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MOKSLININKAI SIEKIA APSAUGOTI 

BALTIJOS JŪRĄ NUO ŽALINGO  
INTENSYVAUS ŪKININKAVIMO  

POVEIKIO 
 

2013 m. gegužės 24 d. Virginijos ir Felikso Vaitelių ūkyje, 
(Pernarava, Kėdainių r.) vyko projekto „BERAS Implementation“/ 
‘BERAS Įgyvendinimas“ informacinio centro BIC atidarymas. 

 
 

  
Ūkininkai V. ir F. Vaiteliai 

 
Projekto sekretoriato vadovas 

iš Švedijos Jostein Hertwig  ir  at-
sakingasis vykdytojas Wijnand 
Koker iškilmingai perkirpo centro 
atidarymo juostelę ir įteikė ūkio 
šeimininkams oficialų BIC diplo-
mą. 

 

  

 

http://www.beras.eu/
http://www.beras.eu/�
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Susirinkusiems į atidarymo iškilmes projekto 
vadovė Aleksandro Stulginskio universiteto prof. 
Laima Česonienė pristatė naujojo BIC centro tiks-
lus, uždavinius, mokslo bazės galimybes Universi-
teto  mokslininkams ir studentams. 

 
Miškotvarkos ir medienotyros instituto moksli-

ninkai atliko ūkio teritorijos aerofotografavimą, tam 
naudodami unikalią bepiločiu orlaiviu grindžiamą 
technologiją. 

 Baltijos jūros regiono programos projekto 
„Ekologinis žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir 
visuomenės švietimas Baltijos jūros regione“ – BE-
RAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and 
Society) iniciatyva kiekvienoje šalyje įkurtas bent 
vienas pavyzdinis-mokomasis uždaro gamybos cik-
lo ūkis, kuriame galima rasti ekologinio ūkininka-
vimo tema informacijos moksleiviams, studentams 

bei ūkininkams, norintiems pradėti ūkininkauti eko-
logiškai. 

 
„BERAS įgyvendinimas“ projektas vykdomas 

visose Baltijos jūrą juosiančiose šalyse. Juo siekia-
ma apsaugoti Baltijos jūrą nuo žalingo intensyvaus 
ūkininkavimo poveikio, kuriami ekologiniai uždaro 
gamybos ciklo ūkiai. Stiprindamos darnų žemės ūkį 
ir skatindamos ekologinį ūkininkavimą, devynios 
Baltijos regiono šalys dalyvauja trejų metų projekte, 
kuris kartu prisidės prie Baltijos jūros eutrofikacijos 
mažinimo, ekosistemos atstatymo. 

Projekte Lietuvą atstovauja Aleksandro Stul-
ginskio universitetas, Baltijos labdaros fondas ir 
Kauno rajono savivaldybė.  

 
Parengta pagal www.zum.lt ir www.zur.lt informaciją

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į EKOLOGINĖS GAMYBOS 
KONGRESĄ 

Liepos 1 d. bus isto-
rinė diena, kai Lietuva 
perims savo pirmąjį pir-
mininkavimą Europos Są-
jungos Tarybai. Šešių mė-
nesių laikotarpiu, Lietuvai 
pirmininkaujant Europos 
Sąjungos Žemės ūkio ir 
žuvininkystės taryboje 
(toliau – Taryba), dau-
giausia dėmesio bus ski-
riama darnaus, novatoriš-
ko ir ekologiško žemės ūkio ir maisto pramonės 
plėtrai skatinti Europos Sąjungoje.  

Naujoji Bendroji žemės ūkio politika turės už-
tikrinti perspektyvią maisto gamybą ir tvarų gam-
tos išteklių valdymą, sukurti ekologiškumo politi-
kos sistemą. Todėl būtina atkreipti dėmesį į ekolo-
ginio ūkininkavimo svarbą būsimoje bendrojoje 

žemės ūkio politikoje, 
nes žemės ūkis vaidina 
svarbų vaidmenį išsau-
gant biologinę įvairo-
vę, ekosistemas ir ko-
kybiško maisto tiekimą 
vartotojams. 

Bendroji žemės 
ūkio politika turėtų pri-
sidėti ir skatinti varto-
tojų elgsenos etikos vi-
suomeninę evoliuciją ir 

žemės ūkio maisto produktų gamybos technologijų 
raidą, kad atitiktų Europos Sąjungos ekologiškos 
ekonomikos tikslus ir skatintų tvarią ir aplinką tau-
sojančią žemės ūkio ir maisto produktų gamybą. 
Politinės valios derinys, t. y. ūkininkų gebėjimai ir 
mokslininkų įsipareigojimai, bus reikalingas norint 
pasiekti šį tikslą. 

http://www.zum.lt/
http://www.zur.lt/
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Kviečiame registruotis į ekologinės gamy-
bos kongresą „Vieningas Europos ekologinės 
ateities kūrimas, vertinant ekologinės gamybos 
teisinę sistemą ir atsižvelgiant į Bendrosios že-
mės ūkio politikos kontekstą“, kuris įvyks š. m. 
liepos 3–4 dienomis Vilniuje (Vilniaus rotušė, 
Didžioji g. 31), Lietuvoje. Išsamią konferencijos 
programą ir registracijos anketą galima rasti tinkla-
lapyje: http://www.organic-congress-ifoameu.org/ 

Lietuvos pirmininkavimo metu bus siekiama 
prisidėti prie teisės aktų, susijusių su ekologiniu 
ūkininkavimu, peržiūros, gerinti politinę sistemą, 
įvertinant tai, jog Europos Komisija planuoja iš-
leisti teisinį pasiūlymą iki 2014 m. vasario-kovo 
mėn. 

Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos 
Tarybai, organizuos šį renginį bendradarbiaudama 
su IFOAM, ekologinės žemdirbystės judėjimo Eu-
ropos Sąjungoje koordinuojančiąja organizacija. 
Mes tikimės šioje konferencijoje sulaukti apie 250 
aukšto lygio ekspertų iš Europos Komisijos, Euro-
pos Parlamento, valstybių narių, ekologinės gamy-
bos sektoriaus ir suinteresuotųjų agrarinės aplinko-
saugos subjektų. IFOAM EU Group kartu su ES 
pirmininkaujančia Lietuva, LR žemės ūkio minis-
terija, Žemės ūkio rūmais ir Lietuvos ekologinių 
ūkių asociacija rengiamo kongreso tikslas – fiksuo-
ti nuomones ir mobilizuoti Europos ekologinės 
gamybos ir ūkininkavimo sektorių. 

