuoja, kur galima įsigyti tinkamų, prisideda prie švenčių organizavimo ir 

dalyvauja jose, rekomenduoja laisvalaikio veiklas vaikams. Tai pat ir kitose savivaldybėse 

gyvenantys žmonės ir šeimos yra įtraukiami į šios mokyklos veiklas: kalėdines muges, gamtos 

saugojimo akcijas, kitas bendras veiklas. 
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3 ir 4 pav. Laisvosios Ikškilės mokyklos vaikų laisvalaikis ir daržas 

 

Vietiniai ūkininkai ir maisto produktų gamintojai aprūpina mokyklą reikalingais maisto 

produktais, kurių mokykla neužsiaugina pati. Taip pat tiekia gėrybes mokykloje veikiančiam Bio 

produktų mainų centrui. Mokyklos sode ir darže dirbantys mokyklos darbuotojai, kartu su vaikais ir 

tėvais augina daržoves ir vaisius (5 pav.). Derlius gausus ir įvairus, tad nemažą dalį vaikų 

valgiaraščio produktų sudaro pačių užaugintos gėrybės. Vaikai, dalyvaudami daržovių auginimo 

procese, ne tik įgyja daržininkystės įgūdžių bet ir noriau valgo pačių užsiaugintas daržoves, jomis 

džiaugiasi ir mėgaujasi (6 pav.). Aktyvi veikla sode ir darže prisideda prie vaikų fizinės ir emocinės 

sveikatos. Mokykloje besimokantys vaikai labai daug praleidžia laiko lauke, gamtoje. Ir geru, ir 

prastu oru leidžia laisvalaikį kieme, ten mokosi, eina arba važiuoja dviračiais į žygius po apylinkes. 

 

  

5 ir 6 pav. Laisvosios Ikškilės mokyklos vaikų užsiėmimai  

 

Mokykla palaiko glaudžius ryšius su savivaldybe. Savivaldybės darbuotojai konsultuoja 

teisiniais ir kitais klausimais, padeda surasti būdus, kaip atitikti teisės reikalavimus. Savivaldybė 

labai vertina šią mokyklą ir kada tik gali, suteikia pagalbą jos aplinkai gerinti, idėjoms įgyvendinti, 

bendradarbiauja įgyvendinant įvairius projektus, remia veiklas ir renginius. 

 

Bendruomeninė veikla 

 

2018 metais atnaujintame Ikšklės laisvosios mokyklos kiemo pastate atidarytas Bio produktų 

ir amatų platinimo centras. Centro įkūrimas finansuotas Kaimo paramos tarnybos projekto „Vietinio 

Bio maisto produktų gamintojų ir amatų platinimo centro steigimas“ lėšomis. 

Centre vyksta bio maisto mainai – norintys gali savo turimus produktus mainyti į kito dalyvio 

turimus produktus. Taip pat yra galimybės įsigyti vietinių ūkininkų tiekiamo bio maisto ir vietinių 

amatininkų gaminių (7 ir 8 pav.). Centre pirmenybė teikiama kaimynystėje auginamiems ir 
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pagamintiems produktams, siekiant sumažinti aplinkos taršą, kuri atsiranda dėl produktų tiekimo iš 

toliau esančių vietovių. Bio produktų platinimo ir pardavimo centro lentynos nuolat papildomos 

įvairiais ekologiškai išaugintais ir pagamintais produktais, todėl kiekvienas bendruomenės narys 

gali rasti naudingų ir skanių produktų savo kasdieniam ir šventiniam stalui. Parduotuvėje taip pat 

galima įsigyti Ikškiles laisvosios mokyklos patalpose pagamintų maisto produktų ir kitų gaminių. 

Mokykla turi geras sąlygas gaminti maistą ne tik savo reikmėms, bet ir pardavimui. 

 

  
7 ir 8 pav. Laisvosios Ikškilės mokyklos Bio produktų ir amatų platinimo centras  

 

Mokyklos virtuvės patalpos yra puikiai įrengtos, pritaikytos ekologiškam maisto gaminimui. 

Jų įrengimas buvo finansuotas pagal Kaimo plėtros paramos projektą „Ekologiško maisto gaminimo 

mokymų virtuvės“. Ekologiško maisto gamybos mokymo virtuvė sėkmingai veikia nuo 2014 m.. 

Čia ekologinio sveiko maisto gaminimo subtilybių mokymai organizuojami mokinių šeimoms ir 

savivaldybės bendruomenei (9 ir 10 pav.). Tokiu būdu bendruomenė skatinama ir mokoma sveikai 

maitintis. Mokiniai taip pat aktyviai prisideda prie maisto ruošimo proceso kiekvieną dieną. Vaikai 

padaro jiems paskirtus darbus, padeda šeimininkei ruošti maistą. Tuo pačiu ir patys mokosi gaminti 

sveiką maistą, ugdo sveiko valgymo ir ekologiškos maisto gamybos įgūdžius. Be to, labai 

džiaugiasi valgydami maistą, prie kurio gamybos patys prisidėjo. 

 

  
9 ir 10 pav. Laisvosios Ikškilės mokyklos vaikai dalyvauja maisto gaminime 

 

Mokykla priklauso Eco mokyklų tinklui. Šis judėjimas suteikia mokyklos bendruomenei 

įkvėpimo ir sudaro nuolatinio mokymosi galimybes vaikams, mokytojams ir tėvams. Mokykla taip 

pat įsitraukusi į Lėto maisto judėjimą, kuriame pabrėžiama, kad maistas turi teikti malonumą, taigi 

mokykloje rūpinamasi, kad stalai būtų gražiai padengti, kad maistas atrodytų estetiškai, kad sklistų 

malonus kvapas ir visas valgymo procesas teiktų malonumą. Mokykloje maistas tiekiamas tiesiai iš 

gamintojų, todėl yra užmegzti tiesioginiai ryšiai su ūkininkais, o tai leidžia lengviau užtikrinti 

aprūpinimą kokybišku ekologišku maistu reikiamu metu. 
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Ikškilės mokykla aktyviai bendradarbiauja su kitomis mokyklomis. Kartu organizuoja 

renginius, akcijas, vaikai važiuoja į susitikimus vieni su kitais, mokosi vieni iš kitų, keičiasi 

idėjomis. 2018 metais, kartu su įvairiomis mokymo institucijomis iš visos šalies, Ikškilės vaikai 

dalyvavimo plastiko atliekų mažinimo akcijoje. Jie rengė informacinius pranešimus, vykdė 

bendruomenės narių mokymus, kurių metu pasakojo, kodėl reikia ir kaip galima sumažinti plastiko 

atliekas buityje. 

 

  
11 ir 12 pav. Laisvosios Ikškilės mokyklos vaikų ir bendruomenės veiklos 

 

Mokykla teigiamai veikia Ikškilės bendruomenės šeimų gyvenimo kokybę: skatina šeimų 

bendradarbiavimą, užtikrina fizinę ir emocinę vaikų sveikatą, pritraukia šeimas iš kitų gyvenviečių 

ne tik atvežti mokytis vaikus, bet ir persikelti gyventi. Taip pat mokykla labai pagyvino ir tų 

bendruomenės narių, kurie neturi vaikų gyvenimą (11 ir 12 pav.). Visus džiugina kaimo aplinkoje 

aktyviai laisvalaikį leidžiantys vaikai, jų inicijuojami renginiai, bendros veiklos. Mokyklos 

aprūpinimas maistu ir kitais reikalingais daiktais, galimybės prisidėti prie ugdymo proceso suteikia 

bendruomenės nariams savirealizacijos, malonios veiklos ir papildomų pajamų galimybes. 

 

Teisinė sistema 

 

Mokykla džiaugiasi šiais metais įvykusiais pokyčiais teisinėje šalies sistemoje: įteisinta 

galimybė maitinti vaikus vegetariniu maistu ir suteikta galimybė privačių bendruomenės mokyklų 

vaikų lavinimui naudotis finansavimu iš mokinio krepšelio. Džiaugiamasi, kad šalies teisės aktai 

sustiprina faktą, kad švietimo sistemoje svarbiausia yra vaikas, kuris ir yra viena iš pagrindinių 

Ikškilės mokyklos vertybių. 

Iki šiol mokyklos darbuotojams teko susidurti su daug formalių teisinių apribojimų, kurie 

neleido legaliai ir ramiai vykdyti mokyklos vertybes atitinkančių veiklų. Darbuotojams daug jėgų 

reikia įdėti, kad suprastų, ko reikalauja įstatymai, ir kad paaiškintų vastybės institucijoms, jog jie jų 

nepažeidžia. 

Pavyzdžiui, iki šių metų savivaldybės galėdavo pačios nuspręsti, ar skirti lėšų mokinių 

ugdymui privačiose mokyklose. Ikškilės mokyklos atstovai pateikė įstatymo pataisos pasiūlymą ir 

šis įstatymas buvo pakoreguotas. Nuo 2018 metų Latvijos įstatymai nurodo, kad savivaldybės 

privalo skirti lėšų vaikų ugdymui ir privačiose mokyklose. 

Kitas pavyzdys: vegetariškas maistas iki šių metų Latvijoje nebuvo leidžiamas mokyklose. 

Šioje mokykloje jis vis tiek buvo tiekiamas, nes tėvai tam pritarė, o vaikai noriai valgė. Tėvai ir kiti 

mokyklos atstovai kreipėsi į teismą, kad įrodytų, jog vegetariškas maistas nepažeidžia vaikų teisių ir 

yra tinkamas mokymo įstaigose. Kol vyko teismo procesas, pasikeitė įstatymas ir vegetariškas 

maistas mokyklose tapo legaliu. 

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai, įvairių partijų atstovai, teisininkai, tėvai, šios ir 

kitų mokyklų darbuotojai aktyviai prisidėjo prie teisinės aplinkos, suteikiančios sąlygas ugdyti 

vaikus bendruomeninėse, visuomeninės naudos organizacijose ir socialinių verslo įmonių vaikų 

ugdymo organizacijose. 
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Išvados 

 

1. Apibendrinant galima teigti, kad šalyje vykstantys socialiniai ir kultūriniai pokyčiai padarė 

tiesioginę įtaką Ikškilės mokyklos atsiradimui ir sėkmingai veiklai. Kuo toliau, tuo daugiau 

bendruomenės narių nori užtikrinti savo vaikams sveiką emocinę ir fizinę aplinką, savirealizacijos 

laisvę, saugumą ir išsilavinimą. Bendruomenės nariai atsigręžia vienas į kitą, nori bendradarbiauti, 

kartu leisti laisvalaikį, dirbti, padėti vieni kitiems. 

2. Informacija apie mokyklą sklinda iš lūpų į lūpas. Mokyklos bendruomenė aktyviai 

dalyvauja įvairiuose projektuose, veiklose, todėl viešojoje erdvėje yra daug informacijos apie ją. Tai 

pirmoji bendruomeninė laisvoji mokykla Latvijoje. Ypač šia mokykla domisi tėvai, kurių šeimos 

gyvenimo būdas ir požiūris į vaikų ugdymą sutampa su mokyklos vertybėmis: pagarba tradicijoms, 

sveikatą stiprinantis vegetariškas maistas, gamta, vaiko, kaip asmenybės, turinčios teisę į laisvę, 

vertinimas. Norinčių savo vaikus ugdyti šioje mokykloje tėvų yra daug, todėl vykdoma atsakinga 

atranka: skaitomi motyvaciniai laiškai, kalbama su šeimomis. Įvertinama, ar šeimos gyvenimo 

būdas ir vertybinės nuostatos sutampa su mokyklos bendruomenės vertybėmis, ar tėvai turės 

galimybes prisidėti prie mokyklos veiklų. Tai labai svarbu, nes mokyklos funkcionavimas paremtas 

visos šeimos prisidėjimu ir dalyvavimu. 

3. Laisvoji Ikškiles mokykla – tai ne tik mokykla, bet kartu ir šeimos gyvenimo būdas, vieta, 

kur visa šeima aktyviai dalyvauja veiklose, susipažįsta su kitomis šeimomis, mokosi naujų dalykų, 

bendradarbiauja, įkvepia ir palaiko vieni kitus. Mokykla nuolat plečiasi, auga, priima vis daugiau 

vaikų. Tik patalpų dydis riboja plėtimosi galimybes. Ši mokykla yra pavyzdys kitoms 

bendruomenėms, norinčioms įkurti mokyklas. Mokyklos darbuotojai ir iniciatyvinė įkūrimo grupė 

noriai dalinasi patirtimi ir patarimais su kitomis bendruomenėmis. Tikimasi, kad tai yra pirmoji 

Latvijoje laisvoji bendruomenės mokykla ir kad greitai tokių mokyklų bus daug daugiau.  
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IKSKILE FREE SCHOOL 

 

Summary 

 

The Free Iksķile School is a private school whose activities are based on a holistic approach to human 

development, which states that one needs to develop all aspects of his life: mental, intellectual, physical and 

emotional. It is not only a school but also a family lifestyle, a place where the whole family actively engages 

in activities, learns about other families, learns new things, collaborates, inspires and supports each other. 

Student parents, municipality, community, surrounding farmers and volunteers are actively involved in 

school retention. Parents are able to provide funds, help them to make the necessary work indoors, gardens 

and gardens, and organize their leisure time. The municipality also contributes to the organization of 

financial maintenance of the school and children's leisure time (projects, events). The community is actively 

involved in collaborative activities, projects and events. Local farmers and food manufacturers provide 

schools with the necessary food products that the school itself does not provide. It also supplies to the 

school's Bio Product Exchange Center. In turn, pupils and employees of Ikskile School provide opportunities 

for municipalities and even other interested joint ventures to spend interesting and meaningful time in events, 

projects and activities. The school has a positive impact on the quality of life of the families of the Iksķile 

community. Encourages family cooperation, ensures the physical and emotional life of children. 

 

Keywords: free Ikskile school, commumity school. 
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SOCIALINIS VERSLAS KAIME: SĄLYGOS PRADĖTI IR GALIMYBĖS 

VYSTYTI 
 

Aida Markaitienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
Anotacija 

 

Pastaruoju metu žodžių junginiai su terminu „socialinis“ skamba labai dažnai ir galima teigti, jog yra tiesiog 

madinga. Nagrinėjama socialinė aplinka, analizuojama socialinė problematika. Daug kalbama apie socialinį 

atsakingumą, reklamos tikslais arba tikrai iš geranorišku paskatų skelbiant, kad įmonė yra socialiai atsakinga. Gauti 

socialines pašalpas lengva, tereikia „nerasti“ darbo. Sąvokos „sоcialinis“ kontekste pakankamai nesenai iškilo dar 

vienas terminas – socialinis verslas. Todėl aktualu išsiaiškinti ir pabandyti suprasti socialinio verslo apibrėžimą, 

išanalizuoti socialinio verslo kūrimo ir plėtojimo galimybes. Šiame straipsnyje siekiama išdėstyti sąvokos „socialinis 

verslas“ esmę, pasiaiškinti galimybes pradėti ir vystyti socialinį verslą Lietuvos kaime. Akivaizdu, kad vien noro 

gyventi ne mieste nepakanka, o tik idėjos pradėti socialinį verslą, kuriant vyresnio amžiaus žmonių bendro gyvenimo 

sodybas, nepakanka. Reikia aiškiai suprasti realią idėjos įgyvendinimo galimybę, realizuojant savo patirtį, žinias ir 

entuziazmą Lietuvos kaime. 

 

Raktiniai žodžiai: socialinis verslas, socialinio verslo modelis. 

 

Įvadas 

 

Kiekvienas savaip priima ir supranta bendrą siekį Lietuvoje kurti ir vystyti tvarią visuomenę, 

kuri gali prilygti, pagal aukštą visuomenės gerovės lygį ir realizuotas galimybes, kitoms pasaulio 

valstybėms. Kiekvienas mūsų vienaip ar kitaip prisidedame prie klestinčios valstybės kūrimo, 

augimo, savaip suprasdami savo galimybes ir indėlį. Stebint šiandieninę situaciją Lietuvoje, 

išryškėja, kad gyventojų užimtumo, jaunimo „sulaikymo“ neišvykti į kitas šalis, visuomenės 

senėjimo ir senyvo amžiaus žmonių atskirtis, kitos socialinės problemos yra ypač aktualios ir 

sprendžiamos pakankamai vangiai. Socialinių problemų sprendimas valstybiniu lygiu – lėtas ir 

netolygus. Aktualizuojant socialinį verslą kaip galimybę spręsti socialines problemas, svarbu 

išsigryninti teorinius dėsningumus ir išsiaiškinti galimybes. 

Tyrimo tikslas – nustatyti galimybes pradėti socialinį verslą ir jį plėtoti Lietuvos kaime, turint 

niekuo nesusijusią su socialine veikla gyvenimišką patirtį ir tik teoriškai suprantant gyvenimo 

kaime ypatumus. 

Tikslui įgyvendinti yra keliami šie uždaviniai: 

1) apibrėžti terminą „socialinis verslas“ ir socialinio verslo modelio elementus;  

2) nustatyti galimas socialinio verslo plėtros kryptis strateginiuose dokumentuose; 

3) ištirti socialinės rūpybos pagyvenusiems ir vienišiems žmonėmis poreikį. 

Tyrimo metodai: literatūros, teisinių dokumentų ir gerosios praktikos pavyzdžių analizės, 

sugretinimo ir kiti metodai. 

 

Socialinio verslo apibrėžtis 

 

Pradedant domėtis bet kuria veikla, verslo sritimi, ypač naujokui, svarbu aiškiai suprasti 

pagrindines sąvokas ir apibrėžimus. Kilus idėjai ir planuojant vykdyti senyvo amžiaus žmonių 

globą kaimo sodyboje, labai svarbu yra suprasti, kas yra socialinis verslas, kaip šis terminas 

apibrėžiamas formaliai ir kaip jį supranta žmonės. 

Tenka pripažinti, kad pradiniame pažinties su tokiomis sąvokomis etape, svarbu yra 

išsiaiškinti, atskirti sąvokų ir jų naudojimo ypatumus. Ar skiriasi ir kuo skiriasi socialinio verslo 

įmonė nuo socialinės įmonės? Arba, kas tai yra socialiai ataskinga įmonė? Ir kuo ji skiriasi nuo 

valstybinių įmonių, besirūpinančių socialinių problemų sprendimu? Kuo tokios įmonės skiriasi nuo 

nevyriausybinių organizacijų, taip pat sprendžiančių socialines problemas? 
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Iš šios sąvokų ir terminų įvairovės padeda išbristi esminis suvokimas, kad visuomenės 

ekonominis vystymasis ir socialinis gyvenimas yra glaudžiai susiję, persipynę. Galima aiškiai 

atskirti valstybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, socialiai atsakingo verslo įmonių bei 

socialinio verslo įmonių apibrėžimus, tačiau aiškiai suprantame, jog skirtingi įmonių juridiniai 

statusai tik apibrėžia kokiais valdymo, finansavimo būdais bus siekiama spręsti socialines 

problemas ir padėti tenkinti socialinius visuomenės poreikius. 

Trumpai prisimenant, kad „socialinis“ tai yra „visuomeninis“, susijęs su visuomene, turime 

galvoje, jog visi junginiai, pvz., socialinis sluoksnis, socialinė padėtis, socialinė apsauga ir pan., 

susiję su padėtimi visuomenėje (bendruomenėje), gyvenimu bei gyvenimo sąlygomis joje. 

Pasigilinus į sąvokas, o ypač į Lietuvos Respublikoje veikiančią teisinę bazę, galima teigti, jog 

sąvokos „socialinis verslas“, „socialinė įmonė“, „socialiai atsakinga įmonė“ tarpusavyje susijusios, 

tačiau skiriasi. Toliau tikslingai nebus nagrinėjamos socialinių įmonių, socialiai atsakingų įmonių 

apibrėžtys. 

Siekiant aiškiau atskirti sąvokas ir išsakyti nuomonę, apibrėžtys yra sugretinamos: 

• Socialinė įmonė – tai juridinis asmuo, atitinkantis smulkiam ir vidutiniam verslui keliamus 

reikalavimus. Tokios įmonės statusą, tikslus apibrėžia Lietuvos Respublikos socialinių įmonių 

įstatymas (2004 m. birželio 1 d. Nr. IX-2251), kuriame nurodoma, kad tokios įmonės turi užtikrinti 

šiame įstatyme nurodytų tikslinių visuomenės grupių asmenų (pvz., praradusių darbingumą, 

ekonomiškai neaktyvių ir pan.) įdarbinimą. 

• Socialiai atsakingos įmonės apibrėžtis visuotinai suprantama taip, kad socialiai atsakingu 

gali būti bet kuris juridinis asmuo, kurio ideologija, politika, tikslai ir praktiniai veiksmai orientuoti 

į socialinių bei aplinkosauginių klausimų sprendimą. Tokios įmonės paprastai glaudžiai 

bendradarbiauja su bendruomene, vietos valdžios institucijomis ir savo veikloje vadovaujasi 

pagarbos visuomenei (ypač socialiai pažeidžiamoms visuomenės dalims) bei aplinkai principais. 

Išsamiai socialinio verslo sąvoka apibūdinta „Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių 

studijoje“ (Jakubavičius, Leichteris, Stumbrytė, 2016), kur remiantis užsienio šalių (Jungtinės 

Karalystės, Nyderlandų Karalystės ir Švedijos Karalystės) socialinio verslo teisiniu reglamentavimu 

ir praktika, ne tik apibendrinti socialinio verslo kriterijai, bet ir įvertintas Lietuvos socialinio verslo 

teisinis reglamentavimas, siekiant socialinio verslo plėtros Lietuvoje, pateikiamos rekomendacijos 

teisinės ir finansinės socialinio verslo aplinkos formavimui. Iš šioje studijoje pateiktos analizės yra 

aišku, kad ES institucijų dokumentuose sąvokos “socialinė ekonomika“, „socialinė įmonė“, 

„socialinis verslas“ kartais naudojami kaip sinonimai, kas kelia nemažai sumaišties, vertinant 

socialinio verslo įmonių skaičių, modelius, taikomus vertinimo kriterijus. 

Pagal „Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studiją“ (Jakubavičius, Leichteris, 

Stumbrytė, 2016) galima išskirti du socialinio verslo apibrėžimus: 

1. Socialinį verslą vysto įmonės, kurių pelnas refinansuojamas į socialinių tikslų 

įgyvendinimą, jų komercinei veiklai būdingos socialinės inovacijos, o nuosavybės formos ir veiklos 

organizavimo principai orientuoti į socialinį teisingumą. 

2. Socialinis verslas – tai verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno 

siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei 

viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos. Socialinis 

verslas apima tris pagrindinius aspektus: verslumo (nuolatinė ūkinė komercinė veikla), socialinį 

(socialinių tikslų siekimas) ir valdymo (ribotas pelno paskirstymas, skaidrus valdymas) (Lietuvos 

Respublikos socialinio verslo koncepcija). 

Taigi, apibendrinant galima socialinį verslą apibrėžti taip:  

Socialinis verslas, išnaudodamas rinkos mechanizmus, apjungdamas verslo galimybes ir 

kūrybišką socialinių problemų sprendimą, pasitelkdamas socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir 

privataus verslo sektorių partnerystės patirtis, siekia socialinių problemų sprendimo. Tokiu būdu, 

socialinio verslo įmonė yra tokia įmonė, kuri veikia realiomis rinkos sąlygomis, siekia pelno 

įgyvendindama socialinius tikslus, tačiau visą gautą pelną arba jo dalį reinvestuoja į socialinius 

siekius. Pagal 2018 m. Socialinio verslumo forumo ataskaitoje pateiktus teiginius, yra penki 

pagrindiniai socialinio verslo kriterijai: apibrėžtas socialinis tikslas; atsakinga veikla, į kurią 
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siekiama įtraukti visuomenę; pelnas, naudojamas socialiniams tikslams įgyvendinti; vykdoma 

komercinė veikla; veikla nepriklausoma nuo viešojo sektoriaus. Todėl pirma mintis aiškinantis, 

kokios įmonės gali „priklausyti“ vykdančių socialinį verslą kategorijai, yra ta, kad priskiriamos 

vadinamosios Nevyriausybinės organizacijos (viešosios įstaigos), sprendžiančios socialines 

problemas, kas įprastai asocijuojasi su sąvokomis „ne pelno siekiančios“, „savanoriškos“, 

„nevalstybinės“ ir pan. Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vadove (Ilgius, 1998) išskiriamos ne 

pelno organizacijų rūšys: visuomeninės organizacijos; asociacijos; labdaros ir paramos fondai; 

viešosios įstaigos; specifinės ne pelno organizacijos. 

Apibendrinant socialinio verslo įmonių ir galimų jų formų apibrėžtis galima daryti prielaidą, 

kad ES teisės aktuose teikiami socialinio verslo apibrėžimai ir kriterijai nėra griežti, t.y. daugiau 

rekomendacinio pobūdžio. Tuo siekiama neapriboti, nesudaryti formalių kliūčių įvairių formų 

ekonominės veiklos subjektams vystyti veiklas, kurios sprendžia socialines problemas. 

Vienareikšmiškai aišku, kad socialinį verslą vystanti įmonė privalo turėti aiškius socialinius tikslus. 

Tokia įmonė gali būti tiek nesiekianti pelno organizacija, tiek veiklą organizuojanti su tikslu turėti 

pelną, tačiau įmonės savininkai ir/ar investuotojai turi aiškiai suprasti, kad tokios įmonės pelnas bus 

skirtas toliau plėtoti socialinį verslą. Vis dėlto galima teigti, kad Lietuvos Respublikos teisinėje 

bazėje nėra tiksliai apibrėžta socialinio verslo sąvoka ir nėra aišku (ypač pradedant domėtis 

socialinio verslo kūrimo galimybėmis), kokios įmonės gali turėti socialinio verslo statusą. 

 

Socialinio verslo modeliai 

 

Socialinio verslo modeliai išskiriami pagal kuriamą socialinę vertę (išmatuojamą poveikį), 

socialinę misiją, finansinius tikslus, rinkos situaciją, klientų poreikius, teisinę aplinką.  

Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studijoje (Jakubavičius, Leichteris, Stumbrytė, 

2016) pateikiamas socialinio verslo modelių išskyrimas pagal verslo ir socialinių programų 

integracijos lygį: verslo rėmimo modelis (teikiamas finansavimas tikslinėms visuomenės grupėms); 

rinkos tarpininko modelis (organizuoja klientų finansinį savarankiškumą per produkcijos 

pardavimus arba veiklos finansavimą); užimtumo modelis (teikia profesinio mokymo arba 

įdarbinimo paslaugas); atlygintinų paslaugų modelis (atlygintinas socialinių paslaugų teikimas 

tikslinėms visuomenės grupėms); kooperatyvo modelis (teikiamos tikslinės paslaugos susivienijimo 

nariams); rinkos ryšių modelis (teikia atlygintinas tarpininko paslaugas, tiesiogiai nevykdo 

pardavimų); organizacinio palaikymo modelis (vykdo veiklas, pajamas iš kurių yra skiriamos 

motininės įmonės socialinių programų išlaidoms padengti). Suprantama, konkrečiose socialinio 

verslo įmonėse gali vyrauti skirtingų modelių tam tikri elementai, tačiau praktikoje retai galima 

sutikti hibridinį modelį, t.y. iš kelių socialinio verslo modelių. 

Išanalizavus Lietuvoje vyraujančius socialinio verslo modelius, t.y. įmonių rūšis, priskiriamas 

socialiniam verslui, galima teigti, kad vyrauja atlygintinų paslaugų ir kooperatyvų modeliai. Vystosi 

verslo rėmimo ir atlygintinų paslaugų modeliai, tačiau sąlygos šiems modeliams dar nėra 

pakankamos. Siekiant sėkmingos socialinio verslo subjekto veiklos reikia praktikoje surasti 

galimybę apjungti kelis pagrindinius skirtingų modelių elementus. Pvz., tikėtinas labai teigiamas 

veiklos rezultatas apjungus finansavimą tikslinėms visuomenės grupėms, įdarbinimo paslaugų 

teikimą, dalyvavimą kooperatinėje veikloje, teikiant atlygintinas socialines paslaugas ir/arba 

tarpininkavimo paslaugas. Bet kokiu atveju, kol nėra priimtas socialinio verslo plėtros įstatymas ir 

išsamiau nebus teisiškai paaiškinta, kokia įmonė gali save vadinti vystančia socialinį verslą, 

modeliuoti socialinį verslą pakankamai painu. 

 

Socialinės problemos, kurias gali spręsti socialinis verslas 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.167 patvirtino 

Vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Šiame dokumente Vyriausybės I Prioritetui (Darni, 

atsakinga ir sveika visuomenė) įgyvendinti numatyta 1.1. Kryptis (Skurdo, socialinės atskirties ir 

pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas), kur 1.1.5. Darbas (Socialinio verslo plėtra). 
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Šiuo darbu planuojamas socialinio verslo plėtros įstatymo priėmimas, siekiant apibrėžti socialinio 

verslo kriterijus, formas ir paramos gavimo formas. Planuojama, kad toks darbas būtų 

pamatuojamas įsteigtų socialinių verslų skaičiumi, kuris nuo 2016 m. fiksuoto skaičiaus 30, iki 

2020 m. turėtų išaugti iki 150. Analizuojant duomenis, kuriuos galima rasti internetinėje erdvėje, 

nėra galimybės suprasti, kokios įmonės bus įtrauktos, matuojant nurodyto darbo atlikimą. Kaip ir 

buvo minėta anksčiau, būtina aiški ir visuotinai vienodai suprantami teisės aktai. Nors Socialinio 

verslo plėtros įstatymo projektas registruotas 2018 05 31, tačiau žinių apie įsigaliojusias nuostatas 

kol kas nėra. 

Kita Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta I Prioriteto kryptis 1.3. (Sveikatos 

priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas), kur yra 1.3.5. Darbas (Vyresnio amžiaus 

žmonėms skirtų kompleksinių ir integruotų paslaugų teikimo sistemos sukūrimas: Slaugos ir 

sveikatos paslaugų kooperatyvų diegimas, inovatyvių slaugos ir kitų sveikatos priežiūros paslaugų 

pirkimo modelių išbandymas, siekiant efektyvinti vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir vyresnių) 

socialinę ir medicininę rūpybą; Savarankiško gyvenimo namų koncepcijos įdiegimas, derinant su 

teikiamomis integralios pagalbos paslaugomis vyresnio amžiaus asmenims (vyresniems kaip 65 m.), 

taikant mobilias komandas ir medicinines technologijas; Vyresnio amžiaus žmonėms palankios 

įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų parengimas bei sertifikavimo proceso atlikimas; 

Vyresnio amžiaus gyventojų (65 m. ir vyresnių) lėtinių neinfekcinių ligų aktyvaus valdymo 

sistemos parengimas ir įdiegimas). Numatyti tokie rodikliai, kuriais matuojamas darbo 

rezultatyvumas: a) slaugos ir kitas sveikatinimo paslaugas gaunančių vyresnio amžiaus asmenų 

(65+) savo namuose ir stacionaruose dalis nuo bendro vyresnio amžiaus asmenų (65+) skaičius nuo 

2,6 proc. 2016 m., turėtų išaugti iki 4 proc. 2020m. Deja, tarpinių tokio matavimo rezultatų rasti 

nepavyko. 

Taigi, svarbu pažymėti, kad siekiant pažangos socialinio verslo plėtros klausimais, būtina 

priimti Socialinio verslo plėtros įstatymą ir galutinai įtvirtinti tiek socialinio verslo statusą, tiek 

teisiniu pagrindimu įtvirtinti socialinį verslą. 

Visais atvejais akivaizdu, kad socialinių problemų sprendimas Lietuvoje priklauso nuo 

visuotinų pastangų. Čia būtinas tradicinio privataus verslo įsitraukimas (pvz., įmonių socialinės 

atsakomybės projektai). Neabejotinai reikalinga nevyriausybinių organizacijų veikla, nors ir nėra 

matavimo metodikų, kuriomis galima būtų įvertinti, kiek NVO prisideda prie socialinių problemų 

sprendimo. Dar daugiau, vertinant NVO patirtį, finansavimo šaltinius ir keičiantis požiūriui iš 

„prašytojo“ pozicijos pereinant prie „verslininko“ galvosenos, NVO puikiai gali transformuotis į 

socialinio verslo subjektus. Trečioji, ir bene svarbiausia, „visuotinė jėga“ – valstybės ir 

savivaldybės įstaigų teikiamų ir verslui patrauklių viešjųjų paslaugų perdavimas socialiniam verslui. 

Tai galėtų būti ne tik bendrosios paslaugos (pvz., maitinimo organizavimo, trasporto paslaugų, 

kultūrinės paslaugos ir pan.), bet ir paslaugos, susijusios su socialine priežiūra bei globa (pvz., 

socialinė pagalba namuose, trumpalaikio ar ilgalaikio apgyvendinimo, psichologinės pagalbos, 

ilgalaikė arba trumpalaikė globa). Galima pabrėžti, kad perduodant valstybės, savivaldybių įstaigų 

teikiamas socialines paslaugas socialinio verslo subjektams, akivaizdžiai išaugtų teikiamų paslaugų 

kokybė, lengviau būtų pritraukiami papildomi reikalingi ištekliai (privačios investicijos, 

savanorystė ir pan.), mažėtų socialinių paslaugų administravimo kaštai, o paslaugų teikimas taptų 

lankstesnis. Bet kokiu atveju, savivaldybės yra tiesiogiai atsakingos už socialinių problemų 

sprendimus regionuose, o socialinio verslo plėtros įstatymo projekte aiškiai apibrėžiama, kad 

savivaldybės kontroliuoja socialinio verslo subjektus. 

Taip pat reikia pažymėti, jog kalbant apie socialinio verslo vystymosi galimybes Lietuvos 

kaimo vietovėse svarbu užtikrinti galimybę teikti miesto gyventojams socialines paslaugas kaimo 

vietovėse ir/arba socialinį verslą kurti, plėtoti miesto gyventojams. Stebimi Vyriausybės ketinimai 

pakeisti jaunų žmonių migravimo kryptį iš kaimų į miestus tik labai retais atvejais yra patrauklūs. 

Specialistai, dirbantys kaime įsikūrusiose įmonėse dažniausiai negyvena kaime (jei gyvenimu 

kaime nelaikysime aplink didžiuosius miestus besikuriančių naujų gyvenviečių), jie dažniausiai 

renkasi važiuoti į darbą ir namo. Netgi nemenka dalis ūkinę veiklą kaime vykdančių ūkininkų 

sėkmingai gyvena mieste. 
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Deja, akivaizdaus skatinimo ne tik dirbti, bet ir gyventi kaime nėra. Todėl būtina visokeriopai 

palaikyti iniciatyvas pradėti ir vystyti socialinį verslą kaime, kurio sukurti produktai skirti miesto 

gyventojams. Tikėtina, kad tokiu atveju galima gera darbinės patirties, ekologiškų gyvenimo sąlygų 

ir, žinoma, socialinių problemų sprendinių sinergija. 

 

Poreikis ir galimybės vystyti socialinį verslą, siekiant pasirūpinti pagyvenusiais ir vienišais 

žmonėmis 

 

Remiantis Lietuvos Statistikos departamento teikiamais duomenimis ir siekiant išsiaiškinti, ar 

pakankamai išplėtota infrastruktūra senyvo amžiaus žmonėms (65 metų ir vyresniems) gauti globą, 

buvo atliktas gyventojų skaičiaus Lietuvos regionuose ir savivaldybėse palyginimas su veikiančių 

senyvo amžiaus žmonių globos namų skaičiumi ir juose galinčių gyventi senyvo amžiaus žmonių 

skaičiumi. Skirtingose savivaldybių teritorijose yra nevienodas ne tik senyvo amžiaus globos namų 

skaičius, bet ir labai skirtingas santykis tarp globos namų vietų skaičiaus ir statistinio savivaldybės 

teritorijoje gyvenančiųjų skaičiaus. Visoje Lietuvoje 2018 metų pradžioje teorinę galimybę gyventi 

globos namuose turėjo 0,71 proc. vyresnių nei 65 metai amžiaus žmonių (skaičiavimuose remiamasi 

išvestiniu išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientu, t.y. pagyvenusių (65 metų ir 

vyresnio amžiaus) žmonių skaičiumi, tenkančiu šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų). O tokiose 

savivaldybėse kaip Širvintų r., Prienų r., Raseinių r., Akmenės r., Ignalinos r. šis statistinis rodiklis 

yra aukštesnis ir svyruoja nuo 1,31 proc. iki 2,90 proc. Išskirtinas yra Prienų rajonas, kur Statistikos 

departamento duomenimis yra 3 globos namai, o juose gyventi gali iki 280 senjorų. Kitokia 

situacija yra Druskininkų m., Birštono, Kaišiadorių r., Panevėžio m., Panevėžio r., Šiaulių m., 

Šiaulių r., Mažeikių r. savivaldybėse, kuriose teorinę galimybę gyventi globoje pagyvenusio 

amžiaus žmonės turi pakankamai nedidelę. Suprantama, tokie skaičiavimai nėra pakankami, būtina 

atsižvelgti į atskirų savivaldybių išskirtinumus. Pvz., neteisinga vienodai statistiškai vertinti 

Druskininkų miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių situacijų, suprantant tiek teritorinius 

ypatumus, tiek skirtingas savivaldybių socialines tradicijas, savivaldybių specifiką, t.y. 

Druskininkai ir Birštonas yra kurortiniai miestai, tačiau akivaizdu, kad Panevėžio bei Šiaulių 

miestai ir rajonai nėra aprūpinti galimybe apgyvendinti pagyvenusio amžiaus žmones globos 

namuose. Išsamesni duomenys pateikiami 1 lentelėje. 

Prieš pradedant socialinį verslą būtina detalesnė esamos situacijos apžvalga. Tačiau galima 

daryti prielaidą, kad Lietuvoje dar nėra pakankamai išvystyta socialinė pagyvenusių žmonių globa. 

Žinoma, oponentai teigs, jog šalyje neturime senyvo amžiaus gyvenimo globos namuose 

„mados“. Tačiau besirengiant šiam straipsniui ir miestiečiui svarstant apie pagyvenusių žmonių 

globos perspektyvas kaime, buvo apklausta 14 mieste gyvenančių senjorų. 9 apie perspektyvą 

gyventi priežiūroje tinkamai, oriai, organizuotoje kaimo sodyboje, ne mieste, pasisakė teigiamai. 

Tokį pasirinkimą grindė ne tik mintimis apie tai, jog sunku darosi save aptarnauti, norisi ramybės, 

garantuotos ir kvalifikuotos priežiūros, bet miesto senjorus viliotų galimybė maitintis sveikatai 

palankiais „tikrame“ kaime užaugintais produktais, daugiau judėti gryname ore, net buvo išsakytos 

mintys, kad su malonumu norėtų padirbėti daržuose, soduose ar pan. 
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1 lentelė. Lietuvos regionuose ir savivaldybėse gyvenančių pagyvenusio amžiaus (65 metų ir 

vyresnių) žmonių skaičiaus palyginimas su veikiančių pagyvenusio amžiaus žmonių globos 

įstaigų vietų skaičiumi 

 Išlaikomo 

amžiaus 

pagyvenusių 

žmonių 

koeficientas – 

pagyvenusių (65 

metų ir vyresnio 

amžiaus) žmonių 

skaičius, 

tenkantis šimtui 

15–64 metų 

amžiaus 

gyventojų.

