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PROJEKTO  „KŪRYBIŠKOS IDĖJOS KŪRYBIŠKAM VERSLUI – MOKOMOJI REALI 

RANKDARBIŲ ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ“ 
 

Projekto 

įgyvendinimo 

laikotarpis 
2017 m. gegužės 1 d.  iki 2017  m. gruodžio 21 d 

Projekto  Tikslas  Skatinti Utenos kolegijos bendruomenės, Utenos miesto moksleivių ir Utenos r. žmonių su 

negalia bendravimą ir kūrybišką bendradarbiavimą populiarinant smulkųjį verslą (rankų 

darbo gaminių gamybą) ir vykdant realią kūrybišką ekonominę veiklą. 
Uždaviniai 1. Integruoti įvairių Utenos kolegijos studijų programų, Erasmus+ ir užsienio studentų 

žinias ir gebėjimus projektuojant, kuriant elektroninę parduotuvę ir vykdant ir 

reklamuojant internetinę prekybą; 

2. Pristatyti Utenos kolegijos bendruomenės, Utenos miesto moksleivių ir Utenos r. 

žmonių su negalia kūrybiškumą kuriant rankų darbo gaminius ir jais prekiaujant 

elektroninėje parduotuvėje; 

3. Suteikti praktinių ekonominių, teisinių, kūrybinių žinių, reikalingų ne tik verslui 

organizuoti, bet ir realiai dalyvauti darbo rinkoje; 
4.  Skatinti nuosavo verslo kūrimą, ugdant verslumo gebėjimus ir stiprinant praktinius 

įgūdžius. 
Projekto 

įgyvendinimo metu 

pasiekti rezultatai ir 

juos įrodanti 

medžiaga  

Veiklos Nr. ir pavadinimas Rezultatai: kiekybiniai ir kokybiniai 
1. Projekto parengiamieji darbai – 

funkcijų paskirstymas projekto 

vykdytojams. Konkurso 

internetinės parduotuvės 

pavadinimui išrinkti 

organizavimas 

Sudarytos projekto veiklų vykdymo grupės (prekių 

kūrėjų grupė, internetinės parduotuvės kūrėjų grupė, 

internetinės parduotuvės administravimo ir prekių 

užsakymų vykdymo grupė, finansinių dokumentų 

tvarkymo grupė). Išrinktas e. parduotuvės 

pavadinimas: 

https://www.facebook.com/UtenosKolegija 

/photos/a.224026150974599.55242.21694396501615

1/1575205059190028/?type=3&theater 

Konkursui pavadinimus atsiuntė 6 žmonės. Konkursą 

el. parduotuvės pavadinimui laimėjo Vaiva Lašienė, 

vėliau pavadinimas dar buvo sukonkretintas. 

Pavadinimas el.parduotuvės: Handcraftsby ADT 
2. Kūrybinių dirbtuvių 

organizavimas 
Kūrybiniai užsiėmimai: 3 kūrybinės dirbtuvės ir 2 

kūrybiniai užsiėmimai „Kaip kokybiškai ir 

patraukliai aprašyti prekes ir padaryti nuotraukas“  

Kalėdinių atvirukų kūrimo popietė, lapkričio 24 d. 14 

val., Maironio g. 18, 505 kab.: 

https://www.facebook.com/adtutena/posts/19958631

04036467 

Utenos skiautininkų klubo „Vorė“ kūrybinės 

dirbtuvės, spalio 30 d. 19 val., Aukštaičių g. 9: 

https://www.facebook.com/adtutena/posts/19843644

61852998 

Kūrybinės dirbtuvės Utenos tradicinių amatų centre 

"Svirnas”, tradicinių amatų meistrė Jolita Jakutyte-

Juneliūniene mokė velti kepures, gegužės 26 d.: 

https://www.facebook.com/ 

adtutena/posts/1909841955971916 

Seminarai Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“, 

seminarų lektorė I. Samušienė (burebure.lt, 

siuntikas.lt įkūrėja): http://www.siuntikas.lt/kaip-

susikurti-elektronine-parduotuve/ 

Kokybiniai rezultatai:  kūrybinių dirbtuvių metu 

rankdarbių kūrėjų grupė susipažino su įvairiomis 

rankdarbių kūrimo technikomis, kurios leido 

https://www.facebook.com/UtenosKolegija%20/photos/a.224026150974599.55242.216943965016151/1575205059190028/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UtenosKolegija%20/photos/a.224026150974599.55242.216943965016151/1575205059190028/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UtenosKolegija%20/photos/a.224026150974599.55242.216943965016151/1575205059190028/?type=3&theater
https://www.facebook.com/adtutena/posts/1995863104036467
https://www.facebook.com/adtutena/posts/1995863104036467
https://www.facebook.com/adtutena/posts/1984364461852998
https://www.facebook.com/adtutena/posts/1984364461852998
https://www.facebook.com/%20adtutena/posts/1909841955971916
https://www.facebook.com/%20adtutena/posts/1909841955971916
http://www.siuntikas.lt/kaip-susikurti-elektronine-parduotuve/
http://www.siuntikas.lt/kaip-susikurti-elektronine-parduotuve/
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užtikrinti kuo įvairesnį kuriamų prekių asortimentą 
3. Rankdarbių internetinei 

prekybai kūrimas 
Kiekybiniai rezultatai: sukurta 50 rankų darbo 

gaminių (kosmetinės, atvirukai, veltinio papuošalai, 

megztos kojinytės (neįgaliųjų rankdarbiai), tekstilės 

atraižų gaminiai ir kt.), kurie vienas po kito (po 2 per 

savaitę) bus sukeliami į el. parduotuvę. Rankdarbių 

kūrimo procesas bus tęsiamas ir el. parduotuvės 

atnaujinimas vyks nuolat ir pasibaigus projektui. 