Ekologinei gamybai ir ūkininkavimui 2013-
ieji yra be galo svarbūs metai. Europos Komisija 
pradėjo peržiūrėti Europos ekologinės gamybos ir 
ūkininkavimo teisinius ir politinius aspektus, o tei-
sės akto pasiūlymą dabartiniam reglamentui pa-
keisti planuoja pateikti Europos Parlamentui ir Ta-
rybai iki 2013-ųjų pabaigos. Nuo 2004-tųjų įgy-
vendinamas ES ekologinės gamybos veiksmų pla-
nas taip pat gali sulaukti pakeitimų. Kartu su 
BŽŪP reforma bus sukurtas naujas ES ekologinės 
gamybos ir ūkininkavimo politinis pagrindas. Šio 
kongreso įdirbis atsispindės IFOAM EU Group 
Komisijai teikiamuose pasiūlymuose. 

ŽŪR specialistė, viena kongreso organizatorių 
Edita Karbauskienė teigia, jog šis kongresas – pui-
ki galimybė Lietuvos ekologinio žemės ūkio sekto-
riui įgyti europinės patirties. „Šiuo metu mums 
trūksta įgūdžių, kaip dirbti su ES reglamentais, da-
ryti jiems įtaką, kaip paaiškinti europinius reikala-
vimus ir ūkininkams, ir vartotojams. Šis kongresas, 
į kurį suvažiuoja labai platus dalyvių ratas – tarp 
svečių bus ir ūkininkai, ir perdirbėjai, ir politikai – 
padės mums geriau pažinti visas Europos ekologi-
nio žemės ūkio sektoriaus puses, išmokti dar efek-
tyviau ginti savo interesus“ – teigė E. Karbauskie-
nė. 

 
Parengta pagal www.zum.lt ir www.zur.lt in-

formaciją 

LR SEIMO KAIMO REIKALŲ KOMITETAS APTARĖ  
EKOLOGINĖS GAMYBOS PLĖTROS KLAUSIMUS 

Seimo Kaimo reikalų komitetas šios dienos 
posėdyje apsvarstė ekologinės gamybos plėtros 
problemas. Pažymėta, kad nors šalyje ekologine 
gamyba užsiimančių ūkininkų skaičius ir mažėja, 
tačiau ekologiški plotai ir šios produkcijos apyvarta 
vidaus rinkoje didėja. 

Žemės ūkio ministerijai pasiūlyta siekti, kad 
ekologiškų žemės ūkio maisto produktų gamybos 
plėtra turėtų tapti vienu iš Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos prioritetų. Ypač remti-
ni ekologiniai mišraus tipo ūkiai, maži ekologinės 
produkcijos perdirbimo cechai, kooperuotų ekolo-
giškų produktų parduotuvių steigimas. Atkreiptas 
dėmesys ir į ekologinės sėklininkystės problemas. 

Prieita vieningos nuomonės, kad reikia supap-
rastinti ekologinio ūkininkavimo reglamentavimo 

taisykles ir siekti, kad jos iš esmės nesikeistų 5 me-
tus. 

Komitetas siūlo atsakingoms valstybės institu-
cijoms sudaryti galimybes ekologiškų ūkių savinin-
kams tiesiogiai tiekti ekologiškus maisto produktus 
mokykloms, darželiams, ligoninėms ir kitoms vie-
šoms įstaigoms. 

Taip pat siūloma siekti, kad visuose valstybi-
niuose renginiuose ir tarptautiniuose susitikimuose 
maitinimas būtų organizuojamas Lietuvoje užau-
gintų ir perdirbtų ekologiškų produktų pagrindu. 

Nuspręsta daugiau dėmesio skirti visuomenės 
informavimui apie ekologinių produktų savybes ir 
ekologinio ūkininkavimo kuriamas viešąsias gėry-
bes. 

Parengta pagal www.lrs.lt 
 

http://www.organic-congress-ifoameu.org/
http://www.zum.lt/
http://www.zur.lt/
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MOKSLININKŲ PATARIMAI EKOLOGINIŲ  
ŪKIŲ SAVININKAMS 

 
Akademija (Kauno r.). Vakar septynioliktą 

kartą žemės ūkio srities mokslininkai sukvietė 
žemdirbius į tradicinį renginį „Žemdirbio vasara“ 
Aleksandro Stulginskio universitete. Šiųmetėje 
mokslinėje-praktinėje konferencijoje dėmesys skir-
tas tausojančiajam ir ekologiniam ūkininkavimui. 
Mokslininkų nuomone, ūkininkaujant tausojančiai 
ar ekologiškai, pritaikius ūkyje mokslo pasiekimus 
ir naujas technologijas, ne tik galima kontroliuoti 
ligų, kenkėjų bei piktžolių plitimą pasėliuose, bet ir 
gauti nemažą derlių. 

 
Tradicinis kasmet vasaros pradžioje vykstantis ren-
ginys „Žemdirbio vasara” sulaukia ne tik žemdir-
bių, mokslininkų, bet ir žemės ūkio konsultantų, že-
mės ūkio mokyklų dėstytojų, agroverslo firmų spe-

cialistų dėmesio 
 

Pasak ASU Bandymų stoties direktoriaus prof. 
habil. dr. Rimanto Veličkos, tausojamojo ūkininka-
vimo keliu suka vis daugiau Vakarų Europos vals-
tybių, nes didėja poreikis gyventi švaresnėje aplin-
koje ir valgyti kokybiškesnį maistą. „Tausojančioji 
žemdirbystė – tai mąstymas, meilė žemei, aplinkai, 
sau, kurios viršūnė – ekologinis ūkininkavimas. Tai 
darnaus vystymosi koncepcijos pagrindas, siekiant, 
kad mūsų vaikai ir anūkai taip pat turėtų galimybes 
tenkinti savo poreikius“, – sakė R. Velička. Jis pa-
brėžė, kad tausojamasis ūkininkavimas gali padėti 
išspręsti daugybę intensyvios žemdirbystės sukeltų 
problemų. Ypač aktualios problemos – dėl augalų 
kaitos principų nepaisymo, nesubalansuoto tręšimo 
ir besaikio pesticidų naudojimo stipriai rūgštėjantys 
ir eroduojantys dirvožemiai, humuso kiekio mažė-
jimas. 

 
Ekologiškai ūkininkaujančius žemdirbius sveikino 

gausus būrys svečių 
 

Ekologinio ir tausojamojo žemės ūkio svarbą 
ES bendrojoje žemės ūkio politikoje akcentavo ir 
Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir 
maisto pramonės departamento direktoriaus pava-
duotojas Saulius Jacius. Jo žodžiais, dėmesį tauso-
jančiajai žemdirbystei patvirtina ir nuo kitų metų 
visoje Europoje įsigaliosianti nauja vadinamoji ža-
linimo politika, ypač aktuali intensyviai ūkininkau-
jantiems žemdirbiams, kurių ūkiuose taikomi meto-
dai ir technologijos daro didžiausią žalą aplinkai. 