Globos įstaigų 

pagyvenusiems 

žmonėms skaičius 

Vietų skaičius 

globos įstaigose 

pagyvenusiems 

žmonėms 

Miestas ir 

kaimas

Miestas Kaimas 2018 01 01 2018 01 01 2018 01 01

Elektrėnų sav. 1 23673 15682 7991 29 1 40 0,17% 0,58%

Šalčininkų r. sav. 31445 10797 20648 26 2 77 0,24% 0,94%

Širvintų r. sav. 15704 5734 9970 33 2 92 0,59% 1,78%

Švenčionių r. sav. 24154 14855 9299 35 1 29 0,12% 0,34%

Trakų r. sav. 32507 16635 15872 27 2 42 0,13% 0,48%

Ukmergės r. sav. 34804 20859 13945 39 2 57 0,16% 0,42%

Vilniaus m. sav. 546504 546267 237 24 4 627 0,11% 0,48%

Vilniaus r. sav. 95861 4644 91217 22 4 416 0,43% 1,97%

Vilniaus apskritis 804652 635473 169179 25 18 1380 0,17% 0,69%

Alytaus m. sav. 52051 52051 31 1 39 0,07% 0,24%

Alytaus r. sav. 26280 2329 23951 37 4 101 0,38% 1,04%

Druskininkų sav. 19796 12589 7207 37 0,00% 0,00%

Lazdijų r. sav. 19446 5092 14354 39 2 87 0,45% 1,15%

Varėnos r. sav. 22018 8 308 13710 39 2 60 0,27% 0,70%

Alytaus apskritis 139591 80369 59222 36 9 287 0,21% 0,57%

Birštono sav. 4208 2393 1815 39 0,00% 0,00%

Jonavos r. sav. 42207 27378 14829 30 2 149 0,35% 1,18%

Kaišiadorių r. sav. 30512 10962 19550 29 1 20 0,07% 0,23%

Kauno m. sav. 290289 290289 32 12 437 0,15% 0,47%

Kauno r. sav. 91513 13759 77754 23 13 410 0,45% 1,95%

Kėdainių r. sav. 47229 23746 23483 35 4 129 0,27% 0,78%

Prienų r. sav. 26725 9748 16977 36 3 279 1,04% 2,90%

Raseinių r. sav. 32946 12857 20089 35 1 204 0,62% 1,77%

Kauno apskritis 565629 391132 174497 31 36 1628 0,29% 0,93%

Klaipėdos m. sav. 149860 149860 30 3 161 0,11% 0,36%

Klaipėdos r. sav. 55171 15368 39803 22 1 221 0,40% 1,82%

Kretingos r. sav. 38203 18927 19276 30 0,00% 0,00%

Neringos sav. 3168 3168 19 0,00% 0,00%

Palangos m. sav. 15429 15429 38 2 90 0,58% 1,54%

Skuodo r. sav. 17179 5473 11706 37 2 76 0,44% 1,20%

Šilutės r. sav. 39256 15580 23676 30 3 109 0,28% 0,93%

Klaipėdos apskritis 318266 223805 94461 29 11 657 0,21% 0,71%

Kalvarijos  sav. 1 10890 4002 6888 29 1 25 0,23% 0,79%

Kazlų Rūdos sav. 1 11929 5932 5997 33 1 59 0,49% 1,50%

Marijampolės sav. 54993 36051 18942 28 4 156 0,28% 1,01%

Šakių r. sav. 28383 8391 19992 33 3 115 0,41% 1,23%

Vilkaviškio r. sav. 36695 15606 21089 34 1 70 0,19% 0,56%

Marijampolės apskritis 142890 69982 72908 31 10 425 0,30% 0,96%

Biržų r. sav. 24185 11630 12555 40 3 101 0,42% 1,04%

Kupiškio r. sav. 17340 7150 10190 38 1 30 0,17% 0,46%

Panevėžio m. sav. 89767 89767 34 1 87 0,10% 0,29%

Panevėžio r. sav. 36061 1411 34650 31 2 62 0,17% 0,55%

Pasvalio r. sav. 24386 7714 16672 35 1 37 0,15% 0,43%

Rokiškio r. sav. 29890 14101 15789 38 1 45 0,15% 0,40%

Panevėžio apskritis 221629 131773 89856 35 9 362 0,16% 0,47%

Akmenės r. sav. 19893 12209 7684 38 1 120 0,60% 1,59%

Joniškio r. sav. 21993 10028 11965 35 3 94 0,43% 1,22%

Kelmės r. sav. 27199 10624 16575 38 1 93 0,34% 0,90%

Pakruojo r. sav. 19922 5874 14048 35 2 72 0,36% 1,03%

Radviliškio r. sav. 36503 17895 18608 33 2 105 0,29% 0,87%

Šiaulių m. sav. 100693 100693 30 1 40 0,04% 0,13%

Šiaulių r. sav. 41261 11021 30240 30 1 11 0,03% 0,09%

Šiaulių apskritis 267464 168344 99120 32 11 535 0,20% 0,63%

Jurbarko r. sav. 26800 10826 15974 35 3 87 0,32% 0,93%

Pagėgių sav. 1 8094 1889 6205 28 2 45 0,56% 1,99%

Šilalės r. sav. 23791 5114 18677 28 2 84 0,35% 1,26%

Tauragės r. sav. 39923 24054 15869 32 1 50 0,13% 0,39%

Tauragės apskritis 98608 41883 56725 29 8 266 0,27% 0,93%

Mažeikių r. sav. 53380 36754 16626 26 1 40 0,07% 0,29%

Plungės r. sav. 34737 18014 16723 30 2 68 0,20% 0,65%

Rietavo sav. 1 7727 3305 4422 30 1 21 0,27% 0,91%

Telšių r. sav. 41925 23744 18181 33 1 60 0,14% 0,43%

Telšių apskritis 137769 81817 55952 29 5 189 0,14% 0,47%

Anykščių r. sav. 24455 9890 14565 42 1 40 0,16% 0,39%

Ignalinos r. sav. 15587 5965 9622 45 2 92 0,59% 1,31%

Molėtų r. sav. 18122 5658 12464 38 1 33 0,18% 0,48%

Utenos r. sav. 38373 26207 12166 35 2 47 0,12% 0,35%

Visagino sav. 18888 18732 156 27 1 28 0,15% 0,55%

Zarasų r. sav. 15891 6915 8976 40 1 30 0,19% 0,47%

Utenos apskritis 131316 73367 57949 37 8 270 0,21% 0,56%

Lietuvos Respublika 2824030 1895859 928171 30 125 5999 0,21% 0,71%

Apskritis/

savivaldybė

 Bendras gyventojų skaičius 2017 

07 01

Vietų skaičiaus 

pagyvenusių 

žmonių globos 

namuose 

santykis su 

bendru 

gyventojų 

skaičiumi

Išlaikomo amžiaus 

pagyvenusių žmonių 

(65 metų ir 

vyresnių)skaičiaus 

santykis su vietų 

skaičiumi 

pagyvenusių žmonių 

globos įstaigose
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Tokios mintys skatina kurti pradžioje kiek idealizuotą, bet labai gerais kėtinimais grįstą verslo 

kaime planą. Tokia idėja šiame etape dar nėra pagrįsta nei numatomos steigti įmonės statusu, nei 

pasitvirtintu finansiniu biudžetu. Vyksta tolimesni idėjos projektavimo darbai. Todėl labai svarbu 

yra ne tik gauti aplinkinių protingų galvų linkčiojimus, džiugius pritarimus, kaip viskas gražiai 

sugalvota, bet aiškiai suprasti, kiek valstybės institucijos rems tokią idėją, kiek galima bus tvirtai 

jaustis teisine ir finansine prasme ne tik starto metu, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje. 

 

Išvados 

 

1. Net neturint pakankamai socialinio verslo plėtros patirties, esant pakankamai didelei 

painiavai teisiniame socialinio verslo apibrėžtume, sąvokose ir pagrįstume, turėdami šiame 

straipsnyje neaptartą, bet matomą didelę gausą galinčių konsultuoti socialinio verslo plėtros 

klausimais įmonių/grupių/įstaigų/asociacijų/organizacijų, turėdami atviras širdis, nemenką veiklos 

organizavimo patirtį, galime teigti, kad socialinio verslo plėtrai pagyvenusių žmonių globos 

organizavimo kryptimi turime potencialą. 

2. Nors dar nėra valstybiniu lygmeniu pateikto socialinio verslo apibrėžimo, suprantama, kad 

tokia verslo šaka iš esmės turi turėti visus tradicinio verslo parametrus. Socialinio verslo misija yra 

teikti socialinę ir pamatuojamą naudą visuomenei, verslo pelną reinvestuojant į socialinio verslo 

plėtrą. 

3. Norint Lietuvoje pradėti ir vystyti socialinį verslą, susijusį su pagyvenusių žmonių globa 

kaimo sodybose, reikia pasirinkti verslo modelį, kuriame reikėtų apjungti finansavimą tikslinėms 

visuomenės grupėms, įdarbinimo paslaugų teikimą, dalyvavimą kooperatinėje veikloje, atlygintinų 

socialinių paslaugų teikimą. 

4. Pasitelkus statistinius duomenis ir juos palyginus su pagyvenusių žmonių globos įstaigų 

skaičiumi, galima daryti išvadą, kad poreikis pagyvenusių žmonių globai yra aktualus. Konkretaus 

projekto idėja yra pakviesti po vienu stogu kaime gyventi miestų senjorus. 
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SOCIAL BUSINESS IN COUNTRYSIDE: CONDITIONS TO START AND  

POSSIBILITIES TO DEVELOP 

 

Summary 

 

This paperwork describes the concept of social business in general and discusses development 

possibilities while implementing and creating homesteads for older people to spend their free time and live 

there. 

While looking at nowadays situation in Lithuania, we can see that many social problems like: low 

employment levels, young people leaving the country, ageing society, social separation of old people are 

really relevant but slowly solving. The process of solving these social problems in national level is very slow 

and unstable. To make social business relevant as possibility to solve social problems of state it is important 

to understand conceptions of social business and find out all the possibilities.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/92e1cf8064c411e8b7d2b2d2ca774092
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.EEC13A0B85BA
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=413827&b=
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The aim of this research is to provide insights and possibilities to start social business and expand it in 

countryside of the Lithuania for the person who is living in the city and have his experience which is not 

associated with neither social business, nor countryside. 

Objectives to fulfil an aim are:  

• To summarize the concept of social business and social business model; 

• To state possible directions of social business expansion, the base of legal regulation and 

equivalents in Government of the Republic of Lithuania politics; 

• To study a need of social assistance for older and lonely people, a present situation and developing 

possibilities by establishing retirement home in the countryside. 

This paperwork concludes that the main goal of social business is to solve social problems by using 

mechanisms of markets, by combining business possibilities and creativity, by using experiences of socially 

responsible and private businesses. That is why social enterprises applies commercial strategies to maximize 

improvements in financial, social and environmental well-being. 

This paperwork reviews possible social business models. While estimating social business models that 

are dominating in Lithuania, we can say that Cooperative and Market intermediary models are the most 

popular. To develop a successful and fluent social business there is a need to find possibility to combine 

couple different models or their elements.   

 

Key words: Social, Business, Countryside, Enterprise. 
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SOCIALINIS VERSLAS KAIMO VIETOVĖSE: KOKĮ MODELĮ 

PASIRINKTI VEIKLAI? 

 

Jolita Greblikaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
Anotacija 

 

Straipsnyje aptariami socialinio verslo veikimo modeliai Lietuvoje, taikytini pagal apibrėžtą socialinio verslo 

koncepciją ir jos taikymo rekomendacijas. Temos aktualumas grindžiamas kaimo vietovių sudėtinga ekonomine 

socialine situacija ir naujų inovatyvių sprendimų paieška esančioms problemoms spręsti. 

 

Raktiniai žodžiai: socialinis verslas, kaimo vietovės, socialinio verslo veikimo modeliai. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas. Lietuva prieš šimtą metų galėjo didžiuotis itin sėkmingu žemės ūkiu. 

Tuo tarpu dabar kaimo vietovėms Lietuvoje nemažėja iššūkių, o situacija yra išties sudėtinga. 

Žemės ūkio veikla visada buvo pagrindinė kaime ir išliko. Tačiau ūkininkai susiduria su 

konkurencija iš stambėjančių ūkių, taip pat pagalbinės darbo jėgos trūkumu, vidaus rinkos vartotojų 

stoka ir kt. Kita vertus, jaunoji karta dažnai nebenori nei likti kaime, nei užsiimti ūkininkavimu. 

Kita jaunų žmonių dalis nori užsiimti veikla, kuri būtų įvairialypė. Patrauklu tampa inovatyvus 

ūkininkavimas, kai pasirenkamos vietovei mažai būdingos augalų kultūros, auginamos retos gyvūnų 

veislės, plėtojamas agroturizmas. Tokiems pasirinkimams ryžtasi dažniau ne tie, kurie ūkininkavo 

visą savo gyvenimą, tačiau naujai apsigyvenantys kaime, drąsūs ir norintys užsiimti kitokia veikla 

nei tradicinis grūdų auginimas ar pienininkystė. Viena iš galimybių veikti inovatyviau, pažangiau, 

diversifikuoti turimą veiklą yra socialinio verslo kūrimas. Koncepcine prasme šis verslas yra 

daugiau nagrinėtas mokslinėje literatūroje (Smith et al., 2009; Zahra et al., 2009; Felizio et al., 

2013; Doherty et al., 2014), tačiau vis dar menkai yra pristatyta ir aprašyta, kaipgi turėtų atrodyti 

tokio verslo veikimo modelis praktikoje. Šio tyrimo tikslas – pateikti ir apibūdinti pagrindinius 

socialinio verslo veikimo modelius, kurie taikytini Lietuvoje. Tyrimo objektas – socialinio verslo 

veiklos modeliai. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, 

situacijos analizė. 

 

Tyrimo rezultatai 

 

Socialiniu verslu yra laikomas toks verslas, kuris integruoja tradicinio verslo, socialinę ir 

visuomeninio intereso misijas, o vykdoma veikla yra siekiama pridėtinės vertės – tiek ekonominės, 

tiek socialinės. Reikia pabrėžti, kad socialinis verslas – tai pelno siekianti veikla. Tokį verslą vykdo 

tiek tradicinio verslo įmonės, tiek ne pelno siekiančios organizacijos, savo veikloje taikančios 

tradicinio verslo principus (Choi, Majumdar, 2014). LR Ūkio ministerija Socialinio verslo 

koncepcijoje numatyta, kad „...didžiąją dalį socialinio verslo pajamų turi sudaryti rinkos įplaukos 

(prekių ir (arba) paslaugų pardavimas) – gaunama daugiau nei 50 proc. pajamų iš ekonominės 

veiklos, neskaitant investicijų verslo plėtrai...“ (Socialinio verslo...., 2015). 

Akcentuotina tai, kad neretai norintys kurti socialinį verslą galvoja, kad toks verslas yra labai 

panašus su ne pelno organizacijos vykdoma veikla ar remiasi labdaros ar paramos principais. Reikia 

žinoti, kad tai socialiai orientuota veikla, kuri yra aiškiai apibrėžta ir įvardinti jos ekonominiai 

veikimo principai. 

Šiuo metu Lietuvoje Ūkio ministerija yra reglamentavusi ir patvirtinusi tris socialinio verslo 

veikimo modelius, pagal kuriuos esami ar būsimi socialinio verslo atstovai gali plėtoti savo veiklą. 

O ypač tai yra aktualu siekiant gauti paramą iš ES fondų lėšų. Veikiančioms mažoms ir vidutinėms 

įmonėms (MVĮ) ir tiems, kurie domisi ir vertina alternatyvias verslo galimybes kaimo vietovėse, 
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reikėtų išsamiau susipažinti su šiais modeliais, Svarbu ne tik sugeneruoti būsimo verslo idėją, bet 

parengti verslo planą, tuo pačiu numatyti, pagal kokį modelį bus vykdomas verslas. 

Vienas iš galimų modelių yra įterpiantis socialinis verslas (angl. embedded) ir jo modelis 

(Rekomendacijos..., 2016; Socialinio verslo gidas, 2016). Tai toks verslas, kuriame socialinio 

poveikio siekiančios veiklos tiesiogiai generuoja verslo pajamas ir socialinė veikla yra derinama su 

tradicine verslo įgyvendinama veikla. Šis modelis yra labiau priimtinas tiems, kurie jau turi verslą ir 

gali mėginti dalį veiklos orientuoti į socialinės pridėtinės vertės kūrimą. Tikėtina, kad tokio verslo 

rizika bus mažesnė, nes jau turima verslo vykdymo praktikos ir verslo procesas yra gerai 

suprantamas, tam turima reikalingų vadybinių, finansinės veiklos, rinkodaros žinių ir gebėjimų. Šis 

modelis būtų tinkamas norint diversifikuoti veiklą kaimo vietovėje, ypač kai esamoji nebesiplečia ir 

reikia naujų sprendimų. Tarkim, tradiciniame ūkyje yra auginamos grūdinės kultūros. Dalis žemės 

naujai numatyta skirti levandų auginimui, taip pat kai kurių vaistinių augalų auginimui. Tam tikrų 

augalų žydėjimo periodu į laukus yra kviečiami lankytojai ar jų grupės, mėgautis kvapais, skinti 

augalus, prisikimšti vaistines pagalvėles, sužinoti, kokios vieno ar kito augalo vaistinės savybės. 

Apsilankymai yra mokami, ateityje ūkis ketina plėsti edukacinę ir vaistinius augalus ir levandas ne 

tik pristatyti tiems, kurie gamina tam tikrus produktus, tačiau ir patys gaminti ūkyje natūralų muilą, 

nesudėtingus arbatų mišinius. Praktika universitetų ar kolegijų studentams būtų kita edukacinė 

praktinė veikla, kuria būtų siekiama socialinio tikslo.  

Kitas modelis, kuris yra taikomas Lietuvoje socialiniam verslui, yra integruotas socialinis 

verslas ir jo modelis (angl. integrated) – tai toks verslas, kuris vykdo veiklas ar teikia paslaugas, 

susijusias su socialine misija, siekiant finansuoti socialinio tikslo įgyvendinimą. Vadovaujantis šiuo 

modeliu, verslas kuriamas, siekiant konkretaus socialinio tikslo įgyvendinimo, ir nuo verslo kūrimo 

pradžios, pradedant nuo paties verslo plano parengimo, visas veikimo modelis grindžiamas 

remiantis tuo tikslu. Socialiniai tikslai gali būti labai įvairūs. Reikėtų atsižvelgti į visus naujai 

kuriamo verslo kriterijus, neužmirštant ir jo būsimo konkurencingumo bei ekonominės plėtros 

galimybių. Socialinio verslo kriterijų detalizavimo rekomendacijose pateiktos veiklos, kurios 

tampriai siejasi su darnaus verslo koncepcija ir su ja susijusių idėjų įgyvendinimu kaimo vietovėse, 

gali būti tam tikras idėjų šaltinis (Rekomendacijos..., 2016; Socialinio verslo gidas, 2016). 

Socialinės problemos, kurios egzistuoja Lietuvos kaimo vietovėse, yra sietinos ypač su nedarbu bei 

pačių darbo vietų nebuvimu ir naujų nepakankamu kūrimu. Tad alternatyvios verslo galimybės ir 

naujų darbo vietų kūrimas, neįgalių žmonių įdarbinimas, jaunų žmonių apmokymas ir parengimas 

darbo rinkai gali tapti sėkmingo socialinio verslo tikslais viename ar kitame rajone.  

Dar vienas modelis, siūlomas Lietuvoje kuriamam socialiniam verslui, remiasi orientacija į 

išorinę aplinką. Tai išorinis socialinio verslo (angl. external) modelis, kurio atveju verslas ir jo 

veiklos, skirtos pajamoms uždirbti visiškai skiriasi nuo socialinės misijos, tačiau uždirbtas pelnas 

skiriamas socialinės misijos įgyvendinimui (Rekomendacijos..., 2016; Socialinio verslo gidas, 

2016) Šis modelis nėra pats geriausias pasirinkimas socialiniam verslui vykdyti, nes reikalauja 

dviejų gan skirtingų įgūdžių veikloms įgyvendinti, o dėmesys išskirstomas dviejų skirtingų veiklų 

palaikymui. Tačiau iš kitos pusės, tai gana priimtinas modelis tiems, kurie mažiau yra įsigilinę į 

socialinio verslo kūrimą, stokoja žinių ir praktikos, tačiau norėtų padėti spręsti tam tikrą socialinę 

problemą išorėje. Šis modelis galėtų būti tinkamas ūkininkams, kurie savo vietovėje norėtų būti 

bendruomeniški ir dalintis užaugintomis gėrybėmis ar teikiamomis paslaugomis su kitais 

bendruomenės nariais. 

Dar 2016 m. LR Ūkio ministerija išplatino Socialinio verslo gidą, kuriame yra išsamiai ir gan 

paprastai pristatoma socialinio verslo koncepcija (Socialinio..., 2016). O norintys susipažinti ir 

vėliau gilintis čia gali rasti pagrindinius komponentus, kurie yra reikšmingi, norint imtis socialinio 

verslo. Gide yra pateikiama socialinio verslo samprata ir pateikiami pagrindiniai žingsniai, kaip 

įkurti socialinį verslą. Vienas svarbesnių dalykų yra pasirinkti tinkamą socialinio verslo veikimo 

modelį. Kiekviena socialinio verslo vykdoma veikla gali būti pakankamai skirtinga ir reikia įvertinti 

skirtingas sąlygas ir verslo vykdymo aspektus. Siūlant tapsmo socialinėmis įmonėmis galimybes ir 

nustatant galimas tokių įmonių veikimo perspektyvas, kuriant socialinį verslą, turi būti vertinami: 
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Klientų segmentai. Socialinio verslo klientai dažnai skirstomi į dvi grupes: klientai, kurie 

moka už teikiamas prekes ar paslaugas; ir naudos gavėjai, kurie gauna didžiausią socialinę naudą iš 

vykdomos veiklos. 

Kuriama vertė. Socialinės vertės pasiūlymas – tai socialinio poveikio rodikliai, padėsiantys 

pamatuoti kuriamą teigiamą socialinį poveikį. Svarbu, kokį poveikį tavo socialinis verslas turės 

sprendžiamos problemos kontekste. Socialinio verslo kuriama vertė yra ne tik socialinė, bet ir 

tradicinė ekonominė, kai gaunamas akumuliacinis efektas. 

Paskirstymo kanalai. Socialinis verslas turėtų sukurti kanalus, per kuriuos ir socialinę 

atskirtį patiriantys žmonės galėtų pasiekti teikiamą produktą ar paslaugą. Čia labiausiai gali padėti 

socialinis marketingas ir jo teikiamos galimybės. O socialiniam verslui siūlomi kanalai turi būti 

tinkamai apgalvoti ir parenkami. 

Santykiai su klientais. Socialinis verslas turėtų puoselėti santykius su klientais/naudos 

gavėjais, remiantis pasitikėjimo ir orumo principais, atkreipiant dėmesį į specifinius tikslinės grupės 

poreikius. 

Verslo partneriai ir suinteresuotosios šalys. Socialinis verslas turėtų plėtoti itin platų 

partnerystės tinklą, įtraukiant suinteresuotas šalis, kurios taip pat mėgina išspręsti tą pačią 

problemą, pavyzdžiui, valstybė, nevyriausybinės organizacijos ar kiti socialiniai verslai, tarptautinės 

organizacijos. Tokiu būdu galima ne tik sėkmingiau pasiekti verslo rezultatus, tačiau gauti tinkamą 

konsultaciją, patarimų ir pan.  

Vykdomos veiklos. Socialinis verslas turi užtikrinti, jog vykdomos veiklos visose vertės 

kūrimo grandinės dalyse atitinka siekiamą socialinį poveikį atitinkamoms socialinėms grupėms.  

