
Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas garsėja bendruomeniškomis idėjomis – šiuo metu jis kuria 
planus Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejui, kviečia viso 
regiono miestų merus, kunigus ir bendruomenes susitelkus rengti prasmingą šventę. 
„Žemaitijoje pasididžiavimo dvasia yra labai stipri, žmones tai vienija“, – sako vyskupas. 

„Susibūrę žmonės gali pasiekti neįtikėtinų rezultatų, aplink mane tokių pavyzdžių daug: jei 
turėsite galimybę, aplankykite koplytėlę ant Alkos kalno Senosios Įpilties gyvenvietėje. Ji yra 
Latvijos pasienyje, turi vos kelis šimtus gyventojų. Žmonės ten savo iniciatyva, savo rankomis 
ir resursais atnaujino medinę koplyčią, praktiškai be jokių išorinių investicijų. Susibūrė ir 
atstatė“, – pasakoja K. Kėvalas.

Pasak dvasininko, įgyvendinant kiekvieną projektą ar užsibrėžtą tikslą, labai svarbus lyderis, 
gebantis įkvėpti ir suburti reikiamus žmones, partnerius, tikintis realizuojama idėja ir jos 
pasisekimu. „Vienas svarbiausių lyderio bruožų yra atvirumas – komunikavimas apie tai, kas 
vyksta, kas įgyvendinta ir pasiekta, kad bendruomenė nesijaustų atsieta nuo vardan jos 
įgyvendinamų projektų. Europos Sąjungos investicinių projektų metu rengiami viešieji apta-
rimai yra prasmingos lyderystės pavyzdys, kuomet diskusijai susitinka visos suinteresuotos 
šalys“, – sako dvasininkas.

„Manau, Lietuvos žmonių vieningumo galios yra neabejotinos, esame linkę burtis, įgyvend-
inti bendrus siekius netgi tuomet, kai jaučiamės atitolę vienas nuo kito, susvetimėję. Kai 
imamės bendrų darbų ar projektų, patikime bendrojo gėrio idėja, jaučiame, kad mūsų 
gyvenimas turi prasmę. Svarbu, kad rastume būdų susitelkti ne tik kritiniais, sunkiais 
momentais, bet ir kiekvieną dieną“, – skatina vyskupas. 
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EUROPOS BURĖS 2018

Jau gegužės 24 d. projektų vykdytojų 
laukia 10-ieji ES investicijų projektų 
apdovanojimai „Europos Burės 2018”. 
Iškilmingame renginyje bus įvertinti ir 
apdovanoti pažangiausi bei aktualiausi 
2014-2020 m. ES fondų investicijų projek-
tai. Įspūdingame renginyje Jūsų lauks ne 
tik apdovanojimų ceremonija, bet ir 
grupės „Quorum“ muzikinis pasirodymas. 
„Europos Burės 2018“ vyks Klaipėdos 
koncertų salėje (Šiaulių g. 36, Klaipėda). 
Renginio pradžia 10:45 val.

Visi norintys dalyvauti, 
kviečiami registruotis iki 2018 
m. gegužės 17 d. 
https://goo.gl/forms/H46yG-
J3eAy2mtrUY2  

Ir el. paštais:
europosbures@ideaprima.lt 
arba rita@ideaprima.lt. 

Daugiau informacijos rasite 
http://www.esinvestici-
jos.lt/lt/europos-bures-2018

 
 

VIEŠIEJŲ APTARIMŲ GEROSIOS PRAKTIKOS RENGINIAI

Net ir patys naudingiausi bei sėkmingiausi Europos Sąjungos (ES) lėšomis įgyvendinti projektai gali susidurti su 
neigiamais vertinimais, jei apie juos nepakankamai ar netinkamai informuojama vietos bendruomenė ar neskat-
inamas žmonių įsitraukimas. Geriausias sprendimas yra tiesioginio ryšio su bendruomenės nariais siekimas. 
Tačiau kaip suorganizuoti projekto viešąjį aptarimą, kuris sulauktų didelio vietos bendruomenės susidomėjimo? 
Kaip sukurti gyventojams patrauklią renginio koncepciją? Ir svarbiausia, kaip sukurti grįžtamąjį ryšį?

Į šiuos ir kitus aktualius klausimus bus atsakyta Finansų ministerijos inicijuojamuose renginiuose „Gerosios 
praktikos mainai“. „Gerosios praktikos mainai” tai puiki proga paklausyti įkvepiančių viešųjų aptarimų vykdytojų 
pavyzdžių bei pasisemti žinių iš komunikacijos specialistų. Praktinėje seminaro dalyje lektoriai ir konsultantai 
padės konkrečiam jūsų projektui sukurti viešojo aptarimo koncepciją, atsakys į kasdienėje komunikacijoje 
kylančius klausimus.

