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SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO LAUKO DIENŲ IR SEMINARŲ ORGANIZAVIMO
PASLAUGŲ PIRKIMAS

PIRKIMO OBJEKTAS
1. Pirkimo objektas – „Lauko dienų ir seminarų organizavimo paslaugos. Paslaugos
skirtos perkančios organizacijos vykdomų parodomųjų bandymų sklaidai.
2.

Pirkimo objektas skirstomas į 3 pirkimo dalis:

2.1. I - pirkimo dalis – Vienos lauko dienos ir vieno seminaro organizavimo paslaugos
Anykščių savivaldybėje.
2.2. II - pirkimo dalis – Vienos lauko dienos ir vieno seminaro organizavimas Kazlų
Rūdos savivaldybėje.
2.3. III – pirkimo dalis - Trijų lauko dienų ir trijų seminarų organizavimas Kauno
rajono savivaldybėje
Paslaugų teikimo trukmė – iki 2013 m. spalio 30 d..

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I - PIRKIMO DALIS
„Vienos lauko dienos ir vieno seminaro organizavimo paslaugos Anykščių savivaldybėje“
1. Bendrieji reikalavimai lauko dienų ir seminarų organizavimui:
1.1.Organizuojamų lauko dienų skaičius – 1 vnt., kurių dalyviai, t.y. miškininkai, ūkininkai, jų
partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir
įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre;
1.2.Organizuojamų seminarų skaičius – 1 vnt., kurių dalyviai, t.y. miškininkai, ūkininkai, jų
partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir
įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre;
1.3.Lauko dienų ir seminarų organizavimo aprašymas:

1.3.1. Lauko dienos ir seminarai organizuojami miškų urėdijose pagal kiekvieno parodomojo
bandymo vykdymo metodiką (1 lauko diena ir 1 seminaras, kurių dalyviai - miškininkai ir ūkininkai,
jų partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir įregistravę
žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre). Lauko dienų
laikas derinamas su perkančiąja organizacija. Lauko dienų ir seminarų vykdymo vietą ir laiką numato
paslaugos teikėjas.
1.3.2. Lauko dienos trukmė - nemažiau kaip 4 akademinės valandos, seminaro trukmė - 5
akademinės valandos.
1.3.3. Lauko dienos ir seminarai turi būti organizuojami taip, kad grupėje dalyvautų ne
mažiau kaip 12 dalyvių, t.y. miškininkų, ūkininkų, jų partnerių ir kitų fizinių ar juridinių asmenų,
užsiimančių žemės ir miškų ūkio veikla ir įregistravusių žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, iš kurių 20 proc. ketintų taikyti technologijas ar
atskirus technologinio proceso fragmentus, nurodytus parodomųjų bandymų metodikoje ir
pristatomos parodomuosiuose bandymuose, savo ūkyje.
1.3.4. Teikėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti lauko dienų ir seminarų
organizavimo grafiką ne vėliau kaip 30 dienų iki organizuojamo pirmojo seminaro ar lauko dienos;
1.3.5. Teikėjas turi informuoti Perkančiąją organizaciją apie visus nukrypimus nuo suderinto
lauko dienų ir seminarų organizavimo grafiko ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki vykdymo dienos;
1.3.6. Teikėjas turi parinkti seminarų ir lauko dienų organizavimo vietą ir patalpas, patalpa
turi būti aprūpinta organizacine ir demonstracine technika, leidžiančia demonstruoti vaizdinę
medžiagą iš skaitmeninės laikmenos;
1.3.7. Patalpose, kur vyks seminarai turi būti užtektinai vietos seminarų dalyviams, patalpos
turi būti parengtos renginiui ne vėliau kaip iki 1 val. iki pradžios;
1.3.8. Renginių (seminarų ir lauko dienų) metu turi būti numatyta kavos pertrauka, kurios
metu pasiūlyta kavos/arbatos, gaivių gėrimų ir pietūs, kurių metu pasiūlytas vienas karštas patiekalas
bei kavos/arbatos (pagal 1.4 nurodytą meniu sąrašą)
1.3.9. Teikėjas savo lėšomis turi padauginti ir aprūpinti dalyvius dalykine metodine
medžiaga, kurią paruošia lektorius, rašymo priemonėmis, popieriumi užrašams, pagal poreikį
vienkartiniais spec. drabužiais (guminiai batai ir vienkartiniai lietpalčiai (jei reikia)).
1.3.10. Lauko dienose ir seminaruose parodomųjų bandymų rezultatus turi pristatyti lektorius
su aukštuoju universitetiniu biomedicinos arba žemės ūkio mokslų išsilavinimu.
1.3.11. Lauko dienų ir seminarų dalyviai turi užsiregistruoti dalyvių sąraše, užpildyti
apklausos anketas, kurių formos nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities ,,Žemės ir miškų ūkio veiklos
ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos“
įgyvendinimo taisyklių 2 ir 3 prieduose. Įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-447( LR žemės ūkio ministro 2010 m.
vasario 17 d. įsakymo Nr. 3D-119 redakcija);
1.3.12. Teikėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai renginių programas, užpildytus
dalyvių sąrašus ir apklausos anketas;
1.3.13. Apie organizuojamą seminarą ar lauko dieną turi būti paskelbta teikėjo ŽŪM
interneto svetainėje bei kitais teikėjo nuožiūra pasirinktais būdais (pvz., pranešant atitinkamiems
skyriams savivaldos institucijose, ūkininkus ar žemės ūkio įmones vienijančių organizacijų).
1.4. Meniu turi sudaryti:
Eil. Pavadinimas (reikalavimai)
Kiekis (dalyvių)
Nr.
Pietų meniu turi sudaryti:
1