Pagrindiniai ištekliai. Svarbu apgalvoti išteklius, reikalingus sukurti ir pristatyti ekonominės 

(finansinės) vertės pasiūlymą klientui bei socialinės vertės pasiūlymą. 

Finansiniai rezultatai. Socialinis verslas turi atsižvelgti į tai, kiek tikslinės grupės klientai 

galės mokėti už prekę/paslaugą. Reikia įvertinti, kad socialinis verslas nėra labdaringa veikla, tad 

finansiniai ištekliai, biudžetas turi būti atitinkamai įvertinti ir apskaičiuoti. 

Lietuvos ekonominė situacija pastaraisiais metais išlieka pakankamai sudėtinga. Nors buvo 

keliamas ir minimalus darbo užmokestis, didėjo atlyginimai viešajame sektoriuje ir privačiose 

įmonėse, šiek tiek augo senatvės pensija (nors išliko viena mažiausių ES šalyse), tačiau tai 

nepakeitė ekonominės situacijos iš esmės. Pragyvenimo lygio kilimas nebuvo ženklus, o vidutinis 

darbo užmokestis nesiekia kitų ES šalių vidurkio (Lietuvos statistikos departamento duomenys6). 

Verslo kūrimosi sąlygos Lietuvoje nėra tokios palankios, kaip norėtųsi. Pagrindinės kliūtys, kurios 

turi įtakos verslo įmonių kūrimuisi kaimo vietovėse yra sietinos su Lietuvos makroaplinka ir yra: 

• Biurokratinės kliūtys. Lietuvoje vis dar išlieka pakankamai painus verslo steigimo 

mechanizmas, ypač kai tai susiję su pradedančiais verslininkais. Be abejo, elektroninės paslaugos iš 

esmės pakeitė verslo steigimą, jis tapo spartesnis ir lankstesnis. Tačiau vis dar stringa elektroninio 

parašo naudojimas. Viešosios įstaigos, teikiančios paslaugas verslui neretai nelanksčiai reaguoja į 

įmonių prašymus ir joms iškilusias problemas. Kita vertus, teisiniai aktai yra dažnai vėluojantys, 

priimami paskubomis ir nesudaro tinkamų prielaidų verslo kūrimui, pvz., Socialinių įmonių 

įstatymas (Socialinių įmonių..., 2018).  

• Mokesčių sistemos sudėtingumas ir mokesčių dydžiai. Mokesčių sistema Lietuvoje 

nuolat reformuojama, keičiami įstatymai, mokesčių dydžiai, mokėjimo tvarka. Tai atbaido norinčius 

kurti verslą. Mokesčių dydžiai yra pakankamai nemaži lyginant su kitomis šalimis. Tai yra viena iš 

pagrindinių priežasčių, kodėl smulkusis verslas yra silpnas, kuria menką pridėtinę vertę, o nauji 

verslai nėra kuriami. Socialiniam verslui mokestinės nuolaidos taip pat nėra numatytos. 

• Bankroto netolerancija. Ši kliūtis nėra grynai ekonominė, daugiau sąlygota verslo 

aplinkos dalyvių ir visuomenės požiūrio. Tačiau nesėkmės atveju nėra nei institucijų paskatinimo, 

nei visuomeninės aplinkos paramos vėl pradėti verslą, nes tai siejama su nesėkme ir negebėjimu 

vykdyti verslo. Asmens bankroto įteisinimas suteikia tam tikro lankstumo ir verslo kūrimo prasme.  

                                                 
6 Prieiga per internetą: https://www.stat.gov.lt/ (žiūrėta 2018 05 10) 

https://www.stat.gov.lt/
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• Vadybos patirties ir kultūros stoka. Lietuvoje visgi neretai stokojama naujausių 

vadybinių žinių versle, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, kaimo vietovėse, kurios paprastai turi 

menkus finansinius išteklius, o dažnai ir ribotus laiko bei žmogiškuosius išteklius. Kita vertus, netgi 

jei lėšų pakanka ir pajamos yra gan didelės, stengiamasi dirbti pačiais primityviausiais metodais ir 

su labai ribotu darbuotojų, skirtų vadybinėms funkcijoms, skaičiumi. Vadovui ir vienam 

vadybininkui tenka visos funkcijos, dažniausiai ir personalo valdymo, ir rinkodaros, o taip pat ir 

pardavimų. Toks vadybos funkcijų paskirstymas nėra ekonomiškai efektyvus. Kaimo vietovėse 

bendrai trūksta darbuotojų, kurie būtų tinkamos kvalifikacijos ar motyvuoti. 

• Idėjų stoka. Idėjos užsiimti verslu kyla ne tik iš ekonominių motyvų, bet iš asmeninių 

vidinių motyvų imtis verslo, ypač tai siejama su asmenine nepriklausomybe ir savivertės augimu. 

Tačiau tyrimai rodo (GUESS..., 2016), kad net jauni žmonės stokoja idėjų ir tai tampa viena iš 

pagrindinių priežasčių, kodėl verslas nekuriamas arba neplėtojamas. Kaimo vietovės nėra laikomos 

patraukliomis nuolatiniam gyvenimui tarp jaunimo. 

 

Išvados 

 

1. Socialinis verslas Lietuvoje įgauna pagreitį. Tačiau praktikos vis dar trūksta. Veiklai 

organizuoti reikalinga vadybinė patirtis, o jį kuriant reikia įvertinti ir pasirinkti ne tik pačią verslo 

idėją, tačiau ir tinkamą tam veiklos modelį. 

2. Šiuo metu Lietuvoje, remiantis teisės aktais, reglamentuojančiais socialinio verslo veikimą, 

gali būti taikomi trys tokio verslo modeliai: įterpiantis, integruotas ir išorinis. Priklausomai nuo 

įmonės veiklos gyvavimo stadijos, nuo idėjos, nuo turimų išteklių, nuo vadybos patirties galima 

spręsti apie taikytino savo verslui modelio pasirinkimą. 

3. Socialinio verslo aplinkos tyrimai rodo, kad Lietuvoje šiuo metu yra vidutiniškai palankios 

sąlygos tokio verslo kūrimui. Žinant šio verslo teikiamas galimybes, kurias padeda realizuoti ES 

parama, taip pat tinkamai įvertinus savo vietovės aplinką, apgalvojus veiklos organizavimo ir 

vadybinius aspektus, visgi galima realizuoti idėjas, kurios yra inovatyvios, netgi galbūt lokalios, 

tačiau reikšmingos konkrečiam kaimui ar gyvenvietei. 
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SOCIAL BUSINESS IN RURAL AREAS: WHICH MODEL TO CHOOSE FOR ACTIVITY? 

 

Summary 

 

Social entrepreneurship in rural areas is quite new activity in Lithuania but providing opportunities in 

difficult social and economic environment. The essence of social entrepreneurship requires not only 

willingness to implement social aims and perform social activity but understanding that such kind of 

business is not a charity or simple non-profit activity. Social entrepreneurship combines social and economic 

principles. The models of such business applicable by Lithuanian laws and regulations might be divided as 

follows: embedded, integrated and external. The differences among models allow different possibilities and 

involvement in this activity. Moderately favourable environment requires managerial knowledge and skills to 

organise and manage social businesses, but it can help farmers to diversify activity, create new job places in 

rural areas.  

 

Key words: social business, rural areas, models of social business functioning. 
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Аннотация 

 
Рассмотрены вопросы диверсификации аграрного производства в Казахстане. Показаны роль и значение 

государственой поддержки сельскохозяйственной отрасли, в том числе диверсификации мясного скотоводства. 

Согласно статистическим данным представленных комитетом по статистике Республики Казахстан, проведен 

анализ изменения в балансе ресурсов и использования мяса и пищевых субпродуктов.  

 

Ключевые слова: агропомышленный комплекс, диверсификация, животноводство, сельскохозяйственная 

продукция, конкурентоспособность. 

 

Введение 

 

В ежегодном послании Президента Республики Казахстан особое внимание уделяется 

развитию агарного сектора, который должен стать новым драйвером экономики страны. 

Аграрная отрасль страны имеет перспективное будущее, для этого необходимо обеспечить 

переход от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной продукции. 

Возможность производить в стране экологический чистую продукцию под брендом «Made in 

Kazakhstan» поможет стать крупным экспортным производителем аграрной продукции и 

стать конкурентоспособным на международном рынке (Назарбаев, 2017). 

Диверсификация производства распространенная практика многих развитых стран, 

которые заниматься сельскохозяйственным производством. В поисках оптимального 

использования имеющихся ресурсов (сельскохозяйственных угодий и т.д.) и безотходного 

производства (применение установок по производству биогаза и т.д.) фермеры используют 

практику диверсификации производства. Экономическая эффективность диверсификации 

аграрного производства заключается в использовании всех видов ресурсов и повышение 

доходности, которая обеспечивает конкурентоспособность отрасли. 

Цель исследования обусловлена необходимостью изучение проблем диверсификации 

производства животноводческой отрасли для повышения эффективности агро-

промышленного комплекса, полного использования его внутренних ресурсов и 

возможностей для повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Это, в свою очередь, напрямую связано с обеспечением продовольственной безопасности и 

использованием экспортного потенциала нашей страны. 

Методами исследования являются анализ научной литературы и экономико-

статистических метод. 

Актуальность перспективы развития диверсификации сельскохозяйственного 

производства Казахстана приобретает особое значение в связи с тем, что наша страна 

обладает большими экспортными возможностями и высоким потенциалом для внедрения 

инноваций в аграрный сектор. По словам экспертов, потребность в продовольствии с 

каждым годом будет возрастать, в связи с увеличением населения в мире. Поэтому для 

устойчивой продовольственной системы страны нужно обеспечение зерном, продуктами 

животноводческой отрасли, путем импортозамещение переработанных продуктов, а также 

это большие возможности для развития экспортного потенциала аграрного сектора страны. 
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В современном экономическом словаре дается следующая определение 

«Диверсификации производства» – как расширение ассортимента, изменение вида 

продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с 

целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, 

предотвращения банкротства (Райзберг, 2007). 

Диверсификация деятельности предприятия означает обновление товара и рынка 

предприятий одновременно, выход за пределы основного бизнеса, которым предприятие 

занималось еще, проникновения в новые отрасли и сферы экономики. Диверсификация 

заключается в разнообразии бизнеса предприятия. В западной экономической науке 

«диверсификация» означает проникновение предприятий в новые для них сферы 

деятельности, не связанные с основным производством. Основными направлениями 

диверсификации деятельности аграрных предприятий являются: продукция, технология 

производства, потребители, поставщики, средства финансирования, рынки (Добрянская, 

2013). 

Диверсификация позволяет сельскохозяйственным предприятиям более полно 

использовать свои материальные ресурсы, землю и рабочую силу. Это способствует 

смягчению сезонности производства, повышению занятости работников, получению 

дополнительного дохода. Аграрные предприятия увеличивают объемы производства тех 

видов продукции, которые пользуются спросом и реализуются по более высоким ценам, 

а сокращают производство продукции, по которой стала проявляться неблагоприятная 

конъюнктура рынка. Диверсификация стабилизирует деятельность, делает аграрное 

предприятие менее уязвимым к кризисным явлениям. Благодаря диверсификации 

сельскохозяйственные предприятия будут более устойчивы и конкурентоспособны, чем 

узкоспециализированные. Они будут имеет возможность переливать капитал в наиболее 

прибыльные отрасли. Поэтому, диверсификация – это организационно-экономический 

фактор повышения эффективности производства и конкурентоспособности. 

 

 
 

Рисунок. Баланс ресурсов и использования мяса и пищевых субпродуктов 

 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан ежегодно наблюдается рост объема производства мяса и пищевых 

субпродуктов по всем видам скота в убойном весе. Несмотря на то что объем производства 

мяса и пищевых субпродуктов за последние пять лет выросло на 16,8%, Казахстан еще не 

полностью покрывает собственные потребности. Поэтому дефицит на внутреннем рынке 

потребления покрывается за счет импорта, отношение доли импорта к производству 

устойчиво снижается: с 25% в 2013 году до 19,5% в 2017 году (Комитета по статистике МНЭ 

РК, 2018). 
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По оценкам экспертов Рейтинговое Агентство РФЦА, при нынешнем темпе прироста 

населения, Казахстан может достигнуть уровня самообеспечения мясом и мясной продукции 

к 2023 году. Основным фактором, способствующим наращиванию внутреннего 

производства, будет являться государственная поддержка производителей животновод-

ческой продукции, направленная на возмещение затрат на производство животноводческой 

продукции, удешевление стоимости кормов, используемых для кормления маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных, что позволит стимулировать наращивание их 

численности и, как следствие, увеличение количества получаемого приплода, а также 

развитие системы ветеринарной безопасности (Шинкеева, 2017). 

 

Выводы 

 

Животноводство – это традиционная отрасль, которая является национальной 

особенностью Республики Казахстан, с давних веков казахов занимались разведением скота. 

Для развития отраслей мясного скотоводство, в стране есть необходимые ресурсы, так же 

государственные программы на целены на создание нового класса фермеров-животноводов 

для наращивания производства сырья и выпуска качественной переработанной продукции, 

что позволить повысить экспортный потенциал страны.   
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GYVULININKYSTĖS GAMYBOS DIVERSIFIKACIJA KAZACHSTANE: PROBLEMOS IR 

PERSPEKTYVOS 

 

Santrauka 

 

Nagrinėjamos Kazachstano žemės ūkio produkcijos įvairinimo problemos. Aptartas valstybės paramos 

žemės ūkiui vaidmuo ir svarba, įskaitant mėsinių galvijų veisimo įvairinimą. Remiantis Kazachstano 

Respublikos Statistikos departamento pateiktais statistiniais duomenimis, buvo atlikta išteklių balanso ir 

mėsos bei šalutinių maisto produktų naudojimo pokyčių analizė. 

Gyvulininkystė yra tradicinė pramonė šaka, kuri yra nacionalinė savybė Kazachstano Respublikoje. 

Nuo seniausių laikų kazachai užsiėmė gyvulininkyste. Mėsinių galvijų pramonės plėtrai šalyje yra būtini 

ištekliai, taip pat vyriausybės programos, skirtos sukurti naują gyvulių augintojų grupę, siekiant didinti 

žaliavų gamybą ir gaminti aukštos kokybės perdirbtus produktus, kurie padidintų šalies eksporto potencialą. 

 

Raktiniai žodžiai: agro-pramoninis kompleksas, įvairinimas, gyvuliai, žemės ūkio produktai, konkurencin-

gumas. 
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PELNO NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS MIŠKUOSE 
 

Andželika Pociūtė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Lietuvos miškai patenka į bendrą Europos kraštovaizdžio struktūrą. 2000 metais spalio mėn. 

Florencijoje priimtoje Europos kraštovaizdžio konvencijoje išdėstyti reikalavimai, kurių turi laikytis 

valstybės narės, formuodamos kraštovaizdžio apsaugos, valdymo ir planavimo politiką. 

Atsižvelgiant į esamus europinius standartus, būtina tinkamai ugdyti ir formuoti poilsiui tinkamus 

miškus, nenukrypstant nuo europinių reikalavimų, sistemingai ir subalansuotai plėtoti juose miško 

infrastuktūrą, tokiu būdu gerinant aplinką ir tvirtai naudojant Lietuvos kraštovaizdžio elementus. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintame „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 

metų programos priemonių projekte“ numatyta skirti paramą miško savininkams siekiantiems 

išsaugoti ir plėtoti miškų ekologines ir rekreacines funkcijas kaimo vietovėse, pagerinti aplinkos 

kokybę ir kraštovaizdžio įvairovę. Šios priemonės pagrindiniai tikslai yra miško valdos 

infrastuktūros gerinimas, alternatyvios veiklos galimybių kaimo vietovėse didinimas ir 

kraštovaizdžio puoselėjimas. Vadovaujantis šiais kraštovaizdžio vystymo principais bei siekiant 

sukurti rekreacinę infrastuktūrą, parengtas privačios valdos miškotvarkos projektas. 

Šio projekto įgyvendinimu siekiama išsaugoti mišką ir kraštovaizdį. Įgyvendinant šį projektą 

siekiama išvengti atsitiktinių laužaviečių, šiukšlinimo ir kitokio gamtos niokojimo bei aktyvinamas 

lankymasis gamtoje, sudarant kuo geresnes poilsio sąlygas. 

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti miško ekonomines, ekologines ir socialines funkcijas, 

pagerinti miško valdos infrastuktūrą, aplinkos bei kraštovaizdžio kokybę, pritaikant teritoriją 

bendram pažintiniam poilsiui gamtoje. Projekto uždaviniai: 

1. Atlikti projekte numatytus kirtimus, pagerinti miško kokybę ir padidinti ekonominę jo 

vertę; 

2. Užtikrinti tvarią miškų plėtrą ir pagerinti subalansuotą miškų tvarkymą; 

3. Išsaugoti ir pagerinti miško išteklius, padidinti miško socialinę vertę įrengiant miško parką.  

1 pav. Vakarėjantis švarus ir romantiškas miškas 

 

Projekto investicijos buvo planuojamos atlikti trimis etapais: 

Pirmojo etapo metu (2012-10–2013-05) buvo planuojama sutvarkyti aplinką bei atlikti 

apsaugos darbus, kompensuoti projekto parengimo lėšas, atlikti kraštovaizdžio kirtimus, iškasti 

kūdras. Bendra pirmojo etapo investicijų vertė – 11000,00 Eur be PVM, investicijos numatomos 

finansuoti iš nuosavų lėšų. 

Antrojo etapo metu (2013-05–2014-01) buvo planuojama atlikti pavėsinių, stalų, suolų, 

šiukšlių dėžių, lauko tualetų sumontavimo darbus, skulptūras, medinius atrakcionus, laužavietes, 

lieptus ir persirengimo kabinas. Bendra antro etapo investicijų vertė siekė 50000,00 Eur be PVM, 
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šio etapo finansavimui buvo planuojama panaudoti pirmojo etapo investicijų gautą paramą ir 

nuosavas lėšas. 

Trečiojo etapo metu (2014-01–2014-07) buvo planuojama įrengti apžvalgos aikšteles, 

informacinį stendą, stacionarius žemėlapius, rodykles ir medinius takus. Bendra trečio etapo 

investicijų vertė siekė 60000,00 Eur be PVM, trečiojo etapo darbai buvo finansuojami iš lėšų, gautų 

pateikus antrąjį prašymą, bei nuosavų lėšų. 

Investicijoms atlikti buvo naudojamos nuosavos ir projektinės lėšos. Projektas įgyvendinamas 

Papeikių kaime, Raseinių rajono seniūnijoje, Raseinių rajone 2,2, ha miško plote, kuris priklauso 

ūkinių miškų grupei. Miško valda plyti Raseinių rajone, o nuo Raseinių centro apie 15 km. Ši vieta 

yra gausiai lankoma uogautojų, grybautojų ir pažintinių turistų iš visos Lietuvos. Žmones traukia 

didelis grybų ir uogų derlius šiame regione, taipogi civilizacijos nepaliesta gamta, todėl šis kraštas 

pasižymi kaip labai ekologiškas. Gausiai atvykstančių poilsiautojų, maldininkų ir miško lankytojų 

srautai kelia grėsmę jautriai miško ekosistemai, nes miško valdoje nėra sukurta tinkama rekreacijai 

infrastuktūra: nesuformuoti miško takai ir neįrengtos poilsio ir laisvalaikio zonos.  

Įvertinus šiuo metu lankytojų keliamą grėsmę miškui ir galimus jos prevencijos būdus, ir 

buvo nuspręsta nuosavoje miško valdoje sukurti visuomenei nemokamai prieinamą parką, kuriame 

lankytojams būtų sudarytos galimybės susipažinti su gamtos vertybėmis joms nepakenkiant, 

tinkamai suderinant gamtos apsaugos ir visuomenės interesus be žalos kraštovaizdžiui ir biologinei 

įvairovei. 

 

Informacija kontaktams: 

Andželika Pociūtė 

Papeikių kaimas, Raseinių rajono seniūnijoje, Raseinių rajonas 

El. paštas: andzelikuteee@gmail.com 

 



47 

 

GEROSIOS PRAKTIKOS ANALIZĖ: KOMANDINIS DARBAS 

ORGANIZUOJANT KOMPLEKSINES PASLAUGAS KAUNO RAJONE 

GYVENANČIOMS ŠEIMOMS 
 

Agnė Poškutė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Dėl išskirtinės Kauno rajono demografinės padėties susiduriama su informacijos apie 

socialinę paramą ir paslaugas pasiekiamumo ir sklaidos problema. Kauno rajono savivaldybė ir SBĮ 

Kauno rajono socialinių paslaugų centras yra įsikūrę Kauno mieste. Dėl šios priežasties kai kuriems 

Kauno rajono gyventojams yra sudėtinga pasiekti šias institucijas. 

