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DALYVIŲ VIEŠINIMO LEIDINYJE ,,LIETUVOS KAIME GERA GYVENTI - 2012“ 

 

ATRANKOS NUOSTATAI 

 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Dalyvių atranką viešinimui leidinyje ,,Lietuvos kaime gera gyventi - 2012“ (toliau – atranka) 

vykdo organizatorius – Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (toliau - organizatorius). 

2. Remėjai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 

3. Partneris – VšĮ „Versli Lietuva“. 

4. Atranka ir viešinimo priemonės finansuojamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas“. 

5. Dalyvauti atrankoje kviečiamos kaimo vietovių verslininkų, amatininkų, paslaugų tiekėjų 

asocijuotos struktūros t.y. amatininkų, verslininkų, paslaugų tiekėjų, vietos gamintojų 

asociacijos, kurių nariai – kaimo amatininkai, verslininkai, paslaugų tiekėjai, vietos gamintojai 

(toliau – asociacijos). 

6. Atrankos objektas - kaimo vietovių verslininkų, amatininkų, paslaugų tiekėjų gerosios verslo 

praktikos (toliau – dalyviai). 

7. Atrankos tikslai:  

7.1. Skatinti nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, siekti efektyvesnių 

informacijos sklaidos praktikų. 

7.2. Pasiekti, kad geriausios verslo, ūkininkavimo, amatų, paslaugų Lietuvos kaime 

praktikos būtų paviešintos ir pristatytos, taip prisidedant prie kaimo plėtros, alternatyvių 

pragyvenimo šaltinių ir savireguliacijos galimybių paieškos. 

7.3. Leidiniu informuoti miesto ir kaimo vartotojus apie kaime teikiamų paslaugų ir 

gaminamos produkcijos įvairovę ir pasiekiamumą, kaime vystomas verslo praktikas, kaimo 

produkcija sudominti pirkėjus. 

 



 

8. Dalyvių atrankos kriterijai
1
: 

8.1. vystomo verslo inovatiškumas, išskirtinumas. 

8.2. verslininkų iniciatyvos ir jų įsitraukimas į gyvenimo kokybės kaime gerinimą. 

8.3. galutinio produkto pasiekiamumas ir patrauklumas vartotojams. 

8.4. galutinio produkto atitinkimas ekologinėms idėjoms ir/ar kultūros paveldo puoselėjimas 

8.5. infrastruktūros (naudojamos technikos, inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, 

komunalinių, visuomeninių, prekybos, atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitų paslaugoms 

teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingų objektų) pritaikymas verslo poreikiams, 

aplinkos sutvarkymas; 

 

II. Atrankos organizavimo tvarka 

 

9. Dalyvių (gerųjų verslo praktikų aprašą) organizatoriui teikia asociacijos. 

10. Dalyvių (gerųjų verslo praktikų aprašą) organizatoriui gali teikti patys dalyviai. 

11. Asociacija siūlydama dalyvį viešinimui leidinyje užpildo atrankos aprašą, skelbiamą Lietuvos 

nacionalinės vartotojų federacijos (www.vartotojuteises.lt),  Lietuvos kaimo tinklo (www.lkt.lt) 

interneto tinklalapiuose (priedas Nr. 1). Apraše turi būti pateikiamas pagrindimas, kodėl 

dalyvis turi būti viešinamas leidinyje.  Prie aprašo pagal galimybę pageidautina pridėti foto 

ir/ar video medžiagą.  

12. Aprašai pateikiami nurodytu laiku ir adresais, pateikiant dalyvio aprašą su priedais.   

13. Organizatorius, gavęs atrankai siūlomo dalyvio aprašą su priedais, dalyvį užregistruoja gautų 

aprašų registravimo žurnale ir suteikia registracijos numerį. 

14. Asociacijos, dalyvaujančios atrankoje, įgyja teisę viešinti organizacijos logotipą ir informaciją 

apie organizaciją leidinyje. 

15. Atranka vyksta dviem etapais:  

15.1. pirmajame etape - remiantis atrankos aprašuose pateiktais kriterijais asociacijos atrenka 

ir pasiūlo iki 10 dalyvių, savo kuruojamose srityse (žemės ūkis, amatai, turizmas ir kt.). 

