
pp..  GGeennoovvaaiitteeii  AAvviižžoonniieenneeii  

OOrriieennttaacciinniiss  „„ŠŠyyppsseennųų  kkrraannttoo““  vveeiikkllųų  iirr  ffuunnkkcciijjųų  aappiibbrrėėžžiimmaass  

Kviesdami Lietuvos verslo kolegiją būti šio projekto dalykiniais partneriais  siektume, kad  kolegija  gautų įvairiapusę 
naudą, o projekto eiga bei studentų dalyvavimas būtų susietas su ugdymo-edukaciniu procesu bei tomis sritimis, kurias 
jie studijuoja. Formuojant veiklų aprašą norėtume ne „nuleisti iš viršaus“ griežtai apibrėžtas funkcijas, o prieiti prie jų 
lanksčiai ir kūrybiškai, sudarant galimybes tai „atrasti“ ir suformuluoti patiems studentams, tikslu panaudoti jau turimas 
žinias arba (esant poreikiui) tikslingai jų įgyti. Tokiu būdu jie lengviau suprastų projekto esmę, jaustųsi tiesiogiai prisidėję 
prie projekto kūrimo ir tuo pačiu labiau atsakingi už rezultatus.  
Papildoma ir svarbi motyvacija studentams būtų kolegijos įvertinimas už jų atsakingą bei veiksmingą įdirbį  projekte. 

Veiklų (komandų) grupėse numatomas „nuo-iki“ dalyvių skaičius (2-6), tai skatintų komandų narius patiems nuspręsti, 
kiek ir kokiose pozicijose reikėtų aktyvių komandos dalyvių. Iš vienos pusės, taip jie galėtų lanksčiai planuoti savo 
užimtumą bei derinti su mokslu ir laisvalaikiu, kita vertus – bereikalingas („išpūstas“) dalyvių skaičius lemtų sudėtingesnį 
monitoringą, valdymą bei mažintų galimybę dalyviams gauti didesnį materialinį atlygį.  

Beje, jeigu potencialių dalyvių iš Lietuvos verslo kolegijos atsirastų nedaug (apie tai užsiminėte telefonu), galbūt į 
projektą įsitrauktų Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai (buvo išreikštas toks jų atstovės pageidavimas). 

Pastaba – studentų įsitraukimas, planavimo eiga ir dalyvavimas bet kuriuo atveju būtų koordinuojamas, siekiant išlaikyti 
protingą balansą, nenukrypti nuo projekto tikslų,  uždavinių bei pagrindinių verslo principų. 

Trukmė, terminai. Jeigu kitą savaitę patvirtinamas bendradarbiavimas su KNNP, detalus planavimas prasidėtų iškart po 
to, pirmiausiai aptariant konkrečias gaires su visų projekto partnerių atstovais. Pirmasis renginys (pagal aprašą) 
numatomas gegužės antroje pusėje, visų veiklų „įsukimas“ – nuo birželio pradžios, atsižvelgiant į realius pajėgumus, 
orus, etc.,  iki rugsėjo – spalio mėn.   

PPrreelliimmiinnaarriiooss  kkoommaannddooss  nnaarriiųų  ffuunnkkcciijjooss  pprroojjeekkttee,,  ttrruummppaass  iinnttrroo::  

((11))  RReennggiinniiųų--vviieeššiinniimmoo::  
Susiplanuoti teminių instaliacijų grupių sukūrimą (pateikta apraše), pakviečiant jų „tipinius“ atstovus ir/arba 

organizacijas ir surengiant tikslinius renginius (pavyzdys/ scenarinis planas bus pateikiamas „gyvo“ aptarimo metu). 
Viena iš prioritetinių sričių/temų galėtų būti Klaipėdos miesto bei rajono bendrojo lavinimo įstaigų įtraukimas, 
organizuojant „Edukacines Šypsenų Dienas:, „Momiksų“ ir kitus apraše įvardintus (arba naujai suformuotus) renginius, 
tuo pačiu propaguojant ir galimybę/naudą studijuoti Klaipėdos verslo kolegijoje.  