Daugelyje socialinės rizikos šeimų įsisenėjusios alkoholio vartojimo, vaikų nepriežiūros, 

bedarbystės problemos. Priklausomybė nuo alkoholio (alkoholizmas) yra lėtinė įvairialypė liga, 

apimanti tiek psichologinius asmenybės, tiek fiziologinius organizmo pokyčius. Veiksmingiausias 

priklausomybės nuo alkoholio gydymo būdas yra kompleksinis – jungia tiek medikamentų, tiek 

psichosocialines poveikio priemones. Nutolusiose nuo Kauno miesto vietovėse patekimą pas 

specialistus riboja finansinės rajono gyventojų galimybės bei motyvacijos/motyvavimo kreiptis 

stoka, nėra išplėtotas paslaugų priklausomybės ligomis sergantiems asmenims tinklas. Išryškėja 

kelios pagrindinės problemos: dalis šeimų neišgali tinkamai pasirūpinti vaikais, nes joms trūksta 

higienos priemonių, pajamų būtiniausiems maisto produktams, neturi galimybės įsigyti bilieto 

važiavimui miesto transportu, susitvarkyti dokumentus pašalpoms gauti, nuvykti į darbo biržą ar 

pan. Kita problema - šeimoms trūksta pagrindinių socialinių, kasdienio gyvenimo bei motinystės 

(tėvystės) įgūdžių. Krizėje gali atsidurti ne tik socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, 

apskaitoje esančios šeimos. Laiku nesuteikus šeimai pagalbos nukenčia šeimoje augantys vaikai, 

dažnai patenkantys į valstybės globos įstaigas. Būtent šios problemos paskatino Kompleksinių 

paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo modelio susiformavimą.  

Išlaidos: paslaugos nemokamos. 2012 m. panaudota 18,82 tūkst. Eur (65,0 tūkst. Lt) 

projektinių lėšų, 198,94 tūkst. Eur (686,9 tūkst. Lt) specialiosios tikslinės dotacijos socialiniams 

darbuotojams darbui su socialinės rizikos šeimomis, savivaldybės biudžeto lėšos darbo užmokesčiui 

ir patalpų išlaikymui. Kompleksinės paslaugos vienai šeimai 2012 metais vidutiniškai kainavo 

606,46 Eur (2094 Lt). Soc. paslaugos teikime ir organizavime dalyvauja: 1 SBĮ Kauno rajono 

socialinių paslaugų centro, Šeimos gerovės skyriaus, Pagalbos šeimai tarnybos, socialinio darbo 

organizatorius, 25 socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, skyriaus Krizių 

centro socialinis darbuotojas, 1 psichologas, vaikų dienos centrų socialiniai darbuotojai. Iš 

projektinių lėšų darbinamas 1 psichologas, perkamos teisininko, slaugytojo, transporto paslaugos. 

Socialiniai partneriai: VTAS, policijos komisariatas, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigos, 

seniūnijos darbuotojai, NVO. 

Tikslas – užtikrinti kokybiškų, subalansuotų, socialiai teisingų ir ekonomiškai efektyvių 

kompleksinių paslaugų organizavimą ir teikimą Kauno rajone gyvenančioms šeimoms. Uždaviniai:  

1. Vystyti savalaikės informacijos prieinamumą ir sklaidą.  

2. Plėsti kompleksinių paslaugų šeimai kuo arčiau jos gyvenamosios vietos tinklą.  

3. Suburti įvairių sričių specialistų komandą, teikiančią paslaugas. 

Paslaugos kompleksą sudaro: 

1. Mobili socialinio darbuotojo, psichologo, sveikatos priežiūros specialisto pagalba 

šeimoms. 

2.  Teisinė pagalba šeimoms. 

3. Vaikų, augančių socialinių problemų turinčiose šeimose, aprūpinimas drabužiais, švaros 

prekėmis ir higienos reikmenimis. 

4.  Laikino prieglobsčio moteriai ir jos vaikams suteikimas SBĮ Kauno rajono socialinių 

paslaugų centro skyriuje Krizių centre. 

5. Vaikų socialinė priežiūra vaikų dienos centruose. 
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6.  Prevencinis darbas su socialinės rizikos šeimomis ir tėvais (susitikimų organizavimas ir 

stebėjimas), kurių vaikams nustatyta laikinoji globa, siekiant išsaugoti šeimą, užtikrinti vaikų 

saugumą. 

7.  Ryšio su krizę išgyvenusia šeima palaikymas, tęstinis socialinis darbas. 

8.  Vakariniai prevenciniai apsilankymai šeimose pasitelkiant policijos pareigūnus. 

Kiekvienai šeimai pagal nustatytus poreikius sudaromas individualus paslaugų paketas. Iš 

viso 2012 metais įvairaus pobūdžio paslaugos buvo suteiktos 359 šeimoms. Paslaugas 

administruoja SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus darbuotojai. 

Paslaugos yra nemokamos, dalis išlaidų padengiama projektinėmis lėšomis. Rengiami darbo su 

šeima planai, ataskaitos, organizuojamos atvejo peržiūros, specialistų susirinkimai. 

Vykdoma veikla leidžia užtikrinti socialinių, psichologinių, sveikatos ir teisinių paslaugų 

prieinamumą ir kompleksiškumą šeimai. Šeimos, patyrusios krizę ir nerandančios išeities iš 

susidariusios situacijos, turi galimybę gauti profesionalią pagalbą ir padrąsinimą keisti savo 

gyvenimą ir nesitaikyti su patiriamomis problemomis. Neturint motyvacijos ir sąlygų, šeimos 

nariams patiems atvykti į pagalbos teikimo vietą – mobili specialistų pagalba teikiama šeimos 

namuose. 2012 m. tokių šeimų buvo 63 (142 vaikams, 61 moteris ir 52 vyrams). Šeimos skatinamos 

ieškoti vidinių ir išorinių pagalbos šaltinių problemų sprendimui. Vakariniai prevenciniai šeimų 

lankymai, galimybė koduotis nuo alkoholio, sudaro prielaidas spręsti alkoholizmo problemas, 

mažėja atvejų, kai tenka paimti vaikus iš šeimos. Šeimos turi galimybę taisyti probleminius 

šeimyninius santykius, mažėja šeimoje patiriamo smurto. Moterys (moterys su vaikais) buvo 

nukreipiamos į Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrių Krizių centrą. Krizių centre, 

įvertinus socialinių paslaugų poreikį, joms suteiktas laikinas apnakvindinimas iki 3 parų, intensyvi 

krizės įveikimo pagalba arba trumpalaikė socialinė globa iki 6 mėnesių per metus. 2012 m. 33 

moterims su 22 vaikais buvo suteiktas saugus laikinas būstas, 8 asmenims atlikta antialkoholio 

terapija ilgai veikiančiais vaistais. 100 asmenų suteikta psichologinė pagalba, 17 šeimų - teisinė 

pagalba. Vaikams buvo teikiama socialinė priežiūra Kauno rajono socialinių paslaugų centro vaikų 

dienos centruose. Vaikų dienos centrus 2012 m. lankė 63 vaikai , augantys socialinės rizikos 

šeimose. 

Atlikus atvejo analizę, galima teigti, kad kompleksinių paslaugų modelio sukūrimas Kauno 

rajone gyvenančioms šeimoms buvo naudingas ir reikalingas. Skirtos lėšos ir pagalba padėjo 

daugeliui problemų turinčioms šeimoms. Remiantis šiuo pavyzdžiu, galėtu būtų sukurta daugiau 

panašių projektų kitose vietovėse, suburti įvairių sričių specialistų komandą, atsižvelgiant į 

individualias šeimos problemas, įtraukti šeimas į pagalbos planavimą, didelį dėmesį skirti šeimų 

motyvavimui, teikti informacinę šviečiamąją pagalbą šeimoms kuo arčiau jų gyvenamosios vietos. 

 

Informacija kontaktams: 

L.e.p. direktorė Lina Marozaitė  

Kauno rajono savivaldybė, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras  

Telefonas: (8 37) 328195 

El. paštas: centras@kaunorspc.lt 

 

Literatūra 

 

Lietuvos savivaldybių asociacija, www.lsa.lt. 

mailto:centras@kaunorspc.lt
http://www.lsa.lt/


49 

VIENINGA, AKTYVI BENDRUOMENĖ – KELIAS Į SĖKMĘ 

 
Aida Menčinskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Prieš dvejus metus Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės taryba pradėjo ieškoti tinkamos 

socialinio verslo idėjos. Pradžioje kaime buvo atliktas tyrimas, kad suprastų, kokią sritį iš senųjų 

amatų pasirinkti, kokių žinių ir kokios patirties kaimo žmonės daugiausiai turi. 82 proc. kaimo 

gyventojų pasisakė už bitininkystę ir medaus centro įkūrimą. Tokiai idėjai pritarė ir kaime 

gyvenantys du bitininkai, kurie priklauso bitininkų draugijai ir yra pasiryžę bendrauti ir 

bendradarbiauti su bendruomene, paremti ją bičių produktais. Bendruomenė turi stiprią komandą, 

kuri tiki šia verslo idėja. Keletą metų ši komanda gilino žinias, kaupė patirtį dalyvaudama 

mokymuose, projektuose, seminaruose. Taip pat bendruomenė išsiaiškino, kad šiuo metu 

Marijampolės apskrityje niekas nevykdo veiklų, susijusių su bitininkyste. 

Bendruomenės pirmininkė yra pedagogė, todėl ji padarė apklausą tarp rajono lopšelių – 

darželių, pradinių mokyklų pedagogų. Pedagogai vienareikšmiškai pasisakė už edukacinio medaus 

centro reikalingumą ikimokyklinukams ir mokiniams. Projektas padėtų aktyviai veikti visų kartų 

kaimo gyventojams, turiningai leisti laiką, pasirinkti priimtinas sau edukacines, praktines veiklas, 

jose pasimokyti, įgyti įgūdžių, formuotis nuostatas, vertybes, būti tolerantiškais, pilietiškais, 

bendruomeniškais, atsakingais, dėl savo bendruomenės vienybės ir stiprybės. 

Pagrindinė projekto idėja – įkuriant bendruomenės edukacinį medaus centrą, įsteigti darbo 

vietų kaime 21 proc. gyventojų, kurie neturi pastovios darbo vietos ir suaktyvinti tuos, kurie moka 

gaminti, kurti. Projektas padėtų aktyviai veikti visų kartų kaimo gyventojams, suteikiant galimybę į 

veiklą įtraukti neįgaliuosius, socialiai remtinas šeimas, bedarbius, jaunimą, senjorus. Pagrindiniai 

projekto finansiniai paramos šaltiniai – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektui 

įgyvendinti skirta suma – 9988,98 Eur. Kaip partneriai, prie iniciatyvos prisidėjo Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracija, Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė ir du bitininkai, kurie priklauso 

bitininkų draugijai ir yra pasiryžę bendrauti ir bendradarbiauti su bendruomene, paremti ją bičių 

produktais. 

Projekto tikslas – stiprinant bendruomenės aktyvumą, finansinį savarankiškumą, palaikyti 

kartų bendravimą ir bendradarbiavimą, įsitraukimą į savanoriškas veiklas, pasirengti bendruomenės 

bitininkystės edukacinėms veikloms. Bendruomenė vykdydama edukacines veiklas, turi galimybę 

užsidirbti lėšų savo pastato išlaikymui, aplinkos gražinimui, kaimo žmonių kultūriniams, sveikos 

gyvensenos, švietimo, užimtumo poreikiams tenkinti. Taip pat gavus lėšų, atsirado galimybė padėti 

labiausiai pažeidžiamoms socialinėms grupėms: neįgaliems, socialiai remtinoms šeimoms, 

bedarbiams, jaunimui, senjorams. Šis projektas yra paskata visų kartų žmonėms kryptingai, 

turiningai veikti ir tinkamai pasiruošti bendruomenės bitininkystės edukacinio centro įkūrimui.  

Bendruomenė vykdo šias veiklas: pirmoji veikla – ekspedicija ,,Parnešk bendruomenei gyvą 

žodį“, skirta jaunimui ir senjorams. Jaunimas keliavo per kaimo ir apylinkių sodybas, lankė 

senolius, rinko ir užrašinėjo informaciją apie bites, senąją bitininkystę. Senjorai, buvo paskatinti 

prisiminti ir užrašyti etninę literatūrą, kuri persiduoda iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas. Vėliau 

surinkta informacija buvo patalpinta elektroninėse knygose. Viena apie bitininkystę, kita apie etninę 

kūrybą. 

Antroji – edukacinė, praktinė veikla – „Maža bitutė – saldus medutis“, skirta bendruomenės 

nariams, pasisemti žinių ir įgūdžių, pristatyti edukacines veiklas svečiams. Buvo pristatyta surinkta 

išsami vaizdinė medžiaga, apie bites, bitininko darbą bityne. Veikloje su bitininku kiekvienas 

dalyvis turi galimybę apsirengti bitininko specialiuosius rūbus, susipažinti su inventoriumi, įnagiais. 

Aktyviai dalyvaudami medkopyje pasipraktikuoja su bitininkystės įrankiais. Iš surinktos vaizdinės 

medžiagos buvo sukurtos skaidrės, filmukai, kurie yra skirti gilesniam įspūdžiui apie bitininkystę 

susidaryti. 

Trečioji – praktinė, edukacinė veikla su žolininke – „Kvapnus žolynėlis – gardi arbatėlė“. Šio 

susitikimo metu dalyvauja visų kartų bendruomenės nariai. Žolelių žinovė supažindina su 
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populiariausiais žolynėliais, jų savybėmis, ruošimo ir saugojimo tradicijomis. Po susitikimo 

rengiama dviračių išvyka į artimiausią pamiškę, paupį pasirinkti vaistažolių. Po to dalyviai tinkamai 

jas apdoroja, padžiauna, vėliau sudeda į krepšelius iš audinio. Šios arbatos skirtos bendruomenės 

poreikiams. 

Ketvirtoji veikla – akcija „Dovana bendruomenei“. Šią akciją bendruomenė paskelbė 

apskrities, rajoninėje spaudoje, dėl priėmimo senosios bitininkystės įrankių, avilių ir kitokių daiktų. 

Surinkę padovanotus daiktus eksponuoja bendruomenės lauko aplinkoje, pradėtas kurti mini 

bitininkystės muziejus. 

Penktoji veikla – kūrybinis pleneras „Bendruomenės pastogėje“. Išbandyti savo kūrybines 

galias kviečiami visų kartų atstovai. Žmonės pasirenka: popieriaus karpymą, floristiką, kūrybą su 

vašku. Su pakviesta specialiste sukuria medingų augalų herbariumus ant rėmelių su vaško koriu. 

Sukurti darbai plenero metu buvo pristatyti parodoje kaimo žmonėms ir svečiams. 

Šeštoji veikla – „Atvirų durų diena Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenėje“. Tai galimybė 

parodyti visuomenei viso projekto metu išbandytas praktines veiklas, sukurtus produktus. Kaimo 

žmonės ir atvykę svečiai turi galimybę susipažinti su bitininko specialiais rūbais, bitininkystės 

įrankiais, kitu inventoriumi. Kiekvienas gali atakiuoti korį, jį išsisukti su medsukiu, išsikošti medų, 

paragauti. Kita veikla – degustuoti 5 skirtingų rūšių medaus, bandyti jį su daržovėmis, vaisiais, 

maisto produktais, riešutais, pasimėgautų žolelių arbata pagardinta medumi. Dar viena veikla – 

vaško, žvakių ir dekoracijų gamyba. 

Septintoji veikla – tradicinė kaimo šventė „Sueikime kaimynai per Žolinę pabūti“ Prasidėjo 

masine mankšta, toliau vyko sporto rungtys, kuriose dalyvavo visų kartų atstovai. Vėliau vyko 

praktinė, edukacinė veikla „Suriškime margaspalvę Žolinių puokštę“, kurioje buvo kuriamos 

puokštes, gėlių kilimai. Dalyvavo visi norintieji kaimo gyventojai. Po to vyko koncertas ir 

vakaronė. Projekto veiklose dalyvaudami žmonės tapo draugiškesni, pilietiški, bendruomeniški. 

Gautos žinios, praktiniai įgūdžiai, patirti įspūdžiai padėjo bendruomenės nariams, geriau pasirengti.  

Bendruomenė džiaugiasi įgyvendintu projektu. Kadangi atkūrė senojo kaimo bitininkystės 

amato tradicijas, susipažino su bitėmis, jų produktais, bitininko įrankiais ir įnagiais, specialiaisiais 

rūbais praktinių veiklų metu, susipažino, išbandė medkopio įrangą praktinės veiklos metu, rinko ir 

kūrė vaizdinę medžiagą apie bites ir bitininkystę, mokėsi lieti, sukti vaško žvakes ir dekoracijas, 

išmoko pažinti vaistažoles, mokėsi jas tinkamai sudžiovinti ir laikyti, surengė praktinę skirtingo 

medaus degustavimo ir derinimo su maisto produktais veiklą, vaško žvakių, dekoracijų kūrybinę 

veiklą visuomenei. Bendruomenė kviečia visus norinčius atvykti į edukacines programas.  

Projektas viešinamas bendruomenės tinklalapyje ir socialiniame tinkle. Visos numatytos 

projekto veiklos aprašytos, iliustruotos nuotraukomis, pažymėtos projekto ženklais, logotipais. 

Projektas viešinamas Vilkaviškio VVG tinklalapyje, facebooke‘o paskyroje, buvo parašytas 

viešinimo straipsnis rajoniniame laikraštyje ,,Santaka“. Veiklų metu buvo pristatytas informatyvus 

projekto stendas. 

 

Informacija kontaktams: 

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė 

Saulės g. 8, Didžiųjų Šelvių k. Vilkaviškio raj. sav. LT-70194 

tel. +37061211987, el. paštas didiejiselviai@gmail.com 

 

mailto:didiejiselviai@gmail.com
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PANEVĖŽIO KULTŪROS IR POILSIO PARKO MODERNIZAVIMAS 

 
Ieva Paukštytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Kultūros ir poilsio parkas Panevėžio mieste vertinamas kaip svarbiausia prioritetinė, bet 

mažiausiai patraukli ir mažai gyventojų bei svečių lankoma miesto viešoji erdvė. Susidėvėjusi, 

neišvystyta parko infrastruktūra nepritraukia lankytojų, o tuo pačiu ir vietos verslininkų, 

užsiimančių menine, pramogine ir poilsio organizavimo veikla bei teikiančių apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugas. Esama parko infrastruktūra nesudaro sąlygų sustiprinti esamą ir 

nepakankamai naudojamą miesto traukos centrą, nepadeda pasiūlyti naujų aktyvaus laisvalaikio, 

pramogų, poilsio organizavimo formų ir priemonių, didinti bendruomenės, ypač jaunimo, aktyvumą 

ir saugumą, neužtikrina kokybiškos gyvenamosios aplinkos, kokybiško poilsio, laisvalaikio 

praleidimo bei rekreacijos sąlygų. 

 

   

1 pav. Kultūros ir poilsio parkas Panevėžio mieste 

 

Įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės administracijos inicijuotą projektą „Kultūros ir 

poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant 

lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“, bus kompleksiškai atnaujinta parko viešoji infrastruktūra: 

pašalinti menkaverčiai medžiai ir krūmai, atkurti želdynai, papildomai pasodinta medžių ir 

dekoratyvių krūmų, atnaujinti esami ir įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengti gėlynai ir 

dviračių stovai. Bus sutvarkytas parko teritorijoje esantis upelis – suformuota jo slėnio dauba su 

akmenų ir dekoratyvių augalų kompozicijomis, upelio šlaite įrengta amfiteatro tipo aikštelė. Parko 

teritorijoje bus įrengtos 3 poilsiavietės, sutvarkyta ir atverta Nevėžio upės pakrantė ir įrengti 

priėjimai prie upės, įrengtas paplūdimys su poilsio zona, pertvarkyta mažoji architektūra: suolai, 

šiukšliadėžes, gėlinės. Taip pat bus įrengti stacionarūs tualetai, sutvarkyta esama vaikų žaidimo 

aikštelė ir papildomai įrengtos dar dvi, iškelta ir kitoje vietoje įrengta šunų vedžiojimo aikštelė, 

modernizuota netradicinių sporto šakų aikštelė, sutvarkyta I pasaulinio karo Rusijos armijos karių 

kapinių teritorija. Aktyviam bendruomenės poilsiui bus pritaikyta kalva rytinėje parko dalyje, 

įrengtas atviras universalus sporto aikštynas su tinklinio, krepšinio, lauko teniso aikštelėmis, 

įrengtos treniruoklių bei lauko gimnastikos aikštelės. Parko teritorijoje bus atnaujinta apšvietimo 

tinklų sistema, saugumui pagerinti  įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Lankytojų poreikiams 

tenkinti bus įrengtos 3 automobilių stovėjimo aikštelės, atnaujinti su parku besiribojančių gatvių 

dalių šaligatviai. Siekiant patenkinti įvairaus amžiaus miesto bendruomenės bei svečių poreikius, 

 vakarinė Kultūros ir poilsio parko dalis bus pritaikyta pasyviam, o rytinė – aktyviam poilsiui. 

Atnaujinta viešoji infrastruktūra bus pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. 