Sveikindama į renginį susirinkusius ekologiš-
kai ūkininkaujančius žemdirbius žemės ūkio minist-
ro patarėja Edita Kaušilienė kvietė ūkininkus akty-
viai dalyvauti liepos pradžioje vyksiančiame ekolo-
ginės gamybos kongrese Vilniuje ir teikti savo pa-
siūlymus, kaip patobulinti su ekologine žemės ūkio 
ir maisto gamyba susijusius ES teisės aktus. 

Pristatydamas žieminių kviečių, augintų tauso-
jančios ir ekologinės žemdirbystės sąlygomis, ban-
dymus mokslininkas dr. Vidmantas Spruogis pa-
brėžė, kad ekologinės žemdirbystės negalima tapa-
tinti su nieko nedarymu laukuose. Anot jo, svar-
biausias bandymų tikslas yra išlaikyti dirvos derlin-
gumą, užtikrinti maisto medžiagų balansą ir koky-
bišką derlių, mažinant taršą ir nenaudojant chemi-
nių sintetinių priemonių. Tam pasitelkti bioorgani-
niai produktai Nagro, kurie sustiprino augalus, to-
dėl jie aplenkė piktžoles ir neleido šioms išplisti pa-
sėlyje. Be to, mokslininkas atkreipė dėmesį, kad 
norint išvengti masiško piktžolių plitimo ekologiš-
kiems pasėliams taip pat labai svarbus yra tinkamas 
priešsėlis. 
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Mokslininkai (iš kairės) Vytautas Liakas ir Vidman-

tas Spruogis pabrėžė biologinių preparatų naudą 
augalams ir dirvožemiui 

 
Daugiau kaip 200 laukelių bandymus atliekan-

čio mokslininko dr. Vytauto Liako pastebėjimu, 
biologiniai preparatai ne tik gerina dirvos struktūrą, 
didina jos biologinį aktyvumą, bet ir yra naudingi 
patiems augalams, nes sustiprina jų imuninę siste-
mą ir padidina atsparumą ligoms. Augalų mitybos 
ir tręšimo tyrimus atliekanti Irena Pranckietienė 
ūkininkams patarė biologinių preparatų ar dirvože-
mį gerinančių priemonių nenaudoti kartu su azoti-
nėmis trąšomis - tyrimai leidžia daryti išvadą, kad 
toks mišinys kelia augalams stresą, maždaug dviem 
savaitėms sustoja jų augimas. 

 

 
Renginio rėmėjas - bendrovė „Dotnuvos projektai" 

– pristatė ekologiniams ūkiams tinkamas žemės 
dirbimo ir sėjos mašinas 

 
ASU Agroekologijos centro vadovas dr. Juo-

zas Pekarskas supažindino su pirmą kartą vykdo-
mais tyrimais bulvių pasėlyje naudojant granuliuo-
tas komposto trąšas. „Šios bulvės nei purkštos, nei 
ravėtos", – į idealiai švarų bulvių laukelį dėmesį at-
kreipė mokslininkas. Jo teigimu, paslaptis slypi 
naudotose ekologiškose Lietuvoje pagamintose trą-
šose. „Tai visiškai naujas dalykas. Analogų kitose 

šalyse neteko matyti“, – sakė mokslininkas, paža-
dėdamas pasibaigus tyrimui bandymo rezultatus at-
skleisti ūkininkams. 

Nors pasėlių struktūroje daugiametės žolės su-
daro tik 4 procentus, tačiau jų nauda dirvožemiui 
jau seniai neabejojama. Be jų neįsivaizduojamas ir 
ekologinis ūkis. Daugiau kaip 30 metų universitete 
vykdomi tyrimai suteikia galimybes pasirinkti tin-
kamų rūšių, veislių daugiametes žoles ir taip su-
stabdyti dirvožemio degradacijos procesus, o gyvu-
lininkystės ūkiams užsitikrinti kokybiškų pašarų 
gamybą. „Nors daugiamečių žolių sėklininkystė turi 
gilias tradicijas, tačiau mūsų laukuose trūksta žolių, 
ypač ankštinių. Kai kuriuose regionuose dirvože-
mio pH pasiekė tokią ribą, kad ankštiniai jau nebe-
gali augti“, – skaudžią realybę atskleidė žolininkys-
tės specialistas Evaldas Klimas, iškart pasiūlyda-
mas alternatyvą. Jo teigimu, rūgštesnėse ir sauses-
nėse žemėse, kurios netinkamos baltiesiems ar rau-
doniesiems dobilams, be problemų gali augti pa-
prastieji gargždeniai. 

 
Paprastieji gargždeniai - puiki alternatyva baltie-
siems ar raudoniesiems dobilams. Jie gali augti 

rūgštesnėse ir sausesnėse žemėse 
 

Dar vieną sprendimą ekologiniams ūkiams pri-
statė dr. Steponas Raudonis, atliekantis javų ir pikt-
žolių konkurencijai tirti skirtą eksperimentą. „Eko-
logiškai auginant vasarinius javus sunkiau apsiginti 
nuo piktžolių negu sėjant žieminius. Tad bandome 
panaudoti augalų bendrijų dėsningumus ir taip pa-
didinti vasarinių javų konkurencingumą. Auginome 
javų mišinius, augalus parinkdami taip, kad jų la-
puotumas būtų skirtingas tiek horizontalia, tiek ver-
tikalia kryptimi, svarbiausia, kad augalai gerai 
stelbtų piktžoles. Tyrimai rodo, kad trikomponen-
čiai mišiniai mažiau praleidžia šviesos ant dirvos 
paviršiaus ir sudaro prastesnes sąlygas piktžolėms 
augti", – eksperimentą komentavo mokslininkas, 
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pabrėždamas, kad toks metodas veiksmingai maži-
na tik vienmečių piktžolių plitimą vasariniuose ja-
vuose. 

Dažnai rapsų auginimą ekologiniame ūkyje 
stabdo jų didelis poreikis augalų apsaugos priemo-
nėms. ASU mokslininkai užsimojo sukurti technolo-
gijas, padėsiančias šią kultūrą sėkmingai auginti eko-
loginiuose ūkiuose. „Jei didelio rapsų derliaus ir ne-
sitikime, tačiau ekologiniame ūkyje tai puikus prieš-
sėlis, gerinantis dirvos derlingumą", – paaiškino 
R. Velička, kodėl bandymo laukeliuose imtasi augin-
ti rapsus ekologiškai. Geriausiai pasiteisino rapsų 
auginimas, tarp eilučių paliekant 48 cm tarpueilius, 
kuriuose piktžolės naikintos dviem būdais: vienur – 
mechaniniu būdu, kitur – apdorojant vandens garais. 
Ekologiškai augintuose ir siauraeiliu būdu sėtuose 
rapsuose įsigalėjo ramunės, kurios visiškai nustelbė 
kultūrinius augalus. 

