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SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO

Lauko dienų ir seminarų organizavimo paslaugos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Lauko dienų ir seminarų skaičius:
1.1. Organizuojamų lauko dienų skaičius – 12 vnt.:
1.1.1. 3-jų lauko dienų dalyviai turi būti žemės ūkio srities konsultantai – projekto rezultatų
skleidėjai.
1.1.2. 9-nių lauko dienų dalyviai – 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 – 12 vnt.:
1.2.1. 3-jų seminarų dalyviai turi būti žemės ūkio srities konsultantai – projekto rezultatų
skleidėjai.
1.2.2. 9-nių seminarų dalyviai – 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. Lauko dienų ir seminarų rengimo vieta ir laikas:
2.1. Lauko dienos turi būti organizuojamos trijuose skirtinguose Lietuvos regionuose, kuriuose
perkančioji organizacija vykdo parodomuosius bandymus:
2.1.1. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje, Rapsų g. 7, Noreikiškės, Kauno
r. (toliau – Kauno r.);
2.1.2. ūkininko ūkyje, esančiame Pakruojo r. (toliau – Pakruojo r.). Tikslus adresas bus
nurodytas pasirašant sutartį;
2.1.3. ūkininko ūkyje, esančiame Alytaus r. (toliau – Alytaus r.). Tikslus adresas bus
nurodytas pasirašant sutartį.
2.2. Seminarai turi būti vykdomi skirtinguose Lietuvos regionuose: Kauno r., Pakruojo r.,
Alytaus r.. Konkrečią seminarų vykdymo vietą ir laiką numato tiekėjas.
2.3. Kiekvienais metais turi būti suorganizuota po 1 lauko dieną ūkininkams, jų partneriams ir
kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ir miškų ūkio veikla ir
įregistravusiems žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo
verslo registre kiekviename Lietuvos regione:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Vietovė

1.

Lauko diena (,,Ko verti šiaudai ir
kaip juos tinkamai panaudoti
kiekviename ūkyje? ‘‘)

Kauno r.

Kiekis,
vnt.
1

Planuojamas
renginio
laikas

Mažiausias
dalyvių
skaičius

2013 rugpjūtis
- rugsėjis

ne mažiau
12

2.

Lauko diena (,,Ko verti šiaudai ir
kaip juos tinkamai panaudoti
kiekviename ūkyje? ‘‘)

Pakruojo r.

1

2013 rugpjūtis
- rugsėjis

ne mažiau
12

3.

Lauko diena (,,Ko verti šiaudai ir
kaip juos tinkamai panaudoti
kiekviename ūkyje? ‘‘)

Alytaus r.

1

2013 rugpjūtis
- rugsėjis

ne mažiau
12

4.

Lauko diena („ Kaip palaikyti
dirvožemio derlingumą
šiuolaikiniame ūkyje“)

Kauno r.

1

2014 spalis

ne mažiau
12

5.

Lauko diena („ Kaip palaikyti
dirvožemio derlingumą
šiuolaikiniame ūkyje“)

Pakruojo r.

1

2014 spalis

ne mažiau
12

6.

Lauko diena („ Kaip palaikyti
dirvožemio derlingumą
šiuolaikiniame ūkyje“)

Alytaus r.

1

2014 spalis

ne mažiau
12

7.

Lauko diena (,,Dirvožemio
derlingumo ir pasėlių būklės
vertinimas“)

Kauno r.

1

2015 birželis

ne mažiau
12

8.

Lauko
diena
(,,Dirvožemio Pakruojo r.
derlingumo ir pasėlių būklės
vertinimas“)

1

2015 birželis

ne mažiau
12

9.

Lauko diena (,,Dirvožemio
derlingumo ir pasėlių būklės
vertinimas“)

1

2015 birželis

ne mažiau
12

Alytaus r.