Šiam projektui finansuoti skirta bemaž 2,9 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 2,6 mln. eurų – 

Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos. 
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ADOMYNĖ – 2019 M. LIETUVOS MAŽOJI KULTŪROS SOSTINĖ 

PANEVĖŽIO APSKRITYJE 
 

Dėja Bubinaitė 

Vytauto Didžiojo universitetas 
 

Kultūros ministerija 2019 metams patvirtino Lietuvos mažąsias kultūros sostines. Konkurse 

didelis dėmesys buvo skiriamas kandidačių į mažosios kultūros sostines renginių pristatymui, naujų 

kultūros tradicijų kūrimui bei senų atgaivinimui ir puoselėjimui, bendruomenių jubiliejinių datų 

minėjimui. Komisijos, vertinusios paraiškas, sprendimu, 2019 m. Lietuvos mažosiomis kultūros 

sostinėmis paskelbta dešimt šalies vietovių: Alytaus apskrityje – Veisiejai; Kauno apskrityje – 

Žiežmariai; Klaipėdos apskrityje – Mosėdis; Marijampolės apskrityje – Liudvinavas; Šiaulių 

apskrityje – Baisogala; Tauragės apskrityje – Vadžgirys; Telšių apskrityje – Kuliai; Vilniaus 

apskrityje – Nemėžis; Utenos apskrityje – Dusetos; Panevėžio apskrityje – Adomynė. Adomynė yra 

artimas mano gimtinės kaimyninis miestelis, kurio bendruomenės iniciatyva buvo teikta paraiška. 

Šis miestelis turi savo pasididžiavimą – gražų ir retą romantiškojo klasicizmo medinės 

architektūros paminklą – dvarą ir jo parką (1 pav.), kurie yra įrašyti į Lietuvos Respublikos kultūros 

vertybių registrą. Manoma, kad dvaras XIX a. pradžioje buvo pastatytas vietinių meistrų rankomis. 

2018 m. dvaras yra restauruotas, išlikusios koklinės krosnys, duonkepė, freskos, filinginės durys su 

metaliniais apkaustais, ornamentuoto parketo grindys. 

 

 
 

1 pav. Adomynės dvaras ir jo parkas 

 

Prieš daugiau nei du šimtus metų pastatytas medinis klasicistinio stiliaus pastatas gyvuoja ir 

yra adomyniečių traukos centras iki šiol. Čia renkasi Adomynės kaimo bendruomenė, verda 

kultūrinis gyvenimas, pastaraisiais metais išsiveržęs iš siaurų provincijos rėmų. Į dvarą vietiniai 

gyventojai užsuka ir tada, kai jiems prireikia mediko pagalbos ar patarimo, nes čia veikia ir 

medicinos punktas ir biblioteka. Kupiškio kultūros centro Adomynės padalinio kultūrinės veiklos 

vadybininkė, su kitais bendruomenės nariais, ne tik tvarko įvairius dokumentus susijusius su dvaro 

ekspozicine programa, bet ir prižiūri visą bendrinę dvaro ir jo parko tvarką. 

Adomynės bendruomenei priklauso darbštūs ir susitelkę savo kraštui asmenys. Sutvarkytame 

parko sode, per Mindaugines, susirinkusieji giedojo tautinę giesmę.  Adomynėje veikia folkloro 

ansamblis „Jara“, 2018 metais kolektyvas dalyvavo Respublikinėje Dainų šventėje. Šio ansamblio 
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nariai labai tuo didžiuojasi ir iki šiol jaučiasi pakiliai, pasiruošimo repeticijos visuomet vykdavo 

centrinėje dvaro salėje. Su dvaru galima susipažinti ir per organizuojamus edukacinius užsiėmimus. 

Kuomet dvare dirbantys kultūros darbuotojai pastebi, kad aplink dvarą sukasi nematyti, ne 

vietiniai žmonės, jie juos visuomet užkalbina. O jeigu keliautojams įdomu sužinoti daugiau, tuomet 

darbuotojai juos pakviečia užeiti, pasivaikščioti po dvarą, papasakoja apie jo praeitį. Taigi 

Adomynės dvarui pasisekė ne tik dėl to, kad jis tebestovi nesugriuvęs, bet ir todėl, kad aplink jį 

gyvena daug veiklių žmonių, norinčių puoselėti savo krašto praeitį. Kultūrinės veiklos vadybininkė 

rūpinasi ne tik kultūros reikalais, bet ir eina seniūnaitės pareigas. Moteris tvirtino, kad adomyniečiai 

labai geri žmonės, gražiai tvarkosi savo sodybose, dvaro kaimynystėje prie tvenkinio. Niekada 

neatsisako patalkininkauti tvarkant dvaro aplinką, gėlynus. Ranka rankon dirbama ir su šio kaimo 

bendruomene. Glaudžiai bendraujama ir su Adomynės mokykla – daugiafunkciu centru bei su 

bažnyčia. Adomynės dvare vyksta įvairūs dailės plenerai, poezijos pavasarėlio renginiai, daug 

edukacinių užsiėmimų mokiniams ir suaugusiems, tradicinis Antaninių pakermošys. Ekskursantų 

sulaukiama ne tik iš savojo rajono, bet ir iš įvairių Lietuvos vietų ir net iš užsienio. 

Viename dvaro pastato gale bendruomenė įsirengė šarvojimo salę. Jos aplinką savo iniciatyva 

sutvarkė ir prižiūri savanorė. Dvaro svečiai mėgsta ,,pagrabines bandeles“, nors jų pavadinimas ir 

gali kelti nemalonias asociacijas, tačiau jos nebūtų autentiškos, jei vadintųsi kitaip. Bandelių kepėja 

receptą sužinojo iš savo amžinatilsį anytos. Apsilankiusiems dvare žmonėms patinka ir teatralizuota 

edukacinė programa, kai svečiai yra pasitinkami dvaro ponų bei tarnaitės. Ponus dažnai suvaidina 

Adomynės ūkininkų pora, o kai jie negali ištrūkti per darbymetį, tai jų vaidmenį tenka ir kitiems 

atlikti. Dvaro tarnaitę visada suvaidina kultūrinės veiklos vadybininkė. Lankytojai mielai 

fotografuojasi su retro stiliaus skrybėlaitėmis. Fotosesijoms galima panaudoti ir senovines sukneles, 

kurių yra muziejaus spintose. Dvare ir jo parke mėgsta fotografuotis vestuvininkai ir kitokių 

asmeninių švenčių dalyviai. Dvarą prižiūrintys žmonės stengiasi atsižvelgti į lankytojų 

pageidavimus. 

Taip pat, Adomynės dvare galima pamatyti senojo dvaro kambarių autentiško dekoro 

fragmentus, originalias senąsias koklių krosnis, senovinį ąžuolinį parketą. Pastarųjų dviejų 

autentiškų dalykų gali adomyniečiams pavydėti ne vienas dvaras. Deja, krosnių šiais laikais niekas 

nebekūrena, pastatas prireikus šildomas elektra. Yra restauruotas dvaro rūsys, kur buvo laikytas 

vynas, varytas spiritas ir net kankinti dvaro pono baudžiauninkai. Vienas dvaro kambarys skirtas 

muziejui, čia patys darbuotojai ir kiti adomyniečiai sunešė senus daiktus, jų prikaupta per rengtas 

etnografines ekspedicijas su mokiniais. 
Deja, dvaras turi ir bėdų. Jo išorė prašyte prašosi remonto. Lengva ranka negali imti ir 

tvarkyti apšiurusių dvaro langinių ar sienų lentelių, kadangi šis dvaras yra Lietuvos kultūros 

paveldo objektas. Taigi jo tvarkymas atitinkamai reglamentuotas, tam taip pat reikia ir lėšų. 

Nepaisant šių menkų problemų adomyniečiai didžiuojasi savo miestelio puošmena, kuri suveda visą 

bendruomenę bei pritraukia smalsius lankytojus. 
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AR DAR EGZISTUOJA VIETINIS IR REGIONINIS TURIZMAS? 
 

Aidonas Užubalis 

Molėtų rajono savivaldybės Alantos seniūnija 
 

2013 metų spalio 4 dieną buvo įsteigta Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija. 2012 m. 

europarlamentarės Laimos Andrikienės iniciatyva išleista knyga „Šv. Jokūbo kelio šviesa“ apie 

garsiojo piligrimų kelio Camino de Santiago lietuviškas atšakas ir vienuolika Šv. apaštalo Jokūbo 

bažnyčių Lietuvoje, 2013 m. birželio pradžioje Vilniuje surengta tarptautinė konferencija „Vertybės 

ir politika. Krikščioniškosios Europos šaknys“, piligrimų žygis dviračiais, lankant pietryčių 

Lietuvoje esančias Šv. Jokūbo apaštalo bažnyčias, padiktavo poreikį steigti asociaciją. 

Alantoje yra viena iš vienuolikos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčių Lietuvoje. Kita Šv. apaštalo 

Jokūbo bažnyčia taip pat yra Molėtų rajone, Joniškio kaime. Buvo siekiama, kad jas pamatytų kuo 

didesnis žmonių skaičius, o ir pati Alanta būtų dar labiau garsinama. Tai ir paskatino organizuoti 

piligriminį žygį nuo vienos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios iki kitos. Juolab kelias, kuriuo buvo 

planuojama žygiuoti, eina oficialiu Šv. apaštalo Jokūbo keliu, kuris turi tarptautinį pripažinimą  

(1 pav.). 
 

 
 

1 pav. Šv. Jokūbo piligrimų keliai Lietuvoje 

 

Pati žygio idėja pirmiausia buvo pristatyta asociacijoje, kur buvo entuziastingai sutikta.  

Derinama data, žygio maršrutas, ilgis, poilsio vietos, maitinimas, nakvynės vieta, kadangi pagal 

pasirinktą atstumą (apie 50 km) planuotas dviejų dienų žygis. Optimalus vienos dienos nužygiuotas 

atstumas – apie 25 km. Žinia apie organizuojamą žygį buvo skleidžiama ir tarp vietos 

bendruomenės narių. Informacija apie organizuojamą žygį buvo pateikta ir asociacijos Facebook 

paskyroje. Dėl  maitinimo buvo sutarta su Molėtų rajono Inturkės kaimo bendruomene. Ten buvo 

numatyta ir nakvynės vieta. 

Žygio pradžia buvo numatyta rugpjūčio 5 dieną, 9 valandą ryte, nuo Alantos Šv. apaštalo 

Jokūbo bažnyčios. Kaip bebūtų gaila, iš viso susirinko tik trys žygeiviai. Tačiau mažas dalyvių 

skaičius nesumažino žygeivių noro įveikti numatytą kelią. Žygio tikslas buvo ne vien tik įveikti šį 

kelią, bet ir patikrinti, ar šis pasirinktas kelias yra tinkamas piligrimams, ar reikia ieškoti kito. Nes 

kitas projekto darbų etapas yra maršruto sužymėjimas, kad atvykę piligrimai iš kitur galėtų lengvai 

rasti kelią ir juo pasiekti norimą tikslą. Maršruto sužymėjimas – tai stilizuotos kriauklės ženklo – 

Šv. apaštalo Jokūbo kelio simbolio – sudėjimas ant įvairiausių šalia kelio esančių natūralių daiktų. 

Tai gali būti ir akmuo, ir medis. Gali būti ir kelininkų pastatytas kelio ženklas, ant kurio kryptį 

rodantis lipdukas su kriaukle yra užklijuojamas. 
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2 pav. Akimirkos iš piligriminio žygio pėsčiomis Alanta – Molėtai – Inturkė - Joniškis 
 

Po paruošiamųjų darbų, šiek tiek atsilikdami nuo planuoto išvykimo laiko, palaiminti Alantos 

Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios klebono Sigito Sudento, žygeiviai pajudėjo į kelią. Kadangi buvo tik 

trys žmonės, tad nesunku buvo susiderinti ėjimo tempą, ir po kelių valandų linksmo ir energingo 

žygiavimo pasiekta žygio pusiaukelė – Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, kur pasitiko 

monsinjoras Kęstutis Kazlauskas. Keliaujantieji buvo pavaišinti arbata, užkandžiais. Padiskutavę 

apie tokių žygių prasmę ir naudą, jie patraukė toliau. Nuo Molėtų žygiavo du dalyviai, nes vienas 

žygio dalyvis, pajutęs kelio skausmus, nusprendė toliau žygio nebetęsti. 

Antroji žygio dalis nebebuvo tokia greita, nes nueiti kilometrai padarė savo – kojos jau tapo 

sunkesnės ir ne tokios eiklios. Iki numatytos poilsio ir nakvynės vietos tereikėjo nueiti apie 12 

kilometrų. Įvertinę, kad dar turi pakankamai laiko ir jėgų, žygeiviai priėmė sprendimą, kad planuotą 

dviejų dienų atstumą įveiks per vieną dieną.  

Po valandos poilsio ir kalbų su klebonu Povilu Stankevičiumi, dalyviai pajudėjo į kelią. Kojos 

tapo švininės ir tik po kelių kilometrų ėjimo šiek tiek prasimiklino. O dar prieš akis laukė daugiau 

negu 10 kilometrų. Kilometrai vis ilgėjo. Saulė irgi vis žemėjo. Paskutinį kilometrą žygeiviai ėjo 

beveik pusvalandį. Sutemo. Po 12 valandų ir 27 minučių pasiektas KELIO tikslas – Joniškio  

šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia Molėtų rajone. Čia keliavusius asmenis pasitiko jau matytas klebonas 

Povilas Stankevičius, nes jis administruoja abi bažnyčias. 

Nueitas kelias parodė, kad reikia ieškoti kito maršruto, kad būtų kuo mažiau asfalto ir eismas 

ne toks intensyvus. Tai suteiktų daugiau saugumo keliu keliaujantiems piligrimams, nes Molėtų 

krašto keliai yra vingiuoti ir kalvoti, todėl matomumas labai prastas ir pėsčiajam yra labai nesaugu. 

Sužymėjus visą maršrutą ir jį patalpinus į viešą erdvę, galima tikėtis sulaukti piligrimų iš užsienio, 

kurie norės žygiuoti oficialiais Šv. Jokūbo keliais Lietuvoje. Taip bus skleidžiama žinia apie 

Lietuvą, jos gamtos grožį, bažnyčias, bažnytinį meną. Taip pat tai bus galimybė, pradžioje nors ir 

nedidelė, bet vėliau turinti potencialą augti, plėtoti bendruomeninį verslą. Nes piligrimams reikės ir 

nakvynės, ir valgio. Tai pat galima pardavinėti suvenyrus.  

 

Informacija kontaktams: 

Aidonas Užubalis 

Alantos bendruomenės centro ir  

Švento Jokūbo kelio draugų asociacija valdybos narys 

aidonas.uzubalis@gmail.com 
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INOVATYVUS BENDRUOMENĖS ĮTRAUKIMAS: SĖLYNĖS KAIMO 

ATVEJIS 
 

Aistė Ragauskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Kaimiškų vietovių sėkmingą vystymąsi lemia vietos veiklos grupių, bendruomenių aktyvumas 

ir įsitraukimas į kaimiškos vietovės puoselėjimą. Nors pati vietos veiklos grupių veikla yra 

pasiskirsčiusi netolygiai, vienos veikia aktyviau, kitos veikia pasyviau, tačiau kuo toliau, tuo 

daugiau galima pastebėti inovatyvių bendruomenės sprendimų įtraukiant kitus bendruomenės 

narius. Todėl atsiranda toks reiškinys, kaip socialinės iniciatyvos, socialinės inovacijos ir socialinis 

verslas.  

Dažnai nedidelės bendruomenės savo veiklą pradeda nuo aktyvių socialinių iniciatyvų, kurios 

skirtos pirmajai bendruomenė stadijai – bendruomenės subūrimui ir ryšių sukūrimui. Šis etapas 

ypatingai svarbus, nes lemia tolimesnį bendruomenės aktyvumą ir kitų narių įsitraukimą. Variantas 

A: jeigu bendruomenė startuoja praleisdama šį etapą, tikėtina, kad ji susidurs su narių įsitraukimo 

motyvacijos trūkumu, inovatyvių sprendimų nebuvimu. Jei naudojamas variantas B, bendruomenė 

startuoja su aiškiu vertybiniu, moraliniu, funkciniu pagrindu, bei aiškia deklaracija ir narių pozicija. 

Šis startas užtikrina tvaresnį bendruomenės vystymąsi, tačiau iki galo neužtikrina bendruomenės 

aktyvumo. Jeigu pirmojo etapo metu susiformuoja stiprus, darnus bendruomenės branduolys, jis 

gali sukurti palankią aplinką socialinėms inovacijoms atsirasti ir augti iki realizuojamų sprendimų. 

Socialinės inovacijos bendruomenėse vis dar pakankamai naujas reiškinys, dauguma 

bendruomenių orientuojasi į trumpalaikes veiklas, kurios turi momentinį efektą. Socialinės 

inovacijos orientuotos į ilgalaikius sprendimus, originalumą, inovatyvumą bei perėjimą į socialinį 

verslą. Įprastinėje veikloje bendruomenės dažniausiai veikia iš projektinės veiklos finansavimo 

šaltinių. Socialinis verslas, kurį paskatinti gali socialinė iniciatyva išauganti į socialines inovacijas, 

gali tapti ne tik kaimiškos vietovės vystymosi „varikliu“, tačiau ir bendruomenės gyvybingumo 

užtikrinimo forma. Tačiau atlikus žvalgomąjį tyrimą Rokiškio rajone, galima teigti, kad 

bendruomeninėms organizacijoms trūksta:  

- žinių apie socialines inovacijas; 

- kūrybiškumo, kuriant socialines iniciatyvas; 

- susiduriama su baime, kuriant socialinį verslą; 

- pasitikėjimo savo ir kitų bendruomenės narių jėgomis; 

- gerosios praktikos pavyzdžių; 

- visapusiškų vadybinių žinių ir kompetencijų.  

Šie pagrindiniai veiksniai lemia bendruomenės lėtą priėjimą prie socialinio verslo ir 

daugiausiai pasiliekama socialinių inovacijų vykdymo stadijoje. Tačiau tendencingai galima 

pastebėti, kad dabartinis Europos Sąjungos finansavimas skirtas bendruomenėms yra nukreiptas ir į 

pačių bendruomenių verslumo skatinimą. Toliau bus analizuojamas Rokiškio rajone esančio 

Sėlynės kaimo atvejis. 
Sėlynės kaime gyvena 150 gyventojų ir veikia susikūrusi bendruomenė. Pagrindinis 

bendruomenė židinys vis dar veikianti kaime biblioteka ir jos širdis bibliotekininkė Renata 

Baltrūnienė. Dažniausiai visos iniciatyvos ir bendruomenės veiksmingumas priklauso nuo 

bendruomenės branduolį formuojančios lyderio. Bendruomenininkė Renata Baltrūnienė aktyviai 

siekia kaimo bendruomenės aktyvumo ir nestokoja inovatyvių idėjų, įgyvendina socialines 

iniciatyvas. Taip Sėlynės kaimo bendruomenėje atsirado socialinė iniciatyva – tai išvykusių kaimo 

gyventojų įtraukimas į bendruomenės veiklas. Pagrindinis socialinės iniciatyvos modelis veikia per 

į kaimą grįžtančių vaikų pas tėvus įtraukimą. Dažniausiai kaimo gyventojai savo vaikus yra išleidę į 

didžiuosius miestus ir grįžta jie tik aplankyti tėvų. Aktyvios bendruomenės dėka, grįžtantiems 

vaikams buvo pasiūlyta pasidalinti savo įgyta patirtimi organizuojant veiklas kaimo bendruomenėje. 

„Sėlynės žiedų festivalis 2018“ – taip vadinosi šių metų Sėlynės kaime organizuota socialinė 

iniciatyva skirta Žolinėmis. Susirinkę dalyviai kūrė bendruomenės stiprybių medį. Šiek tiek 
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kiekvienas galėjo pasvajoti, kokia ta tobulai veikianti bendruomenė. Medis įkurdintas Sėlynės 

kaimo bibliotekoje. Vienas iš renginio tikslų buvo stiprinti bendruomenę, todėl pasiskirsčius į 

komandas vyko aukščiausio bokšto statybos ir kiekvienas galėjo panaudoti tiek savo žinias, tiek 

išbandyti komandos narius. Daugiausiai dėmesio buvo skirta sukurti Lietuvą iš žiedų. Sudarytos 

komandos sudėliojo Lietuvos kontūrą ir kiekvieną užpildė kūrybiškai naudodami įvairius augalus 

tiek gėles, tiek konkorežius ir samanas. Taip bendruomenės siekė prisidėti ir šiemet paminėti 

Lietuvos 100-metį. Visas veiklas koordinavo Renata Baltrūnienė, Dalia Ragauskienė ir Aistė 

Ragauskaitė. 