Pasak Aušros Marcinkevičienės, plačiais tar-
pueiliais auginamus rapsus 3 kartus purškiant bio-
loginiais preparatais gerokai sumažintas žaladarių 
plitimas 

Bandymų laukeliuose rapsai tris kartus purkšti 
biologiniais preparatais. Aušros Marcinkevičienės 
pastebėjimu, būtent šios medžiagos padėjo suma-
žinti pagrindinių rapsų žaladarių – rapsinių žiedi-
nukų ir spragių – plitimą. „Vienam augalui teko tik 
2 žiedinukai, o spragių buvo nuo 2 iki 5 išilginiame 
metre", – kenkėjų apskaitos rezultatus atskleidė 
A. Marcinkevičienė. 

Vasaros pradžioje organizuojama mokslinė-
praktinė konferencija „Žemdirbio vasara" populiari 
ne tik tarp žemdirbių, mokslininkų, bet ir tarp že-
mės ūkio konsultantų, žemės ūkio mokyklų dėstyto-
jų, agroverslo firmų specialistų. Kasmet renginys 
sulaukia kelių šimtų dalyvių dėmesio. 

Parengta pagal www.manoukis.lt 
 

  

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS: PIRMA IŠAUGS  
PAKLAUSA AR PADIDĖS PASIŪLA? 

 

 
 
Kaunas. Vakar šalies ekologinio ūkininkavimo 

sektoriaus atstovai Žemės ūkio rūmuose diskutavo, 
kaip sustiprinti ūkininkų, perdirbėjų ir vartotojų 
partnerystę bei padidinti ekologiškos produkcijos 
gamybą. Vienas svarbiausių klausimų: kas pirmiau 
turi padidėti – ekologiškos produkcijos paklausa ar 
pasiūla? 

Kad ekologiškos produkcijos trūksta, rodo kad 
ir toks faktas: sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ iš-
siuntinėjo užklausas ūkininkams, kokius kiekius vai-
sių ir daržovių jie galėtų tiekti pagal programą „Vai-
siai ir daržovės mokykloms“. Į užklausą atsiliepė vos 

4 žemdirbiai, o jų pasiūlyti kiekiai buvo labai jau 
maži. 

Pasak „Ekoagros“ direktoriaus Gintaro Nagule-
vičiaus, toks žemdirbių vangumas tik dar kartą paro-
do, kad tiesiog neturima ko pasiūlyti. „Vieną kartą 
reikia kažkaip išeiti iš to užburto rato: žemdirbiai sa-
ko, kad neaugina todėl, kad nėra kur realizuoti, o 
pirkėjai tokios produkcijos neperka todėl, kad jos 
tiesiog neranda“, – kalbėjo G. Nagulevičius. Ekolo-
giniuose ūkiuose vyrauja javai, o štai vaisių, uogų, 
daržovių labai trūksta. 

Šias tendencijas galbūt pakeis ekologinę gamy-
bą reglamentuojančių ES teisės aktų peržiūra, kuri 
kaip tik dabar ir vyksta. 2004 m. patvirtintas (taigi, 
jau beveik 10 metų galiojantis) Europos veiksmų 
planas dėl ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų 
gamybos yra pasenęs ir jį planuojama atnaujinti. 
Šiuo metu peržiūrimas ir pagrindinis ekologinę ga-
mybą reglamentuojantis teisės aktas – 2007 m. birže-
lio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007. 
Siūlymai dėl šio reglamento atnaujinimo turi būti pa-
teikti 2014 m. vasario-kovo mėnesiais. 

http://www.manoukis.lt/
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Kam bus teikiami prioritetai po 2013-ųjų 
Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos Žemės 

ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Ag-
roaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus 
vyr. specialistė Neda Jakubauskienė, Lietuvos kaimo 
plėtros 2014-2020 m. programoje ekologinis ūkinin-
kavimas tampa priemone „Ekologinis ūkininkavi-
mas“. Numatoma, kad pareiškėjams, dalyvaujan-
tiems šioje priemonėje, nereikės laikytis „žalinimo“ 
elementų, siekiant gauti 100 proc. tiesioginių išmokų 
sumą (ši nuostata bus taikoma tik tiems laukams, ku-
rie bus deklaruojami pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis 
ūkininkavimas“). 

ŽŪM Žemės ūkio gamy-
bos ir maisto pramonės de-
partamento Agroaplinkosau-
gos ir ekologinio ūkininka-
vimo skyriaus vyr. specialistė 
Neda Jakubauskienė kol kas 
neįvardijo konkrečių skaičių, 
kokia parama bus skiriama 
ekologiniams ūkiams - šiuo 
klausimu dabar dirba Lietu-
vos agrarinės ekonomikos instituto specialistai 

Ūkius svarstoma remti diferencijuojant paramos 
dydį, priklausomai nuo ekologinio ūkio krypties bei 
produkcijos gamybos pobūdžio. Intensyviausiai ga-
lėtų būti skatinami mišrūs ūkiai: sertifikuojantys au-
galininkystės produkciją ir laikantys sertifikuotus 
gyvulius. „Tokio tipo ūkiai sudaro uždarąjį gamybos 
ciklą, kuris ekologiniame ūkininkavime yra būtinas. 
Be to, šie ūkiai sukuria didesnę pridėtinę vertę ploto 
vienetui negu vienos gamybinės krypties ūkiai“, – 
paaiškino N. Jakubauskienė. 

Antrasis prioritetas būtų suteikiamas daržinin-
kystės ir sodininkystės ekologiniams ūkiams. Dides-
nės paramos po 2013-ųjų galėtų tikėtis ekologinės 
sėklininkystės ūkiai ir tie ūkiai, kurie 100 proc. yra 
ekologinės gamybos (kitaip tariant, neturi neekolo-
ginės dalies). Mažiausio paramos intensyvumo galė-
tų tikėtis specializuoti augalininkystės ūkiai (tarki-
me, auginantys vien javus – tokių dabar yra labai 
daug). 

N. Jakubauskienė taip pat informavo, kad sie-
kiant palengvinti ūkininkams apskaitą, planuojama 
nuo 2014 m. sudaryti galimybes Ekologinės gamy-
bos ūkio veiklos žurnalą pildyti ir elektroniniu būdu. 

Prireikus bus tikslinami aktai, kad sertifikavimo 
įstaiga pati surinktų informaciją, prieinamą valstybės 
institucijų duomenų bazėse. 

Ekologinės gamybos sektoriaus, kaip ir kiek-
viena gamybos sritis, turi savo stipriųjų ir silpnųjų 
pusių. Kaip teigiamos tendencijos įvardijamas eko-
loginės gamybos plotų ir produkcijos kiekių stabilus 
augimas, gyvulių skaičiaus padidėjamas pastaraisiais 
metais (tiesa, nežymiai), ekologiškos produkcijos 
perdirbėjų ir prekybos taškų kiekio didėjimas, dides-
nis vartotojų pasitikėjimas ekologiška produkcija. 

Tačiau yra ir neigiamų tendencijų – pasėlių 
struktūroje vyrauja javai, daržininkystės ir gyvuli-
ninkystės sektorius, lyginant su kitų ES šalių, yra tik-

rai menkas, neišplėtota ekologinės sėk-
lininkystės sistema. 

Greitas būdas surasti ekologi-
nius ūkius 

Svarbiu žingsniu populiarinant 
ekologišką produkciją turėtų tapti pir-
madienį Valstybinės įmonės „GIS-
Centras" pristatytas ekologinių ūkių 
žemėlapis. Visiems interneto vartoto-
jams prieinamame žemėlapyje 

(www.tausojantismaistas.lt) jau yra daugiau kaip 
2 000 ekoūkių – visi jie patikrinti, sertifikuoti ir 
100 proc. kontroliuojami. Pasak „GIS-Centro“ atsto-
vo Andriaus Balčiūno, vos per kelias dienas žemėla-
pį peržiūrėjo daugiau kaip 7 000 lankytojų – tai rodo, 
kad informacija vartotojams yra aktuali. 

„Dėkojame už parodytą gražią iniciatyvą, tai 
svariai turėtų prisidėti prie ekologiškos produkcijos 
populiarinimo“, – žemėlapio kūrėjams dėkojo Lietu-
vos ekologinių ūkių asociacijos valdybos narys Ni-
kolajus Dubnikovas. 

„Ekoagros“ duomenimis, 2012 m. mūsų šalyje 
ekologinę gamybą plėtojo 2 511 ūkių, bendras eko-
loginės gamybos plotas siekė 162,6 tūkst. ha. Ekolo-
ginę gyvulininkystę sertifikavo maždaug trečdalis 
ūkių – 882. Mūsų šalyje ekologinės gamybos plotas 
sudaro 5,4 proc. viso žemės ūkio gamybos ploto. ES 
lyderės pagal ekologinės gamybos plotų dalį bendro-
je pasėlių struktūroje yra Austrija (beveik 18 proc.), 
Švedija (per 16 proc.) ir Estija (14,1 proc.). Latviai 
mus taip pat smarkiai lenkia – jų ekologinės gamy-
bos plotas perkopė 10 proc. 

 
Parengta pagal www.manoukis.lt
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APSKRITOJO STALO DISKUSIJA APIE PARTNERYSTĘ 
EKOLOGINIAME ŽEMĖS ŪKYJE  

 
2013 m. birželio 12 d. 10 val. restorano „Trys 

mylimos“ patalpose (Gobergiškės k., Dauparų-
Kvietinių sen., Klaipėdos raj.) vyko apskritojo stalo 
diskusija „Ūkininkų, perdirbėjų ir vartotojų partne-
rystė – ekologiškos produkcijos gamybos, perdir-
bimo ir vartojimo skatinimas bei galimybės pasi-
naudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. pro-
grama“. Diskusijoje dalyvavo ŽŪR pirmininkas 
Andriejus Stančikas, Lietuvos ekologinių ūkių aso-
ciacijos vadovas Saulius Daniulis, Žemės ūkio mi-
nisterijos, Klaipėdos rajono savivaldybės, VšĮ 
„Ekoagros“ atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. 

Diskusijos metu buvo aptariamas ekologinio 
žemės vystymasis ir plėtra, ekologinių ūkių sertifi-
kavimo rezultatai ir sąsajos su 2007–2013 m. kaimo 
plėtros programa. Taip pat buvo kalbama apie pro-

gramas „Pienas mokykloms“ ir „Vaisių ir daržovių 
vartojimo skatinimas mokyklose“. Šių programų 
įgyvendinimą ir ekologiškos produkcijos tiekimo 
galimybes aptarė savivaldybių ir švietimo įstaigų 
atstovai, Rinkos reguliavimo agentūros atstovai, 
ūkininkai ir vartotojai. Įmonių, kooperatyvų atsto-
vai ir ūkininkai taip pat diskutavo dėl ekologiškos 
produkcijos žaliavos poreikio Lietuvoje. Antrojoje 
diskusijos dalyje buvo aptariama ekologiškos pro-
dukcijos atitiktis žaliavos kokybės reikalavimams 
bei maisto produktų kokybė. Renginį užbaigė dis-
kusija apie ekologiškų maisto produktų vartojimo 
tendencijas ir pokyčius bei vartojimo skatinimo ga-
limybes. 

Parengta pagal www.zum.lt ir www.zur.lt in-
formaciją

 

EKOLOGIŠKAI ŪKININKAUJANTYS ŽEMDIRBIAI –  
UŽ KOKYBIŠKĄ PRODUKCIJĄ MOKYKLOSE  

 

2013 m. gegužės 7 d. Žemės ūkio rūmuose vy-
ko net 2 ekologiškai ūkininkaujančių žemdirbių 
renginiai – ŽŪR Ekologinės ir tausojančios aplinką 
gamybos komiteto posėdis ir Lietuvos ekologinių 
ūkių asociacijos posėdis. Renginių darbotvarkės 
buvo panašios – ekologinių ūkių atstovai svarstė 
ekologinių ir išskirtinės kokybės produktų viešini-
mo problemas, aptarė vaisių ir pieno produktų var-
tojimo mokyklose taisyklių pakeitimus, ekologiškos 
ir išskirtinės kokybės sertifikavimo mokestį. 

Lietuvos ekologinių ūkių asociacija pritarė, jog 
žemdirbių savivaldai išlaikyti reikalingas atskiras 
mokestis. „Tik patys išlaikydami savo savivaldą ga-

lėsime būti savarankiški“ – kalbėjo asociacijos pri-
mininkas Saulius Daniulis. 

Nemažai diskusijų kilo dėl ekologiškų ir iš-
skirtinės kokybės produktų viešinimo – ekologinių 
ūkių atstovai sutarė, jog šių produktų ir skirtumų 
tarp jų gamybos būdų viešinimas yra būtinas, o sa-
vivaldos atstovai turi dalyvauti rengiant viešinimo 
programas. 

Taip pat diskutuota dėl vaisių ir pieno produk-
tų vartojimo mokyklose taisyklių. Nutarta, jog prio-
ritetas turi būti skiriamas ekologiškai produkcijai, 
ypač ekologiškiems pieno produktams. Taip pat nu-
spręsta, jog konkursai dėl vaisių ir daržovių tiekimo 
mokykloms turėtų būti organizuojami rajono mastu, 
o fiksuotos kompensuojamos ekologiškų produktų 
kainos turi būti padidintos. 