Gerosios praktikos mainų renginiai gegužės mėnesį vyks Šiauliuose, Alytuje, Kėdainiuose ir Ukmergėje.
Daugiau informacijos: http://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai 

Apie organizuojamus viešus aptarimus kviečiame paskalbti adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/investuo-
juatsakingai 
 

UAB „Gudragalvis“ jau dvylika metų kuria ir platina 
edukacines priemones vaikams Lietuvoje ir Euro-
pos šalyse. Nors įmonės produkcijos parduotuves 
galima rasti beveik visuose didžiuosiuose šalies 
miestuose, pagrindinis biuras nuo pat verslo 
pradžios veikia Mažeikiuose. Verslo įkūrėja ir 
vadovė Jurgita Cholodinskienė sako, kad veiklos 
vystymas nedideliame mieste turi daug 
privalumų, o galimybę kurti produktus, vertinamus 
tarptautiniu mastu, suteikia Europos Sąjungos 
investicinių fondų lėšos.

„Verslo pradžioje pagrindiniai mūsų klientai buvo 
Mažeikių bei aplinkinių miestelių mokyklos ir 
darželiai. Pajutome, kad ne tik Lietuvos, bet ir 
kaimyninių šalių rinkose yra tokių prekių paklausa, 
platinome iš užsienio rinkų parsivežtus edukacini-
us žaidimus. Ilgainiui ir patys pradėjome juos kurti 
bei organizuoti gamybą – tai darome iki šiol. Šiuo 
metu mūsų autoriniai edukaciniai žaidimai iš 
Mažeikių keliauja latvių, estų, suomių, lenkų, 
vengrų, čekų, rumunų bei Jungtinės Karalystės 
edukacinių priemonių prekybininkams“, – pasakoja 
verslininkė.

„Mažeikiuose jaučiamės puikiai, čia lengviau 
susikoncentruoti, susikaupti darbui, turime sėslią, ilgametę patirtį sukaupusią komandą. Savo 
mieste esame įkūrę eksperimentinį edukacinį paramos centrą „Žvaigždžių avilys“, kuriame 
vyksta terapiniai užsiėmimai vaikams su mūsų kurtomis priemonėmis. Taip galime patikrinti 
savo produktų vertę ir prisidėti prie miesto, kuriame dirbame, gerovės“, – sako J. Cholodinsk-
ienė.

Paklausta, kam labiausiai rūpi edukaciniai žaidimai – vaikams, tėvams ar pedagogams, 
ekspertė dalinasi patirtimi: „Ugdymosi žaidimai dažniausiai nėra skirti individualiam buvimui – 
su vaiku reiks leisti laiką ir jam padėti. Tėvai dažnai nori, kad vaikas pramogautų vienas ir 
nereikėtų jo prižiūrėti, tačiau edukaciniame žaidime reikia paaiškinimų, pagalbos... O peda-
gogai mūsų versle yra nepamainomi kolegos – ilgus metus su jais bendradarbiaujame 
kurdami produktus“, – sako J. Cholodinskienė.

UAB „Gudragalvis“ nuolat siekia atsinaujinti – tobulina savo kuriamus žaidimus ir ieško galimy-
bių įgyvendinti turimas idėjas. Įmonė dalyvauja Europos Sąjungos (ES) investicijų projektuose, 
naudojasi „Invegos“ paslaugomis, šiuo metu vykdo projektą „Dizainas LT“, kurio metu tobulina 
gaminius bei kuria naujas metodikas. „Mūsų produktai yra skirti vaikams, tad ir pakuotės turi 
būti įdomios, traukiančios akį, o žaidimų ar lavinimosi priemonių detalės – patrauklios ir pato-
gios naudoti. Vaikai retai žaidimą išsirenka pagal turinį – kur kas dažniau susidomi spalvomis, 
figūromis, įdomiais pateikimo sprendimais. ES investicijų projektų įgyvendinimas mūsų verslui 
yra galimybė neatsilikti nuo pasaulinių naujovių“, – dalinasi J. Cholodinskienė.

https://goo.gl/forms/H46yGJ3eAy2mtrUY2
http://www.esinvesticijos.lt/lt/europos-bures-2018
http://www.esinvesticijos.lt/lt/investuojuatsakingai