 

 

1 pav. Iniciatyvos organizatorės Dalia Ragauskienė ir Aistė Ragauskaitė  

(autorės nuotrauka) 

 

„Iniciatyvos idėja buvo daug apgalvota ir išdiskutuota tiek su dukra, tiek su Sėlynės kaimo 

kultūros centro vadove. Labai norėjosi parinkti užduotis, kuriose galėtų dalyvauti visa šeima. Todėl 

puikiai įsitraukė ir suaugę, ir vaikai“ – akcentavo viena iš organizatorių Dalia Ragauskienė, kuri į 

veiklą įtraukė ir Kaune gyvenančią dukrą Aistę Ragauskaitę. Tokias iniciatyvas organizuojant daug 

dėmesio skiriama veiklos metodikai, naujiems ir įtraukiems metodams, kad kiekvienas 

bendruomenės narys rastų sau įdomią veiklą ir jaustųsi galintis prisidėti prie aktyvios bendruomenės 

veiklos. Įvairius renginius, kūrybines veiklas, užsiėmimus suaugusiems ir vaikams organizuojantis 

Sėlynės kaimo bibliotekininkė Renata Baltrūnienė teigia, kad nuo pat darbo pradžios stengėsi 

įtraukti kuo daugiau sėlyniečių užsiimti įvairiomis veiklomis. Ir neseniai atrado raktą, kad itin 

šaunios veiklos gaunasi, kai jas kuria patys bendruomenės nariai, ypač šeimos. Toks veiklos 

modelis ir įsitraukimo aktyvumas rodo, kad tie, kas yra išvykę iš kaimiškos vietovės gali ir nori 

prisidėti prie kaimiškos vietovės vystymo ir noriai bendradarbiauja per atstumą dalindamiesi 

idėjomis ir net atvyksta jų įgyvendinti į kaimišką vietovę. 
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2 pav. Sėlynės kaimo bendruomenės nariai: Loreta Galvydienė,  

Zita Girčienė, Karolina Ragauskienė, Marius Ragauskas 
 

Anot Renatos, „Sėlynėje yra labai daug draugiškų, aktyvių žmonių ir labai gražus ryšys su vis 

į kaimą grįžtančiais vaikais pas tėvus. Taip galima pastebėti, kad net išvykę iš kaimo prisimena mus 

per šventes. Šiai dienai socialinių iniciatyvų esame įgyvendinę nemažai, todėl siekiame kurti 

socialines inovacijas ir dar vienas žingsnis bus socialinis verslas.” 

Informacija kontaktams: 

Asist. Aistė Ragauskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 
el. paštas aiste.ragauskaite@asu.lt  
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ŽEMĖS ŪKIO VERSLO VYSTYMAS MAŽAME ŪKININKO ŪKYJE 
 

Dovydas Aušra, Jurgita Zaleckienė 

Kauno kolegija 
 

Turintiems nedidelį nuosavos žemės plotą ūkininkams tenka spręsti dilemą – kuo vertėtų 

užsiimti, kad iš ūkio veiklos būtų galima pragyventi? Spaudoje, televizijos, radijo laidose 

pristatoma daug sėkmingų žemės ūkio verslo vystymo atvejų – uogų, sraigių, gėlių, lazdynų 

auginimo verslai. Šie atvejai parodo, kad turint nedidelį nuosavos žemės plotą, sėkmingai vystyti 

žemės ūkio verslą ir pragyventi iš jo yra įmanoma. Pagrindinis klausimas – kur sėkmės raktas? 

Pripažįstama, kad žemės ūkio verslo vystymui labai ženklią įtaką daro išorinės verslo aplinkos 

veiksniai, kaip pvz., gamtinės sąlygos, ūkio geografinė padėtis, finansinės paramos instrumentai. 

Ūkininko ūkio įsikūrimo geografinė vieta yra išskiriama vienu iš veiksnių, kuris daro didelę įtaką 

ūkio vystymo sprendimams. Ūkininkų ūkiai, kurie įsikūrę netoli miestelių, miestų, turi palankesnes 

sąlygas verslo vystymui. Tai grindžiama labiau išvystyta infrastruktūra (pvz., miestuose, 

miesteliuose populiarūs ūkininkų turgeliai, priemiestinėse vietovėse geresni keliai, susisiekimo 

dviračiais, viešuoju transportu galimybės). Šiose vietovėse tankesnis gyventojų/vartotojų skaičius. 

Būtent vartotojas yra tas veiksnys, kuris formuoja paklausą prekėms, paslaugoms. Lietuva – 

nedidelė valstybė, kurioje gamtinės klimatinės sąlygos žemės ūkio verslo vystymui daugiau mažiau 

yra panašios. Ženklesni skirtumai tarp atskirų rajonų išryškėja analizuojant žemės kokybę. Kad 

ūkininko ūkio išorinės aplinkos teikiamomis galimybėmis būtų pasinaudojama, ūkininko ūkio 

vidinis potencialas turi būti adekvatus. Ūkininko požiūris į ūkininkavimą, ūkininkavimo trukmė, 

ūkininko verslumas, ūkio narių skaičius, jų amžius, išsilavinimas, patirtis, turimi ištekliai 

(finansiniai, materialiniai, žemės) – tie veiksniai, kurie sukuria verslo vystymo potencialą. Galima 

teigti, kad verslo vystymo sprendimus lemia ne kuris nors vienas, o keletas veiksnių, susijusių 

tarpusavyje priežastiniais pasekminiais ryšiais. Išorinės aplinkos veiksniai skirtingai veikia ūkininko 

ūkį, nes jų vidinė aplinka yra labai skirtinga. Todėl kiekvieno ūkininko sprendimai yra individualūs.  

Todėl kyla klausimus, kuo verta užsiimti? 

Šiame straipsnyje aprašomas ūkininko ūkis yra labai mažas – dirbamos žemės plotas vos 4 ha. 

Visa žemė – nuosava. Ūkis įsikūręs Šilalės raj., kur vyrauja mažiau derlingos žemės, vidutinis 

žemės ūkio naudmenų našumo balas šiame rajone – 32,5 (Lietuvos žemių našumas..., 2015)7. 

Tradiciškai ilgus metus šiame ūkyje buvo vystomas mišrus žemės ūkis, didžioji dalis užaugintos 

žemės ūkio produkcijos buvo skirta asmeniniam vartojimui (mėsa, pienas, kiaušiniai, bulvės, 

daržovės, vaisiai, uogos), kita dalis (pienas) – buvo parduodama. Todėl ženkli dalis iš ūkio veiklos 

gaunamų pajamų – natūrinės. Siekiant gauti didesnes pinigines pajamas, išsaugoti darbo vietas 

šeimos nariams, buvo ieškoma sprendimų – kuo verstis? Nuspręsta imtis avių auginimo verslo. Tokį 

pasirinkimą lėmė šie veiksniai: 

• Ūkio narių išsilavinimas, darbinė patirtis. Ūkininkaujama 15 metų. Ūkininkas pagal 

išsilavinimą – agronomas. 

• Ūkio žemės plotas, kokybė. Ūkio žemė nėra labai derlinga, todėl visą plotą sudaro pievos 

ir ganyklos. Visa žemė – nuosava, ji yra išsidėsčiusi prie sodybos. 

• Turimi geros būklės ūkiniai pastatai. 

• Ūkininko amžius. Ūkininkui 60 metų. Avių priežiūrai nereikia skirti labai daug laiko, 

darbas fiziškai lengvesnis, palyginus su galvijų auginimu. 

• Giminaičių patirtis. Artimi ūkio savininko giminaičiai ilgus metus augino avis. Tai buvo 

vienas iš spendimą lėmusių veiksnių. 

Ūkyje auginamos Sufolkų veislės avys (1 pav.). Pasirinkimą auginti šios veislės avis lėmė tai, 

kad tai mėsinės avys, kurių gera skerdenos išeiga (apie 50 proc.), skerdena yra geros kokybės. 

                                                 
7 Lietuvos žemių našumas. Mano ūkis. 2015. Nr. 4., p. 14–19.  
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1 pav. Sufolkų veislės avys ūkininko ūkyje (autoriaus Dovydo A. nuotrauka) 

 

Avininkystė ūkyje plėtojama palyginus trumpą laiką – 3 metus. Gamybos apimtys nėra labai 

didelės. Priimtas sprendimas šiame ūkininko ūkyje buvo įgyvendintas su minimalia rizika, 

apsiribojant turimais nuosavais materialiniais, žmogiškaisiais, žemės ir finansiniais ištekliais. 

Viena pagrindinių verslo vystymo problemų – ūkyje užaugintos/pagamintos produkcijos 

realizavimas. Ūkyje pagamintą produkciją ūkininkas realizuoja skirtingais būdais (2 pav.).  

 

 
2 pav. Ūkininko ūkyje pagamintų produktų realizavimo būdai 

 

Ūkininkas, nors turėdamas ir sąlyginai nedidelę patirtį, galėjo išskirti kiekvieno jų privalumus 

ir trūkumus (1 lentelė). 

1 lentelė. Ūkininko ūkyje pagamintų produktų (mėsos, mėsos gaminių) realizavimo būdų 

palyginimas 

Realizavimo būdas Privalumai Trūkumai 

Prekyba tiesiai iš 

ūkio  

Mažesnės laiko, transportavimo sąnaudos. 

Klientas dažnai pageidauja ir kitų produktų – 

kiaušinių, daržovių. 

Garantuoti pardavimai (užsakymą klientas 

pateikia iš anksto, atsisako – labai retai). 

Pirkėjas ne visada gali atvažiuoti atsiimti 

prekės. 

Prekyba ūkininkų 

turguose 

Formuojasi didesnis klientų ratas. 

Užmezgamos pažintys su kitais ūkininkais. 
Parduodami didesni kiekiai. 

Didesnės laiko, transportavimo sąnaudos. 
Reikia mokėti turgavietės rinkliavas. 

Ūkininkų turgus dirba tik šeštadieniais. 
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Ūkininko teigimu, apsiriboti vienu realizavimo būdu yra labai rizikinga, todėl pagal galimybes 

stengiasi įvairinti juos. Kadangi veiklos apimtys nėra labai didelės, pasirinktų būdų kol kas 

pakanka.  

Ūkyje, be šviežios ėrienos, rūkytų avienos mėsos gaminių, parduodami ir kiti produktai – 

vilna, avelės bei avinukai veislei (3 pav.).  

   

 
 

3 pav. Ūkininko ūkio veiklos rezultatai  

 

Be prekinių gėrybių, šis ūkininko ūkis kuria ir kitas, neprekines gėrybes – ūkio nariai pasiliko 

gyventi ir dirbti kaimo vietovėje. Ūkininkaujama neintensyviai, todėl nedaroma žala aplinkai. 

Vystydamas veiklą ūkininkas naudojasi kitų, šiame regione esančių verslo įmonių (skerdyklos, 

vilnų karšyklos, veterinarijos gydytojų), paslaugomis ir tokiu būdu palaiko jų gyvybingumą.  
 

Informacija kontaktams: 

Dovydas Aušra 

el. paštas dovydas.au7329@go.kauko.lt  
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RESEARCH AND TOURISM PROMOTION THROUGH RURAL 

INTANGIBLE HERITAGE: MEZZADRIA STORIES AND ORAL HISTORY 
 

Gianluca Vagnarelli  

Startup project: i-strategies.it, Italy 

 

I’m a Gianluca Vagnarelli and I am a founder of a start-up company that is specialized in the 

cultural heritage, more specifically in the rural heritage. We are based in central Italy, in a region 

called “Marche” that is, historically, an agricultural region. In fact, already before the unification of 

our country, in 1861, our region was already known as “The granary of the pope state” because at 

that time we were under the pope state and wheat was our core business. Today the situation is 

changed, and others local products have become our core business, especially wine. 

What are we doing with our star-up company? In short, in collaboration with local agricultural 

companies we help them to increase the value of our territory, in terms of tourism, and to increase 

the value of their product, for example wine. 

We do this through our expertise in the so-called Heritage Marketing and Storytelling. 

Heritage Marketing is a way to promote companies, territories and products through their history, 

through their historical heritage. Storytelling is a way to better communicate, in a narrative way.   

The main project we are working on is the Rural Heritage project “Mezzadria Stories”  

(Figure 1). 

 

 
Figure 1. The Rural Heritage project “Mezzadria Stories” poster 

 

The word "Mezzadria" that means in English “sharecropping” and it is a word that derives 

from to describe someone who divides something to halves (50 and 50%). Mezzadria is an 

agricultural pact based on this principle. A principle established between the landowner and the 

sharecropper, where-by the landowner gives the sharecropper the land to work and a home to live 

in, in exchange for halves of the fruits of his labor (Especially wheat (wit) but also animals, cheese, 

vegetables, eggs and so on).  

The first origin of this pact is in Tuscany between the XIII-XV sec and it was a system 

widespread in US, France but mostly in the Central Italy. Mezzadria ended in the second part of XX 

century because the industrial development and the resulting "exodus" from the countrysides.  

http://i-strategies.it/
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Consequently, you can imagine that this rural civilization under which we lived for more 

seven centuries has left an important heritage in our region. An important heritage from the point of 

view of architecture (typical rural houses), from the point of view of rural landscape, from the point 

of view of diet but also work ethic and character (our way of life). 

I often say that it is not possible to really understand in depth Marche and Marchigiani 

without knowing the agricultural pact under which we lived for more seven centuries. Because 

trying to explain Marche without Mezzadria it is similar to try to explain the Colosseum without 

referring to the ancient Romans: it’s impossible. It’s impossible because Mezzadria System was not 

only an agricultural pact, but it was a civilization.  

Our rural project – that was selected by the Italian Ministry of Cultural Heritage and 

Activities (MiBAC) for the official program of the European Year of Cultural Heritage 2018 – we 

have three main objectives: 

- to save the oral memory of the last sharecroppers of southern Marche with the aim of 

creating a digital archive of local rural memory. To date, 100 former sharecroppers have been 

interviewed in 13 different villages and their memories recorded; 

- recover the rich heritage of values and ethical practices of the sharecropping civilization. 

Alongside harsh working conditions and profound social injustices, sharecropping has been the 

bearer of positive values that must be recovered: sustainable development, biodynamic agriculture, 

the Mediterranean diet, social eating and so on, all seem very modern concepts, but in reality, recall 

practices, social awareness and values that already belonged to the sharecropping world; 

- to promote our region through its rich and emotional intangible cultural heritage patrimony. 

From the last April we organized guided tour in the typical rural houses. We tell tourists 

sharecroppers stories and their everyday life under the sharecropping system. Sometimes they have 

also the possibility to meet former sharecropper. At the end of each guided tour we have a wine 

tasting in collaboration with local wine producers. In the last month we traveled a lot to promote in 

tourist fairs our project and we find a lot of interest especially in the north Europeans.  

To conclude, why is it so important to invest in the rural heritage: 

1. It is important because territories and local product with an authentic story and an authentic 

tradition (not a fiction therefore) are more attractive in the global market. Our local wine producers 

experienced this, in the sense of since they decide to invest in the valorization of their story and 

tradition, they became more competitive; 

1. Because the investment on our heritage is very close to our identity. Thanks to this work 

we can better understand who we are and what were our roots. And this consciousness, is 

fundamental to think our future; 

2. Because it is important to save our memory and our story. Through this project we give to 

ordinary people – sharecroppers – people who usually doesn’t have an instruction, the possibility to 

tell their life history that is not only an individual story but also a story of our local tradition and 

rural culture. In this way we save a rich patrimony of intangible rural heritage that, otherwise, 

would be lost forever. 

 

Contact information: 

Gianluca Vagnarelli, Founder i-strategies, Italy 

Tel. No: 0735.363771,  

Email: gianluca@i-strategies.it 
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A SOLUTION DEVELOPMENT BY RURAL TOURISM APPROACH FOR 

EMPLOYMENT PROBLEM IN AGRICULTURE: THE MODEL OF INÖNÜ 

 
Yasar Sari, Cemile Ece, Efnan Ezenel,  

Eskisehir Osmangazi University, Turkey 
Erika Zabulionienė, Rasa Pranskūnienė 

Aleksandras Stulginskis University, Lithuania 

 

It is getting harder and harder to maintain sustainability with the impact of urbanization in 

tourism and rural areas. Despite the tourism products of Turkey's that are the sea, sand and sun, 

Turkey is an important tourism and agriculture country with the touristic products potential under 

the titles of camping and caravan tourism, agro tourism, farm tourism, agriculture tourism in the 

scope of rural tourism. Rural tourism is described as village tourism, farm tourism, camp tourism, 

eco- tourism, agro-tourism, highland tourism. Rural tourism is a kind of tourism practicing in rural 

areas, away from intensive urban life in untouched areas where the nature and original structure 

protecting and having a quiet and authentic atmosphere. Small counties, villages, towns are trying 

to maintain their presence with the influence of industrialization. Industrialization has increased the 

impact of migration from rural to urban and affects the employment and production possibilities of 

rural areas as negative. In addition to agricultural and animal husbandry in rural areas, these regions 

also contain many natural, historical and cultural touristic products. Rural tourism also contributes 

to protect and present natural and socio-cultural heritage, local handicrafts, local food and related 

products of them which are important elements of concrete cultural heritage and contributes to 

increase the life quality of local people supporting as social and economical. When the main 

activities applied in rural tourism are examined; it can be seen that picking up vegetables and fruits 

etc. in agriculture farms or in villages based on agriculture and animal husbandry, feeding animals 

and obtaining production of animal and animal products such as yogurt, cream, cheese can be 

realized with tourists who visit the region. 

The main idea of the project was to create awareness and to be a starting point for solving the 

agriculture workers problem of the farmers who are residing in Inonu district by volunteers in 

collaboration with that is aimed. 

 

 
Figure 1. The Project Goals 

 

Within the scope of the project, it is aimed to promote national and international promotion of 

Inonu district, create utilization for alternative tourism such as rural tourism, camp tourism, farm 

tourism and agro-tourism and to raise awareness within the framework of sustainability. 

Furthermore, it is aimed to develop a solution by taking attention to the problem of employment of 

local people and farmers with the voluntourism in the rural area of the district. It is not possible to 
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tackle completely employment problem or developing the rural tourism totally here but they wished 

raising awareness and offering solutions under voluntary rural tourism camp. It is the main idea of 

this project to be a starting point and raising awareness in order to solve the problem of farm 

workers (employment problem) in the province of Inönü in the scope of the targeted cooperation via 

project volunteers. On the other hand, revealing the tourism potential in rural areas, developing the 

tourism concept of Eskisehir, promoting the region, improving the region’s tourist attractiveness 

and being a model project in Eskisehir for rural development and rural tourism are among the goals 

(Figure 1) of the project. So farmers in the villages were the main target group for the proposed 

project. Additionally tourism sector and institutions in city centre indirectly target point for 

awareness of rural tourism programmes. 

There are basic conditions for the project „ESOGU International voluntary farm camp in the 

scope of rural tourism“, which was realized in cooperation with Eskisehir Osmangazi University 

and Inönü Municipality. This project is C1 public partnership which is supported by Eskisehir 

Osmangazi University Scientific Research Project. The 75 % budget of the project was financed by 

university and 25% of the budget was financed by project partner Inonu Municipality. 

The project activities were divided into farming, technical visits, discovery tours, trainees and 

other activities (Figure 1). 

 

 

Figure 2. Project activities 

Farming. Project volunteers learned Turkish agriculture and techniques actively by working 

in different agricultural lands throughout the project period. In this context, they worked on cherry, 

apple, tobacco, beans, sugar beets, strawberry, lavender and linden lands. They help farmers 

voluntarily by both grubbing up and gathering, irrigation. 

Technical visits. Our volunteers visited the institutions and organisations in Eskisehir which 

support agriculture in our country and got technical information. 

Discovery tours. The discovery tour was realised around Eskisehir and in Eskisehir  in the 

context of the promotion of Eskisehir province. In addition, the Kursunlu Village in Bilecik 

Province was visited by our volunteers as an example of an eco-village. 

Trainees. Turkish language training, technical and scientific information about the flora and 

fauna of the Eskisehir province, trainees related the Turkish tourism that are the theoretical part of 

the project were given in the scope of the project. These trainees also contributed to increase the 

targeted promotion and awareness by supporting experimental processes. 

Other activities. In addition to voluntarily based agricultural activities variuos activities such 

as Rural Yoga, Fuji Film Street photography tour, Turkish Aeronautical Association Flight Activity, 

Shopping in the city centre and in the local markets were carried out along with volunteers in order 

Trainees  

Technical 
Visits 

Farming Discovery  
Tours 

Other 
Activities 



67 

to diversity the activities, increase social interaction, contribute to the recognition of the environent 

and make the time spent in the district more enjoyable. 
 

 

Figure 3. ESOGU tourism camp team 

The project aimed to do the international and national promotion of the region Inönü, support 

agricultural employment voluntarily and raise the awareness within the framework of sustainability 

in this project.  The first application of the project was taken place in the İnönü District of Eskişehir 

with the cooperation of Eskişehir Osmangazi University and İnönü Municipality. The first program 

title of the project was realized under the heading of „Eskişehir Osmangazi University Tourism 

Camp“ is „ESOGÜ Rural Tourism Camp – İnönü Program“. The project hosted volunteer 

participants from the Lithuanian-Aleksandras Stulginskis University and undertook collaborative 

agricultural and rural activities and activities with the young participants (Figure 3). 

The outcomes and outputs of the projects are these: marketing of the rural area as touristic; 

revealing the touristic potential of the region by hosting local and foreign tourists as voluntary 

participants; contributing to the development of region’s tourism and rural promotion; after the 

project and promotion, providing economic development with the products and services consumed 

by the tourists; providing additional market for agricultural producers via different sectors like 

tourism; affecting the increase of accommodation, food and beverage facilities; increase of living 

standards of local people; improvement of infrastructure and transportation opportunities; 

increasing of new economic activities; increasing of urban people’s influence on visits to rural 

areas; ensuring sustainability of natural environment; being a model in country promotion; cross–

cultural dialogue in rural; doing a academic research by measuring the effect of rural voluntary 

tourism  promotion at the end of the project. 