 

Kokybiniai rodikliai: įvertinus Utenos kolegijos 

bendruomenės, Utenos r. žmonių su negalia bei 

Utenos miesto moksleivių kūrybiškumą, kūrybinių 

dirbtuvių tematikos įvairovę buvo sukurti vienetiniai 

kokybiški gaminiai: kosmetinės, atvirukai, veltinio 

papuošalai, megztos kojinytės (neįgaliųjų 

rankdarbiai), tekstilės atraižų gaminiai ir kt. 
4. Rankdarbių aprašų kūrimas, 

fotografavimas 
Kiekybiniai rezultatai: internetinei prekybai atrinkta 

ne mažiau 50 rankų darbo gaminių, parengti jų 

aprašai ir nuotraukos. Sudaryti jų aprašai anglų kalba, 

padarytos nuotraukos.  

Projekto partneris siuntikas.lt/burebure.lt projekto 

vykdymo grupei dovanojo daugiau kaip 25 

konsultacines val. el. parduotuvei atidaryti, prekėms 

aprašyti, prekėms sukelti ir fotografuoti. 

Konsultacijos bus vykdomos ir pasibaigus projektui 

kai bus vykdomi užsakymai bei tvarkomi finansiniai 

parduotuvės dokumentai. 

http://www.siuntikas.lt/kaip-susikurti-elektronine-

parduotuve/ 

5. Internetinės parduotuvės 

projektavimas ir kūrimas, 

tobulinimas 

Sukurta ir viešai prieinama elektroninė rankdarbių 

parduotuvė Etsy platformoje „HandcraftsbyADT” 

 
https://www.etsy.com/shop/HandcraftsbyADT 

http://www.siuntikas.lt/kaip-susikurti-elektronine-parduotuve/
http://www.siuntikas.lt/kaip-susikurti-elektronine-parduotuve/
https://www.etsy.com/shop/HandcraftsbyADT
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6. Internetinė prekyba Kiekybiniai rezultatai: parduotuvė atidaryta 

projekto vykdymo laikotarpio pabaigoje. Prekės 

skelbiamos palaipsniui po vieną arba dvi naujas 

prekes per savaitę tuo tikslu, kad atidarytą 

parduotuvę Etsy platformoje vis rodytų sąraše kaip 

vieną iš pirmųjų, kad būtų nuolat atnaujinama ir 

lengviau randama. 

Parduotuvė tik ką atidaryta, užsakymų dar nėra. 

Tačiau galime matyti peržiūrėjusių vartotojų skaičių: 

 

7. Seminaro apie internetinės 

parduotuvės administravimą ir 

internetinę prekybą Utenos r. 

neįgaliųjų draugijos nariams 

organizavimas 

Seminaras nepravestas, nes parduotuvė dėl iškilusių 

parduotuvės registracijos problemų atidaryta projekto 

vykdymo laikotarpio pabaigoje. Seminarą galima 

būtų pravesti pavasario semestro pabaigoje kai jau 

bus bent vienas užsakymas, jei jis bus, t.y. 2018 m. 

balandžio – gegužės mėn. 

8. Dalyvavimas kalėdinėje 

mugėje „Verslas, amatai, 

tautodailė kaime“, Alantoje 

Dėl susikaupusių atsiskaitymų ir prasidėjusios 

praktikos į mugę vykti atsisakyta. 

9. Edukacinės išvykos 

organizavimas (jei prekybos metu 

Prekyba dar tik pradėta, jei bus parduodamos prekės 

ir surinkta pinigų, edukacinę išvyką galima bus 
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bus surinkta pakankamai lėšų) organizuoti tik pavasario semestro pabaigoje, t.y. 

2018 m. gegužės mėn. pabaigoje. 

 10. Viešinimas Kiekybiniai rezultatai: Parengtas straipsnis 

laikraščiui Utenos apskrities žinios, straipsnis 

atspausdintas 2018 m. sausio mėn. 

 11. Projekto užbaigimas, 

ataskaitos rengimas 

Kiekybiniai rezultatai: sėkmingai atidaryta 

elektroninė rankdarbių parduotuvė, pradėta vykdyti 

prekyba, parengta projekto ataskaita. 

Projekto poveikis 

dalyviams 

(tikslinėms grupėms) 

Projekto tikslinė grupė – Utenos kolegijos bendruomenė, Utenos miesto moksleiviai, 

Utenos rajono žmonės su negalia. 

 

Poveikis tikslinei grupei: kuriant rankdarbius ugdomas kūrybiškumas, vykdant realią 

ekonominę veiklą – el. prekybą įgyjama verslumo bei finansinio raštingumo praktinių 

gebėjimų. Tuo pačiu skatinama saviraiška ir aktyvus studentų, moksleivių bei žmonių su 

negalia dalyvavimas ekonominėje veikloje kuriant ir realizuojant  savo pačių pagamintus 

gaminius. Įgyjama reikiamų gebėjimų įsiliejant į darbo rinką.  
Projekto tęstinumas Internetinė prekyba galės būti vykdoma ir projektui pasibaigus. Elektroninės parduotuvės 

administravimo ir elektroninės prekybos funkcijos gali būti perleidžiamos Utenos 

kolegijos Verslumo ugdymo klubui. Šis scenarijus ir toliau išlaikytų glaudų 

bendradarbiavimą ir ekonominės veiklos vykdymą su Utenos r. neįgaliųjų draugija 

 

Projekto vadovė                                 

 

Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto 

Aprangos dizaino ir technologijos studijų programos ADT-15 gr. studentė 

 

Rasa Palubinskaitė 

 

palubinskaitrasele1@gmail.com  

mailto:palubinskaitrasele1@gmail.com