Užpildomi ir organizatoriui pateikiami dalyvių aprašai. 

15.2. antrajame etape – pateiktų dalyvių aprašų pagrindu, organizatorius atrenka ne mažiau 

nei 30 dalyvių (gerųjų verslo praktikų). Informaciją teikia atrinkti dalyviai. Organizuojamų 

susitikimų su dalyviais metu surenkama informacija leidiniui. Gerosios praktikos ir surinkta 

informacija viešinami leidinyje – kataloge. 

 

III. Atrankos vykdymo tvarka 

 

16. Atranką vykdo asociacijos ir organizatorius.  
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 Nebūtina atsižvelgti į visus kriterijus. 

http://www.vartotojuteises.lt/
http://www.lkt.lt/


17. Asociacijų vykdoma atranka: 

17.1. Kriterijų pagrindu organizuoja vidinę narių atranką asociacijoje. 

17.2. Remdamosi vidiniais informacijos ištekliais asociacijos atrenka ir organizatoriui pasiūlo 

iki 10 dalyvių (gerųjų praktikų) koordinuojamoje ūkio srityje.  

17.3. Asociacijos pildo ir organizatoriui teikia dalyvių aprašus. 

17.4. Asociacijos gali teikti siūlymus organizatoriui dėl siūlomų gerųjų praktikų skaičiaus 

didinimo. 

18. Organizatoriaus funkcijos: 

18.1. Parengia ir asociacijoms bei pavieniams subjektams išsiunčia kvietimus dalyvauti 

atrankoje.  

18.2. Įvertina gautus dalyvių aprašus. 

18.3. Atrenka ne mažiau nei 30 dalyvių viešinimui leidinyje. 

18.4. Gautų dalyvių aprašų pagrindu atrenka ne mažiau nei 30 dalyvių viešinimui leidinyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1 

 

 

 

 ,,LIETUVOS KAIME GERA GYVENTI – 2012“ 

 

DALYVIO APRAŠAS 

 

 

1. Aprašo autoriaus (asociacijos) pavadinimas 

2. Siūlomo dalyvio pavadinimas, veiklos sritis 

 

3. Informacija apie dalyvį (adresas, telefonas, el.paštas) 

 

 

4. Aprašykite, kodėl dalyvio veikla vertintina kaip geroji verslo praktika (Pagal nurodytus 

kriterijus pateikite dalyvio aprašą. Pagal galimybę pageidautina pridėti foto ir/ar video 

medžiagą CD ar DVD formatu) 

Aprašykite
2
: 

 Kodėl dalyvio vystomas verslas/veikla yra inovatyvi, išskirtinė. 

 Kokios ryškiausios dalyvio iniciatyvos ir  įsitraukimas į gyvenimo kokybės kaime gerinimą 

 Koks dalyvio galutinio produkto/rezultato (prekės, paslaugos)  patrauklumas ir pasiekiamumas vartotojams 

 Koks dalyvio galutinio produkto/rezultato (prekės, paslaugos) atitinkimas ekologinėms idėjoms. 

 Kaip verslo poreikiams, aplinkai dalyvis yra pritaikęs infrastruktūros priemones (naudojamos technikos, 

inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, komunalinių, visuomeninių, prekybos, atsinaujinančių energijos 

šaltinių ir kitų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingų objektų). 

 

 

Kaimo vietovės aprašą galima teikti nuo 2012 metų rugpjūčio 20 d. iki 2012 metų rugsėjo 20 d. 

adresu  Stiklių g. 8, Vilnius paštu, el.paštu g.slabaciauskaite@gmail.com arba įteikiant asmeniškai, 

nurodant: Atrankai ,,Lietuvos kaime gera gyventi – 2012“.  

Informacija pasiteiravimui Gintarė Slabačiauskaitė, el.p. g.slabaciauskaite@gmail.com;  

Tel.: 8-65559201. 
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 Nebūtina pildyti. Prašome pridėti informacijos šaltinį: interneto nuorodą, leidinį ar pan. 