 

Contact information: 

Prof. dr. Yasar Sari, Cemile Ece, Efnan Ezenel, 

ysari@ogu.edu.tr, cemilece5@gmail.com, efnan_ezenel@hotmail.com  

Faculty of Tourism, Eskisehir Osmangazi University, Turkey 

Lect. dr. Rasa Pranskūnienė, Erika Zabulionienė  

rasa.pranskuniene@asu.lt, erika.zabulioniene@asu.lt, 

Business and Rural Development Mangement Institute, Faculty of Economics and Management, 

Aleksandras Stulginskis University, Lithuania 
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NAUJI JAUNIMO VERSLUMO UGDYMO METODAI 
 

Rita Grigalienė, 

Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ 

 

Besimokantys ir mokyklą pabaigę jaunuoliai jaučiasi nepritapę visuomenėje ir nesaugūs darbo 

rinkoje. Menki jų verslumo įgūdžiai, finansinis raštingumas, jie nesugeba vertinti savo darbo bei 

prisitaikyti prie darbo rinkos aplinkos. Galiausiai, jiems trūksta praktikos bei gebėjimo pritaikyti 

įgytas žinias. Šios priežastys nulėmė UAB „Šilutės turgavietė“ sprendimą inicijuoti projektą šių 

problemų sprendimui, kurio metu jaunuoliai įgis teorinių žinių ir praktinių gebėjimų bei pamatę 

gerosios praktikos pavyzdžių, taps aktyvūs darbo rinkoje. 

UAB „Šilutės turgavietė“, partnerystėje su asociacija „Pamario jaunimas“, parengė ir 

įgyvendina projektą „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių 

suteikimas praktikos metu“, kuris skirtas pagerinti darbingo neaktyvaus jaunimo padėtį darbo 

rinkoje Šilutėje. Įgyvendinant projektą pasitelkiami savanoriai suteikiant jiems finansinio 

raštingumo žinias bei praktinius verslumo įgūdžius, kartu ugdant bendruomeniškumą ir skatinant 

savanorystę. 

Projektas įgyvendinamas pagal asociacijos Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ parengtą 

integruotą vietos plėtros 2014–2020 m. strategiją, kuris finansuojamas ES paramos ir nuosavomis 

lėšomis. Projekto bendra suma 16913 Eur., iš jų parama sudaro 15092 Eur., nuosavos lėšos – 1821 

Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018 rugsėjis – 2019 sausis.  

Pirmiausia prielaidas rastis tokiam projektui sudarė Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ 

parengtoje strategijoje numatytas uždavinys – organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką 

darbo vietoje bedarbiams ir neaktyviems darbingiems gyventojams bei surengti mokymai „Projektų 

rengimas įgyvendinant Šilutės miesto VVG integruotą vietos plėtros strategiją“. 

Projekto tikslas: Organizuoti mokymus ir praktinį darbą darbingam neaktyviam jaunimui, 

įtraukiant savanorius. Projektą administruojančių asmenų komandą sudaro projekto vadovas, darbų 

vykdymo organizatorius ir finansininkas, kurie parinkti iš projekte dalyvaujančių savanorių ir 

darbingų neaktyvių jaunuolių. Jie kol kas neturi projekto įgyvendinimo patirties, bet siekia to 

išmokti, todėl patys dirbs savanoriškais pagrindais, mokysis iš profesionalų (sutarta su verslo 

įmone, turinčia projektų įgyvendinimo patirtį, kuri konsultuos ir patars projekto dalyviams viso 

projekto įgyvendinimo metu). 

Projekto įgyvendinimo veiklose dalyvauja 17 dalyvių, iš kurių 11 darbingų neaktyvių 

jaunuolių ir šeši savanoriai. Projektas įgyvendinamas trimis etapais: 1) suburiami ir apmokomi 

pareiškėjo ir partnerio savanoriai; 2) verslumo teorinių žinių mokomi neaktyvūs darbingi jaunuoliai; 

3) savanoriai padeda neaktyviam jaunimui įgyti verslumo įgūdžių praktikos metu, vykdant ledų ir 

kavos prekybą Šilutės turgavietėje bei semiantis gerosios patirties Rietavo ir Gariūnų turgavietėse. 

 

    
 

 
I etapas. Savanorių mokymai II etapas. Darbingo neaktyvaus jaunimo 

mokymai 
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Įvykdyti pirmojo etapo darbai – savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymai. 

Šios veiklos vykdymui pasitelkti šeši savanoriai, iš jų trys projekto partnerio asociacijos „Pamario 

jaunimas“ nariai, du asmenys – prekeiviai turgavietėje ir vienas asmuo UAB „Šilutės turgavietė“ 

darbuotojas. Tam, siekiant apmokyti savanorius, kad jie gebėtų įsipareigoti ir prisiimti atsakomybę 

už vykdomą veiklą bei suvoktų vykdomos veiklos prasmę ir svarbą, vykdyti aštuonių valandų 

mokymai „Savanoriška veikla – įsipareigojimas ir įsitraukimas“. Įvykdyti antrojo etapo darbai – 

„Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo mokymas“. Surinkta 11 darbingo amžiaus 

neaktyvaus jaunimo grupė, kuriems pravestas penkių paskaitų ciklas tema „Asmeninio finansinio 

raštingumo mokymas“. Mokymų metu darbingi neaktyvūs jaunuoliai mokėsi finansinio raštingumo, 

verslumo, kad įgiję žinių gebėtų vykdyti praktinę veiklą, plėtoti verslą, mokėtų valdyti finansus bei 

orientuotis darbo rinkoje ir susirasti darbą. Įvykdyti trečiojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus 

neaktyvus vietos jaunimo praktika darbo vietoje“. Čia mokymasis (stebint ir konsultuojantis) 

vykdomas prekeivių ir savanorių darbo vietose. Pirmiausiai tai atlikta Šilutės miesto turgavietėje, 

vėliau numatyta išvyka į Gariūnų ir Rietavo turgavietes. Šių išvykų metu bus suorganizuoti 

susitikimai su Gariūnų ir Rietavo turgų darbuotojais, kurie pristatys turgaus veikimo principus ir 

papasakos apie prekybos galimybes. Įgyvendinamas projektas prisideda prie darnaus vystymo 

vietovėje principų sklaidos, padeda atskirtį patiriantiems jauniems darbingiems asmenims 

integruotis į visuomenę, skatina savanoriauti bei įgyti patirties, o kai kuriems ir susirasti darbą. 

Verslui ir kitoms įmonėms bei NVO sudaroma galimybė rasti apmokytų ir motyvuotų darbuotojų ir 

savanorių. 

Tolimesnis projekto rezultatų tęstinumas numatomas per bendradarbiavimą su Šilutės turizmo 

ir paslaugų verslo mokykla, kartu su mokyklos moksleiviais organizuojant kulinarinių patiekalų 

gamybą mokykloje ir realią verslo praktiką parduodant produktus rinkoje. Projekto idėjos 

novatoriškumas grindžiamas tuo, kad rengiant ir įgyvendinant tokio tipo projektus sudaromos 

prielaidos partnerystei tarp verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų bei bendradarbiavimui 

tarp įvairių jaunimo socialinių grupių, mokantis bei įgytus gebėjimus išbandant ir patikrinant 

realioje verslo rinkoje. 

 

Informacija apie gerosios patirties pavyzdžio teikėją 

Asociacija Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, Lietuvininkų g. 17, LT-99134, Šilutė. 

Rita Grigalienė, Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ projekto tiesioginių veiklų įgyvendinimo 

koordinatorė. 

Kontaktiniai duomenys: tel. Nr. +370 620 66437, el. paštas: rita.verbute@gmail.com. 

Gerosios patirties pavyzdį pristatantis asmuo: 

Vytautas Pilipavičius, Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ strategijos rengimo konsultantas 

Kontaktiniai duomenys: tel. +370 616 15928, el. paštas vpilipavicius@gmail.com  

 

III etapas. Jaunimo praktika Šilutės 

miesto turguje 

Jaunimas pasirengęs kitam šuoliui 

mailto:rita.verbute@gmail.com
mailto:vpilipavicius@gmail.com
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SMALL FARMS AND LOCAL FOOD SITUATION IN NIGERIA 
 

Yemi Bakare 

Aleksandras Stulginskis University 

 

The case study of small farms and local food situation in Nigeria is based on the methodology 

which was carried out with the use of secondary data analysis from internet sources, Nigeria 

government and international organization portals, analysis of projects and using personal 

experience. The article is divided in several parts: firstly, Nigeria agriculture is characterized 

according to the situation of small farms; secondly, challenges faced by small farms in Nigeria are 

disclosed; thirdly, forms of how local food are sold by the rural farmers are presented; finally, actors 

who can act for solutions helping small farms are discussed. 

 

Nigeria agriculture at a glance 

 

Despite the fact that Nigerian government channel all of its energy on oil, agriculture still 

plays a huge role in Nigerian economy, yet the sector faces micro and macro level of challenges.  

I.e. an outdated land tenure system that restrict access to land (1.8 ha/farming household), high level 

of importation of agricultural product, a very low level of irrigation development (less than 1 

percent of cropped land under irrigation). Lack of research findings and availability of innovative 

and modern-day technologies, high cost of farm inputs which is not affordable for the “Rural Poor”, 

poor access to credit facilities, inefficient fertilizer procurement and distribution, lack of proper 

storage facilities, no proper structured marketing platform for rural farmers, has caused a decline in 

the Nigeria agricultural sector. 

Ironically, Nigeria is known to be Africa leading consumer of rice, one of the largest 

producers of rice in Africa and still the largest rice importers in the world. Rice generate more 

revenue for small scale farmers than any other cash crop in Nigeria, because most house hold 

favorite day to day meal is rice. Also, Nigeria is the largest producer of Cassava, and most 

Nigerian’s local food derived from cassava are, Garri known as fried cassava, Fufu, Amala, Cassava 

Vegetable, Cassava Bread. The Hausas and Fulani’s from the North region of Nigeria are known to 

be highly engage in cattle, sheep and goat rearing in Nigeria. Sales of their Livestock are often high 

during the Islamic festival period known as “Eid Al-Adha” Festival of Sacrifice. The Hausa’s and 

Fulani’s often triple the prices of their livestock during this festival period. Poultry production on 

the other hand plays an important role in rural incomes at every local communities in Nigeria. 

Practically it’s well known that demands for live chicken are high during Christmas festival season, 

moreover the rate of rural poor in every rural communities are huge in numbers. 

 

Challenges faced by small farms in Nigeria 

 

The challenges for the small farms appears in different ways in Nigeria. One of them is lack 

of information to rural farmers: vital information are not properly channeled to rural farmers who 

barely use smart phone or have access to social media or use of internet. Rural farmers rely on local 

radio stations to gain access to information. Vital information is often not broken down in basic 

understanding for local farmers to realised the usefulness of such information for their agricultural 

business, there is no exemption that most local farmer’s in Nigeria are mostly illiterates. 

Extension officers and agents in Nigeria, i.e. Federal Ministry of Agriculture and Rural 

Development (FMARD), Directorate of Food, roads & Rural Infrastructures (DFRI), Federal 

Department of Livestock, Federal Department of Forestry, Federal Department of Fisheries, etc. 

Lack the proper communication structure for rural farmers, often extension agent don’t show 

interest in traditional media for the benefit of rural farmers, due to negligence. 
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Lack of effective advocacy of agricultural useful information for resilience and innovation by 

Nigerian Universities and Research Institute for Rural farmers are not available like in a case study 

of Lithuania, i.e. Aleksandras Stulginskis University. 

Limited access to modern agricultural technology are top prioritized challenge faced by small 

scale farmers, most rural farmers in Nigeria still use outdated farm tools for their farm chores and 

other farm activities. If availability of modern agricultural technology is accessible for rural 

farmers, it would benefit them of labour-saving, labour enhancing and labour - enlarging. 

Lack and high cost of farm inputs is another turbulence experience by small-scale farmers in 

Nigeria, an average rural farmer in Nigeria does not have sufficient fertilizer for one hectare. 

Extension service agent can be more supportive to achieve a convenient access to financial resource 

for purchase of input. According to International Fund for Agricultural Development (IFAD), 

smaller scale farming doesn’t flourish in Nigeria due to cost of farm tools or farming enhancement 

are high and small-scale agriculture are uncompetitive and neither profitable nor sustainable. 

Marketing is another key factors often experience by rural farmers, cost of transportation is 

quite expensive for rural farmers, All Farmer’s Association of Nigeria (AFAN) can play a vital role 

for rural farmers in each 36 state’s towards market information for rural farmers, AFAN observe, 

analyze and process market data available for its farmer’s association members. 

 

How local food are being sold by the rural farmers 

 

Small farms in Nigeria despite their activity restrictions and different factors, they try to sell 

their products in several ways and through different channels: 

• Farmer’s Association: the most common trendy style of marketing for rural farmers in all 36 

states of Nigeria is the use of Farmer’s Association, decade ago this tradition wasn’t so popular 

even though they were there. The Cocoa farmer’s association is another good example and well-

known farmer’s association in Nigeria. 

• Direct selling to customers: most local farmers sells their local agricultural raw product or 

cooked products directly to final consumers, mostly available in their rural communities. Some 

farmers’ create a mini shed for the sales of their Agricultural product. 

• Hawking: it’s a tradition that has been in existence for decades and still takes place till 

present. Children of rural farmer are often assigned to a certain amount of allocated farm products, 

to be hawked around their local communities given to them by their parent whom are farmers, this 

method can be known as child abuse or child labour or child slavery. 

 

Recommendations for difficulties faced by small scale farmers in Nigeria 

 

There are some ways how difficulties of small farms can be solved. Nigerian’s politicians 

should focus on creating varieties of small farmer support programme. Promotion of economic and 

market development structure by federal government. Agricultural policy should be inclusive and 

not exclusive for rural farmers, with the consideration most rural farmers in Nigeria are illiterates. 

Creation of rural tourism to serve as other source of income for local farmers. Extension agents 

should increase their effort on educating farmers. Lack of security: prevention of herdsmen cattle 

rearer from feeding their livestock (cattle) on farmer’s plantation, to avoid the present and ongoing 

crisis. Support and encouragement of Research Institutes and Universities financially for 

Agricultural research, i.e. Creation of Agricultural Laboratory facilities. 

Solving these mentioned problems are important various actors going from international level 

to local level. For example: Organization for Economic Co-operation Development (OECD), 

Economic Community of West African States (ECOWAS), Federal Ministry of Agriculture and 

Rural Development(FMARD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), 

Association for International Agriculture and Rural Development (AIARD), Food and Agriculture 

Organization (FAO). At national level are important Nigeria’s organisations, farmers associations, 

as well small farmers by themselves with the help of local community. 
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Conclusions 

 

If Nigerian government provide storage and marketing facilities, extension system is being 

restructured and re-access on a strong motive for solely the benefit of rural farmers, and supervision 

at national, state and local government levels are placed in the case of embezzlement of funds 

meant for rural farmers, to limit corruption, and encouragement of young people in primary, 

secondary and tertiary institution are being motivated to engage in agricultural activities, chances 

are rural farmers in Nigeria will flourish to a greater extent. 
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SMULKIŲ ŪKIŲ IR VIETOS MAISTO SITUACIJA NIGERIJOJE 

 

Santrauka 

 

Straipsnyje pristatoma smulkių ūkių ir vietos maisto situacija Nigerijoje. Pirmiausia charakterizuojama 

Nigerijos žemės ūkio situacija ir smulkių ūkių vieta joje, taip pat nagrinėjami iššūkiai su kuriais susiduria 

smulkūs ūkiai Nigerijoje. Pristatomos vietos maisto pardavimo formos bei vietos maisto produktai, kurie yra 

populiariausi. Nustatyta, kad siekiant geresnės tiek smulkių ūkių, tiek apskritai žemės ūkio situacijos, svarbų 

vaidmenį vaidina įvairiūs suinteresuotieji, pradedant tarptautinėmis organizacijomis, baigiant pačiais 

smulkiais ūkininkais. 
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РОЛЬ КОММУНАЛЬНОГО РЫНКА "ШАПАГАТ" В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ В ГОРОДЕ АСТАНА 

 
Гульнара Асанова 

Казахский Агротехнический Университет имени С. Сейфуллина, Казахстан 

 

Если ли у вас проблемы со внедрением экономических инструментов? Кажется ли вам, 

что те или иные инструменты не работают? 

В данной работе мы хотели рассказать, о том как простой механизм позволил 

выровнять ценовую политику на рынке продуктов целого города. И о том каких результатов 

можно достичь, используя простые рыночные механизмы. 

Речь пойдет о периоде 2000 годов, когда в Казахстане существовал разгул цен на 

продукты питания, был тотальный деффицит, и на цены невозможно было влиять например, 

цены на овощи фрукты в зимний период повышались в 5–10 раз. 

Это имело сильные отрицательные последствия, т.к. уровень доходов семей был 

низким и это грозило ростом  социального напряжения горожан. 

Для решения этой проблемы и ряда других, в Астане был создан коммунальный рынок 

"Шапагат" (1 рисунок). На первом этаже которого представлены мясные продукты, 

молочный отдел, яйца, полуфабрикаты, фрукты овощи, бакалейная продукция.  

Даже сегодня, цены в "Шапагате" на 20–30% ниже чем на других рынках Астаны. 

 

  

 

1 рисунок. Kоммунальный рынoк "Шапагат"в городе Астане 

 

Так, по состоянию конец ноября, стоимость одного килограмма говядины в «Шапагате» 

составляет от 1 250 до 1 400 тенге (тогда как в соседних торговых домах – от 1 500 до 1 900), 

баранины – 1 500 (1 700–1 800), конины – от 1 600 до 1 800 (1 750–2 200), свинины – от 1 100 

до 1 800 тенге (1 200–2 000). 

На порядок ниже также стоимость круп, молочной продукции, яиц, фруктов и овощей. 

Так, в настоящее время один килограмм картофеля или лука можно купить за 80 тенге (тогда 

как в близлежащих торговых центрах стоимость колеблется от 90 до 130 тенге), моркови – 

100 тенге (130–220), свеклы – 120 (300 тенге). 
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2 рисунок. Ассортимент товаров  коммунального рынка "Шапагат"в городе Астане 

 

Каков же механизм работы "Шапагата"? 

1)Изначально этот рынок организовывался как фермерский. И для производителей 

своей продукции арендная плата была сильно снижена чем по городу и это привлекло 

большое количество производителей продуктов питания в стены "Шапагата". Четверть всех 

торговых мест на «Шапагате» занимают производители продуктов питания, торгующие без 

посредников. А присутствующие на рынке перекупщики или держат умеренную цену на 

свой товар, или уходят на другие рынки. Сегодня торговая наценка рынка при реализации 

социально значимой продукции составляет не более 10%. 

2) Рынок является коммунальным и контролируется его деятельность работниками 

акимата (мерии) города. Он был создан во времена диких неуправляемых цен, как 

инструмент, регулирующий ценовую ситуацию на местном рынке продовольствия. Когда из-

за дефицита или сезонности цены поднимались в несколько раз. И чтобы как то влиять на 

них было решено создать рынок, где арендная плата для производителей в том числе 

фермеров будет низкой, при условии, что и цены на товар будут контролироваться и будут 

невысокими. 

И этот простой механизм заработал и сэкономил деньги многим жителям Астаны и его 

окрестностей.  

Из-за присутствия такого базара, цены на других городских рынках тоже стали 

снижаться и в общем ситуация на продукты питания выровнялась. 

3) Сегодня, каждую субботу и воскресенье на территории "Шапагата" проводятся 

утренние ярмарки, где производители прямо с машин могут продавать, а покупатели 

покупают свежую продукцию по сниженным ценам. Так же в выходные дни торговые ряды 

пополняют дачники, предлагающие свежую зелень, картошку и овощи, выращенные своими 

руками. 

4) В межсезонье на рынке продается продукция стабилизационного фонда Астаны, для 

чего на безвозмездной основе коммунальным рынком предоставляются торговые площади. 

Основная часть клиентов «Шапагата» – простые жители Астаны, бюджетники, 

пенсионеры и малоимущие.  

Таким нехитрым способом, власти города оказывают социальную поддержку как 

жителям города, для которых покупка свежих, экологичных и не дорогих продуктов стало 

доступным, так и производителям, которые через этот базар смогли зайти на рынок Астаны. 

Сегодня, к счастью, ситуация изменилась, благосостояние астанчан выросло 

многократно, дефицит товаров сменился их изобилием, а цены регулируются естественными 

рыночными механизмами, в том числе присутствием большого количества базаров, торговых 

центров, торговых домов, оптовых рынков, актуальность деятельности "Шапагата" 

поубавилась. А вот в далекие двухтысячные, "Шапагат" был прекрасным инструментом 

регулирования цен в городе. 

Таким образом, внедрение простых экономических рычагов приводит к хорошим 

результатам, имеющим мультипликативный эффект. 
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