Daržovių asorti:
Šviežių kopūstų salotos su morkomis ir
obuoliais

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

100 g.

Viena sriuba pasirinktinai iš trijų šios rūšies
patiekalų asortimento:
1. Barščių sriuba su bulvėmis
2. Barščių sriuba su pupelėmis ir bulvėmis
3. Barščių sriuba su pupelėmis ir kopūstais
(raug.)
Vienas karštas patiekalas pasirinktinai iš trijų
karštų patiekalų asortimento:
1. Kepta paukštienos file (su džiūvesėliais);
2. Mėsos-daržovių troškinys (kiauliena);
3. Guliašas (kiauliena).
1. Arbata su citrina
2. Kakava su pienu
1. Negazuotas mineralinis vanduo

2

Desertas:
1. Juostelė su džemu
Kavos pertraukėlės meniu
1. Kava juoda,
2. Kava su pienu

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

250 g.
250 g.
250 g.

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

100 g.
100 g.

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių
Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių
Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

100 g.
200 g.
200 g.
200 g.
100 g.

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

200 g.
200 g.

1. Negazuotas mineralinis vanduo
Ne mažiau 12 ir ne
2. Gazuotas mineralinis vanduo
daugiau 15 dalyvių
Pyragaitis arba saldi bandelė pasirinktinai iš
Ne mažiau 12 ir ne
trijų šios rūšies patiekalų asortimento:
daugiau 15 dalyvių
1. Grietininė bandelė
2. Juostelė su džemu
3. Bandelė su varške
..............................................................................

200 g.
200 g.
100 g.
100 g.
100 g.

II - PIRKIMO DALIS
„Dviejų lauko dienų ir dviejų seminarų organizavimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“
2. Bendrieji reikalavimai lauko dienų ir seminarų organizavimui:
2.1.Organizuojamų lauko dienų skaičius – 1 vnt., kurių dalyviai, t.y. miškininkai, ūkininkai, jų
partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir
įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre;
2.2.Organizuojamų seminarų skaičius – 1 vnt., kurių dalyviai, t.y. miškininkai, ūkininkai, jų
partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir
įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre;
2.3.Lauko dienų ir seminarų organizavimo aprašymas:
2.3.1. Lauko dienos ir seminarai organizuojami miškų urėdijose pagal kiekvieno parodomojo
bandymo vykdymo metodiką (1 lauko diena ir 1 seminaras, kurių dalyviai - miškininkai ir ūkininkai,
jų partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir įregistravę

žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre). Lauko dienų
laikas derinamas su perkančiąja organizacija. Lauko dienų ir seminarų vykdymo vietą ir laiką numato
paslaugos teikėjas.
2.3.2. Lauko dienos trukmė - nemažiau kaip 4 akademinės valandos, seminaro trukmė - 5
akademinės valandos.
2.3.3. Lauko dienos ir seminarai turi būti organizuojami taip, kad grupėje dalyvautų ne
mažiau kaip 12 dalyvių, t.y. miškininkų, ūkininkų, jų partnerių ir kitų fizinių ar juridinių asmenų,
užsiimančių žemės ir miškų ūkio veikla ir įregistravusių žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, iš kurių 20 proc. ketintų taikyti technologijas ar
atskirus technologinio proceso fragmentus, nurodytus parodomųjų bandymų metodikoje ir
pristatomos parodomuosiuose bandymuose, savo ūkyje.
2.3.4. Teikėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti lauko dienų ir seminarų
organizavimo grafiką ne vėliau kaip 30 dienų iki organizuojamo pirmojo seminaro ar lauko dienos;
2.3.5. Teikėjas turi informuoti Perkančiąją organizaciją apie visus nukrypimus nuo suderinto
lauko dienų ir seminarų organizavimo grafiko ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki vykdymo dienos;
2.3.6. Teikėjas turi parinkti seminarų ir lauko dienų organizavimo vietą ir patalpas, patalpa
turi būti aprūpinta organizacine ir demonstracine technika, leidžiančia demonstruoti vaizdinę
medžiagą iš skaitmeninės laikmenos;
2.3.7. Patalpose, kur vyks seminarai turi būti užtektinai vietos seminarų dalyviams, patalpos
turi būti parengtos renginiui ne vėliau kaip iki 1 val. iki pradžios;
2.3.8. Renginių (seminarų ir lauko dienų) metu turi būti numatyta kavos pertrauka, kurios
metu pasiūlyta kavos/arbatos, gaivių gėrimų ir pietūs, kurių metu pasiūlytas vienas karštas patiekalas
bei kavos/arbatos (pagal 2.4 nurodytą meniu sąrašą)
2.3.9. Teikėjas savo lėšomis turi padauginti ir aprūpinti dalyvius dalykine metodine
medžiaga, kurią paruošia lektorius, rašymo priemonėmis, popieriumi užrašams, pagal poreikį
vienkartiniais spec. drabužiais (guminiai batai ir vienkartiniai lietpalčiai (jei reikia)).
2.3.10. Lauko dienose ir seminaruose parodomųjų bandymų rezultatus turi pristatyti lektorius
(-iai) su aukštuoju universitetiniu biomedicinos arba žemės ūkio mokslų
2.3.11. Lauko dienų ir seminarų dalyviai turi užsiregistruoti dalyvių sąraše, užpildyti
apklausos anketas, kurių formos nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities ,,Žemės ir miškų ūkio veiklos
ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos“
įgyvendinimo taisyklių 2 ir 3 prieduose. Įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-447( LR žemės ūkio ministro 2010 m.
vasario 17 d. įsakymo Nr. 3D-119 redakcija);
2.3.12. Teikėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai renginių programas, užpildytus
dalyvių sąrašus ir apklausos anketas;
2.3.13. Apie organizuojamą seminarą ar lauko dieną turi būti paskelbta teikėjo ŽŪM
interneto svetainėje bei kitais teikėjo nuožiūra pasirinktais būdais (pvz., pranešant atitinkamiems
skyriams savivaldos institucijose, ūkininkus ar žemės ūkio įmones vienijančių organizacijų).
2.4. Meniu turi sudaryti:
Eil. Pavadinimas (reikalavimai)
Kiekis (dalyvių)
Nr.
Pietų meniu turi sudaryti:
1

Daržovių asorti:
Šviežių kopūstų salotos su morkomis ir
obuoliais
Viena sriuba pasirinktinai iš trijų šios rūšies
patiekalų asortimento:
1. Barščių sriuba su bulvėmis
2. Barščių sriuba su pupelėmis ir bulvėmis

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

100 g.