2.4. Kiekvienais metais (2013-2015 m.) turi būti suorganizuota po 1 lauko dieną žemės
ūkio srities konsultantams – projekto rezultatų skleidėjams:
2.4.1. 2013 metų aktualijos: Tema ,,Ko verti šiaudai ir kaip juos tinkamai panaudoti
kiekviename ūkyje? ‘‘ laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. iki 2013 m. spalio mėn.
(viso: 1 vnt.);
2.4.2. 2014 metų aktualijos: Tema „Kaip palaikyti dirvožemio derlingumą
šiuolaikiniame ūkyje“ laikotarpiu nuo 2014 m. spalio mėn. iki 2014 m. lapkričio mėn.
(viso: 1 vnt.);
2.4.3. 2015 metų aktualijos: Tema ,,Dirvožemio derlingumo ir pasėlių būklės
vertinimas“ laikotarpiu 2015 m. gegužės mėn. iki 2015 m. birželio mėn. (viso: 1 vnt.).
2.5 Kiekvienais metais turi būti suorganizuota po 1 seminarą ūkininkams, jų partneriams ir
kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ir miškų ūkio veikla ir
įregistravusiems žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo
verslo registre kiekviename Lietuvos regione:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Vietovė

Kiekis,
vnt.

Planuojamas
renginio

Mažiausias
dalyvių

laikas

skaičius

1.

Seminaras („Kaip padidinti
šiaudų naudą ir dirvožemio
derlingumą ūkyje“)

Kauno r.

1

2013 spalislapkritis

ne mažiau
12

2.

Seminaras („Kaip padidinti
šiaudų naudą ir dirvožemio
derlingumą ūkyje“)

Pakruojo r.

1

2013 spalislapkritis

ne mažiau
12

3.

Seminaras („Kaip padidinti
šiaudų naudą ir dirvožemio
derlingumą ūkyje“)

Alytaus r.

1

2013 spalislapkritis

ne mažiau
12

4.

Seminaras („Priemonių sistema
dirvožemio derlingumui palaikyti
šiuolaikiniame ūkyje“)

Kauno r.

1

2014 spalislapkritis

ne mažiau
12

5.

Seminaras („Priemonių sistema
dirvožemio derlingumui palaikyti
šiuolaikiniame ūkyje“)

Pakruojo r.

1

2014 spalislapkritis

ne mažiau
12

6.

Seminaras („Priemonių sistema
dirvožemio derlingumui palaikyti
šiuolaikiniame ūkyje“)

Alytaus r.

1

2014 spalislapkritis

ne mažiau
12

7.

Seminaras („Dirvožemio tvarumo
užtikrinimas bei degradacijos
mažinimo priemonės“)

Kauno r.

1

2015 kovas

ne mažiau
12

8.

Seminaras („Dirvožemio tvarumo
užtikrinimas bei degradacijos
mažinimo priemonės“)

Pakruojo r.

1

2015 kovas

ne mažiau
12

9.

Seminaras („Dirvožemio tvarumo
užtikrinimas bei degradacijos
mažinimo priemonės“)

Alytaus r.

1

2015 kovas

ne mažiau
12

2.6. Kiekvienais metais turi būti suorganizuota po 1 seminarą žemės ūkio srities
konsultantams – projekto rezultatų skleidėjams. 2013-2014 metais (spalio-gruodžio mėn),
2015 (vasario-balandžio mėn.):
2.6.1. 2013 metais: Tema „Kaip padidinti šiaudų naudą ir dirvožemio derlingumą
ūkyje“- viso 1 vnt.;
2.6.2. 2014 metais: Tema „Priemonių sistema dirvožemio derlingumui palaikyti
šiuolaikiniame ūkyje“- viso 1 vnt.;
2.6.3. 2015 metais: Tema „Dirvožemio tvarumo užtikrinimas bei degradacijos
mažinimo priemonės“ – viso 1 vnt.
2.7. Vienos lauko dienos trukmė – ne mažiau kaip 4 akademinės valandos. Seminaro
trukmė – ne mažiau kaip 5 akademinės valandos.

