
TYRIMAS A . Planas  

 

Projektas „Kokybė kaimui: sveiko maisto laboratorija“ 

Tikslai:  

1. Skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp maisto produktų gamintojų ir jų vartotojų kaime siekiant maisto kokybės. 

2. Kooperuoti mokslo, tyrimų institutų, žemės ūkio žinovų ir  jaunų specialistų pajėgas sprendžiant sveiko maisto gamybos ūkininkų ūkiuose 

problemas.  

3. Inovatyviai ir  šiuolaikiškai suorganizuoti tyrimą ir jo rezultatus pristatyti visiems seniūnijos gyventojams.    

 
Veiksmai, rezultatai,  vykdytojai ir konsultantai 

 

 
Eil. Nr. 

 
VEIKSMAI 

 
TURINYS 

 
VYKDYTOJAI  

 
KONSULTANTAI 

 

1.  Projekto vykdymo grupės sudarymas Projekto  vykdymo grupė sutarimo pagrindu 
sudaryta iš seniūnijos, žemės ūkio mokslo ir 
praktinio veikimo žinovų, Juknaičių seniūnijos 
bendruomenių atstovų, projekto vykdymo 
organizavimo konsultanto iš JEC.  

Juknaičių 
bendruomenė (JB), 

Pašyšių kaimo 
bendruomenė 

(PB) , projekto vadovas 
(PV) 

 

Jaunimo edukacinis centras 
(JEC) 

2.  Projektinio pasiūlymo Lietuvos 
kaimo tinklui (LKT) pateikimas  

Suderinti LKT  ir projekto tikslai.  PV JEC 

3.  Projekto paraiškos parengimas ir 
pateikimas, jos aiškinimas ir derinimas su 

NMA.  

Įformintas sumanymas pagal nustatytus 
techninius reikalavimus užpildant projekto 
paraišką, pasirašyta JB ir PB projekto vykdymo 
partnerystės sutartis. Projektui skirtas  30000,00 
Lt finansavimas.   

PV, Projekto vykdymo 
grupė 

JEC 

4.  Projekto vykdymo grupės pasitarimai, 
tarpusavio konsultacijos 

Surengti 5 projekto vykdymo grupės pasitarimai. 
Sutarta dėl atsakomybės, veiklų vykdymo 
organizavimo ir terminų, projekto tęstinumo. 
 

Projekto vykdymo 
grupė 

JEC 

5.  Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas; 
Metinio pirkimų plano ir supaprastintų 
pirkimų taisyklių paskelbimas CVP IS, 
tinkamų paslaugų teikėjų paieška, 
techninių  sąlygų derinimas 

Pirkimai atlikti tinkamai, pirkimo sąlygos 
parengtos suradus optimaliausią  variantą, 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 
misterijos (NMA) pirkimus  įvertino teigiamai.  

PV, pirkimų 
organizatorius 

JEC, Aleksandro Stulginskio 
universiteto Agronomijos 

fakultetas (ASU AF) 

©JEC     



 

 

Eil. Nr. 

 

VEIKSMAI 

 

TURINYS 

 

VYKDYTOJAI  

 

KONSULTANTAI 

 

6.  Projekto vykdymo dokumentavimas Išsiaiškinti projekto vykdymo dokumentavimo 

reikalavimai: 

- kuriuos nustato LKT pateiktų projektų 

administravimo taisyklės,  

- bendruomenės  

organizacijos finansinės veiklos dokumentavimo 

tvarka (Buhalterinės apskaitos įstatymas, Finansų 

ministro įsakymas „Dėl pelno nesiekiančių 

ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių 

patvirtinimo, Vyriausybės nutarimas „Dėl 

Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 

Vyriausybės nutarimas „Dėl Kasos darbo 

organizavimo ir kasos operacijų atlikimo 

taisyklių patvirtinimo“); 

-  raštvedybos taisyklės.  

Sutarta dėl projekto dokumentavimo tvarkos ir 

atsakomybės. Sudaryta projekto vykdymo 

dokumentavimo byla.  

PV, pirkimų 

organizatorius, projekto 

finansininkas, asmuo 

atsakingas už projekto 

vykdymo priežiūrą, JB 

pirmininkė, NMA 

paskirtas projekto 

kuratorius. 

JEC 

7.  Teminių susitikimų organizavimas ir 

vykdymas 
Surengti 2 teminiai susitikimai. Pirmuoju - 

inicijuotas dirvožemio būklės tyrimas, pristatytos  

technologinės  naujovės, pažangios idėjos. 

Antrajame – pristatyti Dirvožemio tyrimo 

rezultatai ir aptarta, kaip juos panaudoti šeimų 

ūkiuose; aptartas kaimo ūkio vystymas  

bendruomeniškumo formavimo ir sąvaldumo 

organizavimo kontekstuose; Sutarta dėl projekto 

antrojo etapo vykdymo ir siektinų rezultatų. 

Susitikimuose dalyvavo šeimų ūkių atstovai, 

projekto vykdymo grupė, antrojo etapo partneriai 

ASU AF, ASU 

Ekonomikos ir 

vadybos fakulteto, 

Verslo ir kaimo 

plėtros vadybos 

institutas,  PV, Projekto 

vykdymo grupė. 

JEC 

©JEC     
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8.  Dirvožemio būklės tyrimai Siekiant paskatinti ūkininkų šeimas protingai, 
naudojant specialias žinias tvarkyti ūkį, atlikta 
17 proc. (1502 ha) Juknaičių seniūnijos 
ūkininkų 248 sklypų dirvožemio kokybės 
tyrimai (pH, P2O5, K2O nustatymas) ir 
parengtos tręšimo rekomendacijos (planai) 
konkretiems sklypams, atsižvelgiant į 
numatomų auginti žemės ūkio kultūrų rūšį. Į 
dirvožemio tyrimo organizavimo veiklą buvo 
įtraukta šiuolaikinė technika ir ASU universiteto 
mokslo darbuotojai, 44 Juknaičių seniūnijos 
ūkininkų šeimos. 
Neatlygintinai suteikta nakvynė ir maitinimas 
žemės tyrimų mėginių ėmėjams  tyrimo 
mėginių ėmimo Pašyšių  kaimo ir aplinkinių 
kaimų šeimos ūkiuose dienomis. 

 

PB, JB, PV, 
Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centro 
filialas Agrocheminių 
tyrimų laboratorija, 
ASU AF doktorantai, 
UAB „Centas plius“.  

JEC, ASU AF 

9.  Firminių puodelių gamyba ir įsigijimas Įsigyta projekto atributika – firminiai puodeliai, su 

projekto viešinimo ženklais, bendruomenių 

logotipais ir išdalinta aktyviausiai projekte 

dalyvavusių ūkininkų šeimoms.  

 

PV, PB, UAB „Šarūno 
reklama“ 

JEC 

10.   Projekto publikavimas Išleistas projekto rezultatus pateikiantis 
laikraštis (1000 egz.) „Kokybė kaimui: sveiko 
maisto laboratorija“.  
Laikraštis atneštas į kiekvieną Juknaičių 
seniūnijos, kurioje gyvena truputį daugiau nei 3 
tūkstančiai gyventojų, šeimą 

UAB „Centas plius“, 
PV, Projekto vykdymo 
grupė. 

JEC 

©JEC 

 

    

 


