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Trumpųjų maisto tiekimo grandinių (toliau TMTG) ištirtumas ir patirtis jas organizuojant skirtingose Europos šalyse yra labai

įvairus, o tai rodo TMTG analizavimo svarbą tiek moksle, tiek politikoje, tiek praktikoje. Svarbu atskirti, kas būdinga vietos ir, kas

būdinga globalioms maisto grandinėms. TMTG analizės ir vertinimo prieigos varijuoja nuo sampratos analizės ir teikimo formų

iki galimo TMTG poveikio visuomenei, ekonomikai ir aplinkai, nuo gamintojų/ūkininkų vaidmens TMTG iki TMTG produktų

paskirstymo ir logistikos išvystymo. Tačiau labai ribotas žinojimas net ir mokslinėje literatūroje išlieka apie TMTG organizavimą.

Tyrimo objektas – TMTG organizavimas.

Tyrimo tikslas – nustatyti TMTG organizavimo ypatumus.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, dokumentų, loginė analizė ir sintezė, abstrahavimo metodas.

Kontaktai: gintare.vaznoniene@vdu.lt

9-oji mokslinė – praktinė konferencija

„Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo 

stiprinimas: trumpųjų maisto tiekimo 

grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“

TMTG valdymas apima įvairias valdymo

funkcijas, tarp kurių yra ir TMTG

organizavimas, tačiau ši funkcija dažnai

netgi sutapatinama su pačia valdymo

samprata, arba organizavimas apima ir kitas

funkcijas – kas trukdo konkrečiai apsibrėžti,
kas būdinga TMTG organizavimui (žr. pav.).

1 pav. TMTG organizavimo samprata

2 pav. TMTG organizavimui būdingi bruožai
3 pav. Ką tikslinga žinoti ūkininkams apie maisto 

produktus organizuojant TMTG?

TMTG organizavimas (valdymas) gali būti dvejopas:

• vidinis: sutartiniai susitarimai tarp ūkininkų, gamintojų, grandinės partnerių; pagrįstos sprendimų priėmimo struktūros;

• išorinis: vyriausybės politika ir reguliavimo sistemos; viešųjų pirkimų konkursai, socialiniai ir aplinkos kriterijai.

4 pav. Organizaciniai vidiniai ir išoriniai TMTG veiksmai

IŠVADOS

• TMTG organizavimo samprata moksle nėra vienareikšmė,

kas apsunkina konkrečių veiksmų / procesų suvokimą, kas

apima tą organizavimą.

• Praktiniai TMTG organizavimo ypatumai priklauso nuo

šalies teisinės bazės ir ekonominės situacijos, ūkyje

vykdomos veiklos specifikos, santykių tarp ūkininkų ir

vartotojų formavimo, produktų įvairovės,

veikimo / bendradarbiavimo strategijų, ūkininkų žinių ir

kompetencijų ir kt.

Mokslinis tyrimas remiamas projekto Nr.35BV-KK-18-1-06620-PR001, kuris finansuojamas iš EŽŪFKP

ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų