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

250 g.
250 g.

3. Barščių sriuba su pupelėmis ir kopūstais
(raug.)
Vienas karštas patiekalas pasirinktinai iš trijų
karštų patiekalų asortimento:
1. Kepta paukštienos file (su džiūvesėliais);
2. Mėsos-daržovių troškinys (kiauliena);
3. Guliašas (kiauliena).
1. Arbata su citrina
2. Kakava su pienu
1. Negazuotas mineralinis vanduo

2

Desertas:
1. Juostelė su džemu
Kavos pertraukėlės meniu
1. Kava juoda,
2. Kava su pienu

250 g.
Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

100 g.
100 g.

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių
Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių
Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

100 g.
200 g.
200 g.
200 g.
100 g.

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

200 g.
200 g.

1. Negazuotas mineralinis vanduo
Ne mažiau 12 ir ne
2. Gazuotas mineralinis vanduo
daugiau 15 dalyvių
Pyragaitis arba saldi bandelė pasirinktinai iš
Ne mažiau 12 ir ne
trijų šios rūšies patiekalų asortimento:
daugiau 15 dalyvių
1. Grietininė bandelė
2. Juostelė su džemu
3. Bandelė su varške
..............................................................................

200 g.
200 g.
100 g.
100 g.
100 g.

.........................................................................................................................

III- PIRKIMO DALIS
Dviejų lauko dienų ir dviejų seminarų organizavimas Kauno rajono savivaldybėje.
3. Bendrieji reikalavimai lauko dienų ir seminarų organizavimui:
3.1.Organizuojamų lauko dienų skaičius – 3 vnt., kurių dalyviai, t.y. miškininkai, ūkininkai, jų
partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir
įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre;
3.2.Organizuojamų seminarų skaičius – 3 vnt., kurių dalyviai, t.y. miškininkai, ūkininkai, jų
partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir
įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre;
3.3.Lauko dienų ir seminarų organizavimo aprašymas:
3.3.1. Lauko dienos ir seminarai organizuojami miškų urėdijose pagal kiekvieno parodomojo
bandymo vykdymo metodiką (3 lauko dienos ir 3 seminarai, kurių dalyviai - miškininkai ir ūkininkai,
jų partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir įregistravę

žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre). Lauko dienų
laikas derinamas su perkančiąja organizacija. Lauko dienų ir seminarų vykdymo vietą ir laiką numato
paslaugos teikėjas.
3.3.2. Lauko dienos trukmė - nemažiau kaip 4 akademinės valandos, seminaro trukmė - 5
akademinės valandos.
3.3.3. Lauko dienos ir seminarai turi būti organizuojami taip, kad grupėje dalyvautų ne
mažiau kaip 12 dalyvių, t.y. miškininkų, ūkininkų, jų partnerių ir kitų fizinių ar juridinių asmenų,
užsiimančių žemės ir miškų ūkio veikla ir įregistravusių žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, iš kurių 20 proc. ketintų taikyti technologijas ar
atskirus technologinio proceso fragmentus, nurodytus parodomųjų bandymų metodikoje ir
pristatomos parodomuosiuose bandymuose, savo ūkyje.
3.3.4. Teikėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti lauko dienų ir seminarų
organizavimo grafiką ne vėliau kaip 30 dienų iki organizuojamo pirmojo seminaro ar lauko dienos;
3.3.5. Teikėjas turi informuoti Perkančiąją organizaciją apie visus nukrypimus nuo suderinto
lauko dienų ir seminarų organizavimo grafiko ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki vykdymo dienos;
3.3.6. Teikėjas turi parinkti seminarų ir lauko dienų organizavimo vietą ir patalpas, patalpa
turi būti aprūpinta organizacine ir demonstracine technika, leidžiančia demonstruoti vaizdinę
medžiagą iš skaitmeninės laikmenos;
3.3.7. Patalpose, kur vyks seminarai turi būti užtektinai vietos seminarų dalyviams, patalpos
turi būti parengtos renginiui ne vėliau kaip iki 1 val. iki pradžios;
3.3.8 Renginių (seminarų ir lauko dienų) metu turi būti numatyta kavos pertrauka, kurios
metu pasiūlyta kavos/arbatos, gaivių gėrimų ir pietūs, kurių metu pasiūlytas vienas karštas patiekalas
bei kavos/arbatos (pagal 3.4 nurodytą meniu sąrašą)
3.3.9. Teikėjas savo lėšomis turi padauginti ir aprūpinti dalyvius dalykine metodine
medžiaga, kurią paruošia lektorius, rašymo priemonėmis, popieriumi užrašams, pagal poreikį
vienkartiniais spec. drabužiais (guminiai batai ir vienkartiniai lietpalčiai (jei reikia)).
3.3.10. Lauko dienose ir seminaruose parodomųjų bandymų rezultatus turi pristatyti lektorius
(-iai) su aukštuoju universitetiniu biomedicinos arba žemės ūkio mokslų išsilavinimu.
3.3.11. Lauko dienų ir seminarų dalyviai turi užsiregistruoti dalyvių sąraše, užpildyti
apklausos anketas, kurių formos nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos
priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities ,,Žemės ir miškų ūkio veiklos
ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos“
įgyvendinimo taisyklių 2 ir 3 prieduose. Įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-447( LR žemės ūkio ministro 2010 m.
vasario 17 d. įsakymo Nr. 3D-119 redakcija);
3.3.12. Teikėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai renginių programas, užpildytus
dalyvių sąrašus ir apklausos anketas;
3.3.13. Apie organizuojamą seminarą ar lauko dieną turi būti paskelbta teikėjo ŽŪM
interneto svetainėje bei kitais teikėjo nuožiūra pasirinktais būdais (pvz., pranešant atitinkamiems
skyriams savivaldos institucijose, ūkininkus ar žemės ūkio įmones vienijančių organizacijų).

Eil.
Nr.

3.4. Meniu turi sudaryti:
Pavadinimas (reikalavimai)

Kiekis (dalyvių)

Pietų meniu turi sudaryti:
1

Daržovių asorti:
Šviežių kopūstų salotos su morkomis ir
obuoliais
Viena sriuba pasirinktinai iš trijų šios rūšies
patiekalų asortimento:
1. Barščių sriuba su bulvėmis

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

100 g.

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

250 g.
250 g.

2. Barščių sriuba su pupelėmis ir bulvėmis
3. Barščių sriuba su pupelėmis ir kopūstais
(raug.)
Vienas karštas patiekalas pasirinktinai iš trijų
karštų patiekalų asortimento:
1. Kepta paukštienos file (su džiūvesėliais);
2. Mėsos-daržovių troškinys (kiauliena);
3. Guliašas (kiauliena).
1. Arbata su citrina
2. Kakava su pienu
1. Negazuotas mineralinis vanduo

2

Desertas:
1. Juostelė su džemu
Kavos pertraukėlės meniu
1. Kava juoda,
2. Kava su pienu

250 g.
Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

100 g.
100 g.

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių
Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių
Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

100 g.
200 g.
200 g.
200 g.
100 g.

Ne mažiau 12 ir ne
daugiau 15 dalyvių

200 g.
200 g.

1. Negazuotas mineralinis vanduo
Ne mažiau 12 ir ne
2. Gazuotas mineralinis vanduo
daugiau 15 dalyvių
Pyragaitis arba saldi bandelė pasirinktinai iš
Ne mažiau 12 ir ne
trijų šios rūšies patiekalų asortimento:
daugiau 15 dalyvių
1. Grietininė bandelė
2. Juostelė su džemu
3. Bandelė su varške
..............................................................................

200 g.
200 g.
100 g.
100 g.
100 g.

.................................................................................................