Kasdienių ir  savaitinių renginių („Geros Nuotaikos Rytmečiai“, „Šypsenų vakaronės“ ir kt.) organizavimas ir vedimas. 
Informacijos sklaida ir kvietimai aplankyti „Šypsenų krantą“ (pvz. įskaitant ir minėtas mokyklas), derinant šią 

kampaniją su projekto informaciniu partneriu – Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centru.   

((22))  TTuurriissttiinniiųų  ssrraauuttųų  uužžiimmttuummoo//vvaallddyymmoo::  
SSiieekkiiaanntt  pprriittrraauukkttii  įį  ““ŠŠyysseennųų  kkrraannttoo””  aapplliinnkkąą  ggrreettaa  pprraaeeiinnaannttįį  ppooiillssiiaauuttoojjųų//ttuurriissttųų  ssrraauuttąą,,  bbūūttiinnaass  aakkttyyvvuuss  iirr  mmaalloonnuuss  

ddėėmmeessiioo  aattkkrreeiippiimmaass  bbeeii  ppaakkvviieettiimmaass,,  ppaallyyddiinntt  iikkii  vviieennooss  aarr  kkiittooss  iinnssttaalliiaacciijjooss,,  nnuuoottaaiikkiinnggaaii  ppaasskkaattiinnaanntt  įįssiiggyyttii    vviieennąą  aarr  

kkiittąą  lliinnkkssmmąą  ssuuvveennyyrrąą,,  ppaalliinnkkiinntt  ššiillttųų  ššyyppsseennųų  aattssttiissvveeiikkiinnaanntt  bbeeii  ppaakkvviieeččiiaanntt  ppvvzz..  įį  „Geros Nuotaikos Rytmečius“. Svarbu 
ir tai, kad aplinkoje srautai pasiskirstytų daugmaž tolygiai, nesudarnt eilių pvz. prie kūrybinių dirbtuvių linksmų suvenyrų 
gamybai ar kitų taškų. Šias fukcijas   galėtų vykldyti “mini komandos” poromis, iš anksto paruošus ir surepetavus galimus 
tekstus, bendravimo scenarijus  su skirtingų kategorijų bei amžiaus lankytojais etc.  

((33))    IITT//vviirrttuuaalliiooss  aapplliinnkkooss::  
ŠŠii  ddaalliiss  vveeiikkttųų  llyyggiiaaggrreeččiiaaii  ssuu  vviieeššiinniimmoo  ssrriittiimmii,,  ssuuffoorrmmuuoojjaanntt  iirr  ppeerrkkeelliiaanntt  aattiittiinnkkaammąą  tteekkssttiinnįį  iirr  vvaaiizzddiinnįį  ttuurriinnįį  įį  vviirrttuuaalliiąą  

aapplliinnkkąą  ––  FFBB,,  IInnssttaaggrraamm,,  YYoouuTTuubbee  kkaannaalluuss,,  ttaaiipp  ppaatt  ppllaannuuoojjaanntt  iirr  įįddiieeggiiaanntt  žžaaiissmmiinnggąą  mmoobbiilliiąą  aapplliikkaacciijjąą..  ŠŠiiaaii  vveeiikkllaaii  

kkoommaannddąą  ggaallėėttųų  ssuuddaarryyttii  11--33  ddaallyyvviiaaii..  

((44))    KKoommeerrcciijjooss//ppaarrddaavviimmųų::    
       Tai bene imliausia sritis, kuri apima linksmų suvenyrų bei atributikos gamybą ir prekybą (taip pat ir apraše įvardintą 

“versliukų” įsukimą subsidijų pagalba),  suderinant tai su esamais infrastruktūriniais KNNP Smiltynės lankytojų centro 

pajėgumais (patalpomis, lauko erdvėmis, galimai laikiniais įrenginiais) prekybos taškų įrengimui, sandėliavimui, logistikai. 

Taip pat ši veiklų grupė būtų iš dalies susieta ir derinama su (1) dalies veiklomis bei pajamų/organizacine  dalimi per 

“minkštąsias” projekto veiklas – pozityvios gyvensenos kursais/seminarais etc.  

 

Parengė: Rimantas Varanauskas 