Ir asociacija, ir komitetas nepritarė, kad para-
ma būtų teikiama išskirtinės kokybės grūdinių kul-
tūrų augintojams. Šis klausimas perduotas svarstyti 
ŽŪR prezidiumui. Asociacijos ir komiteto nuomo-
nės dėl ekologiškos ir išskirtinės kokybės sertifika-
vimo mokesčio sutapo – pasak ekologinių ūkių at-
stovų, šis mokestis turi būti peržiūrėtas. 

Parengta pagal www.zur.lt  
 

   

http://www.zum.lt/
http://www.zur.lt/
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/il41fr3723.jpg�
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LIETUVOS EKOLOGINIŲ ŪKIŲ ŽEMĖLAPIS 
 

Nors susidomėjimas ekologiškais maisto pro-
duktais, kurie yra natūralūs ir sveikesni, auga, jų 
vartojimą Lietuvoje riboja įvairūs veiksniai. Vienas 
svarbiausių – informacijos apie prekybos vietas 
stygius. Siekdamas suteikti vartotojams daugiau ži-
nių apie ekologiškų maisto produktų pardavimo 
vietas, Lietuvos vartotojų institutas pristato ekolo-
ginių ūkių žemėlapį.  

 
Ukioklubas.lt nuotr. 

Skatins vartotojų ir ūkininkų bendravimą 
„Sukurdami ekologinių ūkių žemėlapį siekėme 

konkrečių tikslų – skatinti tiesioginį vartotojų ir 
ūkininkų bendravimą, kuris didintų pasitikėjimą 
vieni kitais, o taip pat ekonominės naudos vartoto-
jams, nes pirkti prekes tiesiogiai iš ūkininkų yra pi-
giau. Be to, iki šiol nebuvo vieno išsamaus žemėla-
pio, kuriame būtų galima rasti oficialiai sertifikuo-
tus šalies ekologinius ūkius“, – sako Lietuvos var-
totojų instituto prezidentė Zita Čeponytė. 

Ekologinių ūkių žemėlapyje (www.tausojantis 
maistas.lt)  yra pavaizduoti Lietuvos ekologiniai 
ūkiai, turintys VšĮ „Ekoagros“ išduotą sertifikatą. 
Pasinaudojant VšĮ „Ekoagros“ teikiamais duomeni-
mis, žemėlapis atnaujinamas 2 kartus per metus. Pa-
iešką žemėlapyje galima vykdyti pasinaudojant rak-
tiniais žodžiais, ūkio gaminama produkcija, veiklos 
sritimi arba teritorine priklausomybe. 

Mažesnis poveikis aplinkai 
Kiekvienas maisto produktas daro poveikį ap-

linkai kiekvienoje savo gyvavimo stadijoje, t. y. per 
visą būvio ciklą, kurį sudaro derliaus išauginimo ir 
nuėmimo, transportavimo, sandėliavimo,  gamybos, 
produkcijos platinimo, vartojimo bei atliekų sutvar-
kymo etapai. Moksliniai tyrimai rodo, kad didžiau-
sią neigiamą poveikį aplinkai daro gamybos stadija. 

„Rinkdamiesi vietinį ekologišką maistą varto-
tojai prie aplinkosaugos problemų sprendimo prisi-
deda dvejopai. Pirmiausiai, ekologinė žemdirbystė 
yra vienas iš efektyviausių būdų, kaip mažinti nei-
giamą žemės ūkio produkcijos gamybos poveikį ap-
linkai, nes ekoūkiuose ribojamas pesticidų ir sinte-

tinių trąšų naudojimas. Antra, vietinis maistas nu-
keliauja mažesnį atstumą, taigi sumažinama ir 
transportavimo žala aplinkai“, – teigia Vytauto Di-
džiojo universiteto aplinkotyros katedros lektorė dr. 
Renata Dagiliūtė. 

Ekologiško maisto paklausa auga 
Kaip rodo Tarptautinės ekologinės žemdirbys-

tės judėjimų federacijos (IFOAM) 2011 m. statistika, 
pasaulyje ekologiniai ūkiai užima 37,2 mln. hektarų 
žemės. Ekologiniai ūkiai Europos Sąjungos valsty-
bėse vidutiniškai užima 5,4 proc. viso dirbamos že-
mės ploto. Į ES šalių septintuką, kur ekologinė žem-
dirbystė išplėtota labiausiai, patenka Lietuvos kai-
mynės – Estija (14, 8 proc.) bei Latvija (10,4 proc.). 

Ekologiškų maisto produktų ir gėrimų pardavi-
mų apyvarta pasaulyje nuolat auga – nuo 2008 iki 
2011 m. ji padidėjo 25,1 proc. ir sudarė 48,5 milijar-
dus eurų. Vien ES ekologiško maisto rinka 2011 m. 
išaugo 9 proc. ir siekė 21,5 milijardų eurų. ES sen-
buvėse ekologiškam maistui išleidžiama apie 2 proc. 
visų išlaidų maistui. Nemaža dalis ekologiško maisto 
yra importuojama iš trečiųjų šalių ir ji nuolat auga. 

Naujosiose ES šalyse ekologiško maisto varto-
jimas sudaro tik 0,2 proc. visų išlaidų maistui „ES 
statistika rodo, kad palyginti su bendromis išlaido-
mis maistui, ekologiškai produkcijai išleidžiama 
nedidelė suma. Lietuvoje tos apimtys dar mažesnės, 
pvz., 2011 m. ekologiškam maistui vienas lietuvis 
vidutiniškai išleido vos 7 litus. Vis dėlto ekologiški 
produktai mūsų šalyje populiarėja ir išlaidos jiems 
palaipsniui auga. Svarbus veiksnys šios rinkos vys-
tymuisi yra vartotojų informuotumas bei jų perka-
moji geba“, – sako dr. R. Dagiliūtė. 

Lietuvos ekologiniai ūkiai plėsis 
Daugiausiai ekologinių ūkių Lietuvoje buvo 

2007 metais, kai jų skaičius siekė 2855 vnt. Nuo tada 
ekologinių ūkių vis mažėja: 2008 m. sertifikuoti 
2805 vnt.; 2009 m. – 2679 vnt.; 2010 m. – 2668 vnt.; 
2011 m. – 2598 vnt. ir 2012 m. – 2511 vnt. Tačiau 
patys ūkiai stambėja ir ekologinės gamybos plotas 
kasmet auga. 2007 m. jis siekė 125457 ha, 2011 m. – 
157995 ha, o 2012 m. – jau 162655 ha. 