2.8. Lauko dienos ir seminarai turi būti organizuojami taip, kad grupėje dalyvautų ne
mažiau kaip 12 dalyvių, o iš viso juose dalyvautų ne mažiau kaip 200 galutinių naudos
gavėjų, t.y. 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 40 ketintų taikyti technologijas ar atskirus
technologinio proceso fragmentus, nurodytus parodomųjų bandymų metodikoje ir
pristatomus parodomuosiuose bandymuose, savo ūkyje.
3. Bendrieji reikalavimai lauko dienų ir seminarų organizavimui ir vykdymui:
3.1. tiekėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti lauko dienų organizavimo
ir seminarų organizavimo grafiką ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki
organizuojamos pirmosios lauko dienos ar seminaro;
3.2. tiekėjas turi informuoti Perkančiąją organizaciją apie visus nukrypimus nuo suderinto
lauko dienų organizavimo ir seminarų organizavimo grafiko ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki
vykdymo dienos;
3.3. tiekėjas turi parinkti seminarų organizavimo vietą ir išnuomoti patalpas, tinkamas
seminarų vedimui, ir apmokėti už patalpų nuomą;
3.4. patalpose, kur vyks seminarai, turi būti užtektinai vietos seminarų dalyviams;
3.5. patalpa turi būti aprūpinta konferencine įranga;
3.6. patalpos turi būti parengtos renginiui ne vėliau kaip 1 val. iki renginio pradžios;
3.7. renginių (lauko dienų ir seminarų) metu turi būti numatyta kavos pertrauka, kurios
metu turi būti pasiūlyta kavos/arbatos, gaiviųjų gėrimų, užkandžių, karštas užkandis;
3.7.1. Renginio dieną kava/arbata (cukrus) turi būti numatyta du kartus:
pasitikimo kava/arbata (cukrus) registracijos metu ir kavos pertraukėlės
metu. Kavos pertraukų metu kava/arbata (cukrus) pateikiama termosuose.
3.7.2. Pasitikimo kavai pateikiama (ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 20
dalyvių) kava, arbata, cukrus, sausainiai, pyragaičiai, stalo vanduo.
3.7.3. Kavos pertraukos metu turi būti (ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 20
dalyvių) vienam dalyviui: mažiausiai 3 vieno kąsnio sumuštiniai, 1 puodelis
kavos, 1 puodelis arbatos, cukraus, 1 desertinis pyragaitis, ne mažiau 50
gramų sausainių, 100 gramų vaisių asorti, 200 ml vandens.
3.8. tiekėjas savo lėšomis turi padauginti ir aprūpinti dalyvius dalykine metodine
medžiaga, kurią paruošia lektoriai, rašymo priemonėmis, popieriumi užrašams, pagal poreikį
(pvz., lietus lauko dienos metu) vienkartiniais spec. drabužiais;
3.9. lauko dienose parodomųjų bandymų rezultatus, pasėlių būklės apžvalgą bei pasėlių
priežiūros eigą (mokymų forma, remiantis parodomojo bandymo įrengimo, vykdymo ir
priežiūros tvarkos bei sąlygų metodika), seminaruose – parodomųjų bandymų rezultatus
(remiantis mokslo institucijos ataskaita), inovacinę praktiką bei naujoves turi pristatyti
lektorius(-iai), turintis mokslinio / konsultacinio darbo patirtį (agronomijos) žemės ūkio
srityje. Tiekėjas turi apmokėti lektoriams už paskaitas ir parengtą dalykinę metodinę
medžiagą apie parodomuosius bandymus;
3.10. 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. 3D447 (LR žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-313 redakcija);
3.11. tiekėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai vykusių renginių trumpas ataskaitas
(programą), užpildytus dalyvių sąrašus ir apklausos anketas (būtinai turi būti nurodyti
ūkininkų ar žemės ūkio valdų savininkų žemės ūkio valdos registracijos numeriai);

3.12. apie organizuojamą seminarą ar lauko dieną turi būti paskelbta tiekėjo ar ŽŪM
interneto svetainėje bei kitais tiekėjo nuožiūra pasirinktais būdais (pvz., pranešant
atitinkamiems skyriams savivaldos institucijose, ūkininkus ar žemės ūkio įmones vienijančių
organizacijų regioniniams skyriams ir pan.);
3.13. tiekėjo paskirti specialistai kiekvienos lauko dienos metu turi pristatyti praėjusios
lauko dienos (ir ta tema atliktų mokslinių tyrimų) apžvalgą, akcentuojant pagrindinius
technologinius elementus, taikytus parodomuosiuose bandymuose.
.........................................................................................................................................................