„Atsižvelgiant į dabartines tendencijas tikėtina, 
kad 2013 m. ūkių greičiausiai ir toliau mažės, nes 
visi laukia 2014–2020 m. laikotarpio, kai keisis Eu-
ropos Sąjungos paramos sistema. Vis dėlto įmonės 
turėtų plėstis, nes ekologiškų produktų paklausa 
sparčiai auga užsienio šalyse. Nežymus augimas 
pastebimas ir Lietuvoje“, – teigia VšĮ „Ekoagros“ 
kokybės vadovas Tomas Demikis. 

Parengta pagal www.ukioklubas.lt

http://www.ukioklubas.lt/
http://www.tausojantis/
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MOKYMAI ,,EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO PAGRINDAI“ 
(PRADEDANTIESIEMS EKOLOGIŠKAI ŪKININKAUTI) 

Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo 
metodikos centras vykdydamas projektą „Jaunųjų 
ūkininkų ūkinės veiklos ir ekologinio ūkininkavimo 
kompetencijų ugdymas“ pagal Lietuvos kaimo plėt-
ros 2007–2013 metų programos priemonės „Profe-
sinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sri-
ties „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio 
veikla, mokymas ir informavimas“ pirmąją moky-
mo kryptį organizuoja mokymus ,,Ekologinio ūki-
ninkavimo pagrindai“ (pradedantiesiems ekologiš-
kai ūkininkauti). 

Projekto tikslas – įgyvendinti ES ir naciona-
linius reglamentus, susietus su kompleksinės para-
mos reikalavimais, agrarine aplinkosauga, dirvo-
žemio ir gruntinio paviršinio vandens apsauga, 
vandens telkinių apsauga, natūralių gamtos buvei-
nių, retų ir nykstančių augalų ir paukščių išsaugo-
jimu ir skatinti plėtoti ekologinį ūkininkavimą, ra-
cionaliai naudoti gamtos ir žemės ūkio gamybos iš-
teklius, gerinti kaimo kraštovaizdį, žemės ūkio ga-
mybos kultūrą, gyvenimo kokybę kaime. 

Projekto uždavinys – jauniems ūkininkams, 
siekiantiems paramos pagal Lietuvos KPP 2007-
2013 metų programos priemonę ,,Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas“, suteikti žinių ir praktinių gebėjimų rei-
kalingų racionaliai planuoti ir organizuoti žemės 
ūkio gamybą pagal kompleksinės paramos reikala-
vimus išsaugant laukinę augmeniją ir gyvūniją, ne-
užteršiant dirvos ir gruntinių vandenų, tausojant 
gamybos išteklius, užtikrinant gyvūnų gerovę ir 
sveikatą, kokybišką augalų apsaugą ir gaminti ko-
kybišką žemės ūkio produkciją. Taip pat apmokyti 
ūkininkus, planuojančius sertifikuoti žemės ūkio 
ekologinės gamybos ūkį. 

Projekto aktualumas ir planuojami rezulta-
tai - Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 metų pro-
gramoje numatyta supažindinti dirbančiuosius že-
mės ūkyje su nacionaliniais įsipareigojimais aplin-
kosaugos srityje ir teisės aktais reglamentuojančiais 
gamybos organizavimą pagal kompleksinės para-
mos reikalavimus, geros agrarinės būklės ir krašto-
vaizdžio išsaugojimo reikalavimus. Taip pat įgy-
vendinti prisiimtus reikalavimus, susietus su ET di-
rektyva ,,Dėl vandenų apsaugos nuo nitratų taršos 
susidarymo dėl žemės ūkio veiklos“, (Nitratų direk-
tyva 79/869/EEB ir Nitratų direktyva 80/778/EEB), 

ET direktyva 92/43EEB ,,Dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos“, ET direktyva 
2000/60EB ,,Natura2000“ ir kt. Iš viso planuojama 
organizuoti 199 mokymo kursus, kurių bendra 
trukmė sudarytų 3022 akademines valandas ir ap-
mokyti ne mažiau kaip 2786 žemdirbius. Vidutinis 
klausytojų skaičius vienoje grupėje -14. 

Mokymų ,,Ekologinio ūkininkavimo pagrin-
dai“ (pradedantiesiems ekologiškai ūkininkauti) 
programa 
– Kursų pristatymas. Ekologinio ūkininkavimo 
samprata. Pasirengimas ekologinei gamybai kaip 
naujai ūkininkavimo sistemai, lemiančiai visuome-
nės sveikatą. 
– ES ir nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys 
ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą. 
– Ūkio sertifikavimas. Ekologinės gamybos prie-
žiūra. 
– Produkcijos sandėliavimas, ženklinimas, paruo-
šimas tiekti rinkai. 
– Bioįvairovės apsauga ekologinės gamybos ūkyje. 
– Ekologinės augalininkystės priklausomumas nuo 
gamtos dirvožemio sąlygų. 
– Dirvožemio kultūrinimo ir palaikymo galimybės 
ekologiškai ūkininkaujant. 
– Augalų kaita ekologinės gamybos ūkyje. 
– Žaliosios, organinės ir mineralinės trąšos. Trąšų 
kaupimas ir laikymas. 
– Maisto medžiagų balansas ir tręšimo planavimas 
ekologinės gamybos ūkyje. 
– Augalų ligos, kenkėjai, augalų apsauga. 
– Piktžolių kontrolė. 
– Augalų veislių parinkimas ekologinės gamybos 
ūkyje. Sėklininkystės reikalavimai. 
– Ekologinės gamybos ūkio pašarų bazės formavi-
mas. 
– Reikalavimai pašarams ir pašarų priedams. 
– Gyvulių ir paukščių laikymo sąlygos. 
– Gyvulių šėrimas. Racionų sudarymo pagrindai. 
– Veterinarinė gyvulių ir paukščių priežiūra. 
– Gyvūnų gerovės reikalavimai. 
– Bandos formavimas pagal ūkio specializacijos 
kryptį. Gyvulių veislių parinkimas ekologinės ga-
mybos ūkyje. 
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Mokymų grafikas 
2013-06-13/14 Kaunas   

Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Laisvės al. 36, Kaunas  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Vaido Kuloko ūkis, Šlienavos k., Žiegždrių sen., 
Kauno r.  
– Juozo Pekarsko ūkis, Kazliškių k., Ringaudų sen. 
Kauno r. 

2013-09-09/10 Telšiai   
Telšių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Kazio Rimkaus ūkis, Mantvydų k., Upynos sen., 
Telšių r.  
– Antano Šakio ūkis, Trimsėdžių k., Nevarėnų sen., 
Telšių r. 

2013-09-10/11 Klaipėda  
Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarny-
ba, Kretingos g. 62, Klaipėda  
Mokymų metu lankomi ūkiai:   
– Jono Kaustelio ūkis, Vytauto g. 24, Gardžių k., 
Klaipėdos r.  
– Vidmanto Buivydo ūkis, Medsėdžių k., Dovilų 
sen., Klaipėdos r. 

2013-09-11/12 Šilalė  
Šilalės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Šolių k., Šilalės r.  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Vaclovo Neverdausko ūkis, Gvaldų k., Kvėdarnos 
sen., Šilalės r.  
– Rimanto Rimkaus ūkis, Kantautėlių k., Laukuvos 
sen., Šilalės r. 

2013-09-12/13 Tauragė   
Tauragės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Veterinarijos g. 37, Tauragė  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Broniaus Dirmeikio ūkis, Gerviečių k., Batakių 
sen., Tauragės r.  
– Jono Dragūno ūkis, Aukštupių k., Žygaičių sen., 
Tauragės r. 

2013-09-13/16 Jurbarkas  
Jurbarko valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Muitinės g. 3, Jurbarkas  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Aušros Strokovos ūkis, Girdžių k., Jurbarko r. 
– Eriko Laicono ūkis, Burbiškių k., Seredžiaus sen., 
Jurbarko r. 

2013-09-16/17 Panevėžys  
Panevėžio valstybinė maisto ir veterinarijos tarny-
ba, Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., Panevėžio r. 
Mokymų metu lankomi ūkiai:  

– Nerijaus Milerio ūkis, Šilagalio k., Velžio sen., 
Panevėžio r.  
– Ričardo Jasiūno ūkis, Taruškų k., Miežiškių sen., 
Panevėžio r. 

2013-09-17/18 Radviliškis  
Radviliškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarny-
ba, Gedimino g. 63a, Radviliškis  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Viganto Šlėvės ūkis, Maironio g. 129, Radviliškis 
– Ievos Šiurnės ūkis, Eibariškių k., Aukštelkų sen. 
Radviliškio r. 

2013-09-18/19 Šiauliai  
Šiaulių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Ragainės g. 80, Šiauliai  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Behrens Ievos ūkis, Jauniūnai k., Joniškio r. 
– Vlado Elsbergo ūkis, Sauginių k., Kužių sen., 
Šiaulių r. 

2013-09-19/20 Kelmė  
Kelmės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Taikos g. 5, Kelmė  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Mariaus Čekavičiaus ūkis, Skruzdėlynės viensė-
dis, Kražių seniūnija, Kelmės r.  
– Editos Loginauskienės ūkis, Žvirblių k., Liolių 
sen., Kelmės r. 

2013-09-20/23 Raseiniai   
Raseinių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Kęstučio g. 13, Raseiniai  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Mariaus Čekavičiaus ūkis, Dainių k., Raseinių 
sen., Raseinių r.   
– Audronės Žilienės ūkis, Algimantų k., Ariogalos 
sen., Raseinių r. 

2013-09-23/24 Šakiai  
Šakių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Vasario 16-osios g. 41, Šakiai  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Valentinos Kardauskienės ūkis, Zyplių k., Sintau-
tų sen., Šakių r.  
– Palubinsko Artūro ūkis, Bedalių k., Šakių sen., 
Šakių r. 

2013-09-24/25 Vilkaviškis  
Vilkaviškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarny-
ba, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkavškio r. 
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Jono Jokūbaičio ūkis, Teiberių k., Klausučių sen., 
Vilkaviškio r.  
– Vido Alkevičiaus ūkis, Pajavonys, Vilkaviškio r. 

2013-09-25/26 Marijampolė  
Marijampolės vietos veiklos grupė, Lietuvininkų g. 
18, Marijampolė  
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Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– K. Mykolaičio ūkis, Gudiškių k., Igliaukos sen., 
Marijampolės sav.  
– Ryčio Sventicko ūkis, Bažnyčios g. 13-2, Mari-
jampolė 

2013-09-26/27 Alytus  
Alytaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Statybininkų g. 73, Alytus  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Česlovo Tamulionio ūkis, Domantonių k., Alovės 
sen. Alytaus r.  
– Stasės Vilkauskienės ūkis, Bukaučiškių k., Daugų 
sen. Alytaus r. 

2013-09-27/30 Varėna  
Varėnos žemės ūkio skyrius, J. Basanavičiaus g. 40, 
Varėna 
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Jono Juodžiukyno ūkis, Perloja, Varėnos sen., 
Varėnos r.  
– Valdo Leikūno ūkis, Ežeriekiai, Varėnos sen., 
Varėnos r. 

2013-09-30/10-01 Vilnius  
Vilniaus kolegija, Buivydiškių g. 1, Buivydiškės, 
Vilniaus r.  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Subatovič Andrej ūkis, Kasmiškių k., Sudervės 
sen., Vilniaus r.  
– Borkovskij Zenon ūkis, Viageliškių k., Sudervės 
sen. , Vilniaus r. 

2013-10-01/02 Utena   
Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Aušros g. 84, Utena  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Laimutės Zaborskienės ūkis, Sprakšiai km., Vy-
žuonų sen., Utenos r.  
– Viktorijos Jovarienės ūkis, Užpalių k., Užpalių 
sen., Utenos r. 

2013-10-02/03 Ukmergė  
Ukmergės valstybinė maisto ir veterinarijos tarny-
ba, Sodų g. 15, Ukmergė  

Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Sauliaus Daniulio ūkis, Šlapių priemiesčio k., 
Ukmergės r.  
– J. Kuliešiaus ūkis, Vaizgėliškio viensėdis, Pivoni-
jos sen., Ukmergės r. 

2013-10-03/04 Kėdainiai  
Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Tubių k., Kėdainių r.  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Vilmos Živatkauskienės ūkis, Gineitų k., Vilainių 
sen., Kėdainių r.  
– Donato Vaitelio ūkis, Žostautų k., Pernaravos 
sen., Kėdainių r. 

2013-10-04/07 Jonava  
Jonavos žemės ūkio skyrius, Žeimių g. 13, Jonava 
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– J. Chaladausko ūkis, Gurelių k., Kulvos sen., Jo-
navos r.  
– Juditos Ramonaitienės ūkis, Šabūniškių km., 
Kulvos sen., Jonavos r. 

2013-10-07/08 Kaišiadorys  
Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarny-
ba, Kiemelių k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Juozo Trakymo ūkis, Lašinių k., Rumšiškių sen., 
Kaišiadorių r.  
– Antaninos Šliuželienės ūkis, Dainių k., Žiežmarių 
sen., Kaišiadorių r. 

2013-10-08/09 Prienai   
Prienų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Paupio g. 3, Prienai  
Mokymų metu lankomi ūkiai:  
– Angelės Martusevičienės ūkis, Šaltupio k., Išlau-
žo sen., Prienų r.  
– Linos Drazdauskienės ūkis, Kuišių k., Šilavoto 
sen., Prienų r. 

Dalyvių registracija vietoje iki 9.00 val. Būti-
na išankstinė registracija internetu. 

Parengta pagal www.zum.lt ir  
www.zur.lt informaciją 
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