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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Lauko dienų ir seminarų organizavimo paslaugos 
 

 

1. Lauko dienų ir seminarų skaičius ir dalyviai: 

1.1. Organizuojamų lauko dienų skaičius – iš viso 8 vnt.: 

1.1.1.  Iš jų 2-jų lauko dienų dalyviai – žemės ūkio srities konsultantai, profesinių mokyklų 

ir kolegijų dėstytojai, įgyvendinantys žemės ūkio srities formaliojo ir neformaliojo 

mokymo programas.  

1.1.2.  Iš jų 6-ių lauko dienų dalyviai – ūkininkai, jų partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai 

asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos 

respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, t.y. – galutiniai naudos gavėjai. 

1.2. Organizuojamų seminarų skaičius – iš viso 8 vnt.: 

1.2.1.  Iš jų 2-jų seminarų dalyviai – žemės ūkio srities konsultantai, profesinių mokyklų ir 

kolegijų dėstytojai, įgyvendinantys žemės ūkio srities formaliojo ir neformaliojo 

mokymo programas. 

1.2.2.  Iš jų 6-ių seminarų dalyviai – ūkininkai, jų partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai 

asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos 

respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, t. y. – galutiniai naudos gavėjai. 

2. Lauko dienų ir seminarų rengimo vieta ir laikas: 

2.1. Lauko dienos turi būti organizuojamos dviejuose skirtinguose Lietuvos regionuose, 

kuriuose perkančioji organizacija vykdo parodomuosius bandymus. Turi būti suorganizuotos šios 

lauko dienos 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. 

 

Eil. 

Nr. 

Preliminarus renginio 

pavadinimas 

Renginio 

vieta 

Kiekis, 

vnt. 

Planuojamas 

renginio 

laikas 

1. Lauko diena (,,Terminės, 

mechaninės ir stelbimo piktžolių 

kontrolės priemonės ekologiškai 

auginamuose žieminiuose 

rapsuose‘‘) 

ASU 

Bandymų 

stotyje, 

Rapsų g. 7, 

Noreikiškės, 

Kauno r.  

1 2014 m. 

kovas-

balandis  

2. Lauko diena (,,Terminės, 

mechaninės ir stelbimo piktžolių 

kontrolės priemonės ekologiškai 

auginamuose rapsuose‘‘) 

Ūkininkės 

L. 

Kamaitienės 

ūkis Tiltų 

km., 

Rūdiškių 

sen., Trakų 

r. 

1 2014 m. 

gegužė-

rugsėjis 

3. Lauko diena (,,Terminės, 

mechaninės ir stelbimo piktžolių 

kontrolės priemonės ekologiškai 

ASU 

Bandymų 

stotyje, 

1 2014 m. 

gegužė-
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auginamuose vasariniuose 

rapsuose‘‘) 

Rapsų g. 7, 

Noreikiškės, 

Kauno r. 

birželis  

4. Lauko diena (,,Piktžolių kontrolės 

priemonės ekologiškai 

auginamuose rapsuose‘‘) 

Ūkininkės 

L. 

Kamaitienės 

ūkis Tiltų 

km., 

Rūdiškių 

sen., Trakų 

r. 

1 2014 m. 

gegužė-

rugsėjis 

5. Lauko diena („Augalų apsaugos 

ypatumai ekologiškai auginamų 

žieminių ir vasarinių rapsų 

pasėliuose“) 

ASU 

Bandymų 

stotyje, 

Rapsų g. 7, 

Noreikiškės, 

Kauno r. 

1 2014 m. 

birželis-spalis  

6. Lauko diena („Sėjos laiko įtaka 

ekologiškai auginamiems 

vasariniams rapsams“) 

Ūkininkės 

L. 

Kamaitienės 

ūkis Tiltų 

km., 

Rūdiškių 

sen., Trakų 

r. 

1 2015 m. 

gegužė-

rugsėjis 

2.2. Seminarai turi būti vykdomi skirtinguose Lietuvos regionuose. Konkrečią seminarų 

vykdymo vietą ir laiką numato teikėjas, suderinęs su pirkėju. Turi būti suorganizuoti šie seminarai 

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:  

Eil. 

Nr. 

Preliminarus renginio 

pavadinimas 

Preliminari 

renginio vieta 

Kiekis, 

vnt. 

Planuojamas 

renginio 

laikas 

1. Seminaras („Rapsų auginimo 

ekonominė ir sėjomaininė 

reikšmė ekologinio ūkininkavimo 

sąlygomis, taikant skirtingas 

agrotechnines priemones“) 

Kauno r.  1 2013 m. 

lapkritis-

gruodis  

2. Seminaras („Augalų apsaugos 

ypatumai ekologiškai auginamų 

rapsų pasėliuose“) 

Šakių r. 1 2014 m. 

sausis-vasaris  
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3. Seminaras („Rapsų auginimo 

galimybių tyrimai ekologiniuose 

ūkiuose“) 

Lazdijų r.  1 2014 m. 

kovas-

balandis 

4. Seminaras („Ekologinis 

ūkininkavimas šiuolaikinių 

žemdirbystės sistemų kontekste“) 

Kėdainių r.  1 2014 m. 

gegužė-

birželis  

5. Seminaras („Žieminių ir vasarinių 

rapsų auginimo ypatumai ir 

naujausi moksliniai tyrimai 

kintančio klimato sąlygomis“) 

Marijampolės 

r. 

1 2015 m. 

sausis-vasaris  

6. Seminaras („Terminės, 

mechaninės ir stelbimo piktžolių 

kontrolės ir augalų apsaugos 

priemonės ekologiškai 

auginamuose žieminiuose ir 

vasariniuose rapsuose“) 

Pasvalio r.  1 2015 m. 

kovas-

balandis 

 

        2.3. Turi būti suorganizuotos 2 lauko dienos žemės ūkio srities konsultantams, profesinių 

mokyklų ir kolegijų dėstytojams, įgyvendinantiems žemės ūkio srities formaliojo ir neformaliojo 

mokymo programas (preliminarios renginių vietos: ASU Bandymų stotyje, Rapsų g. 7, Noreikiškės, 

Kauno r. ir Ūkininkės L. Kamaitienės ūkyje Tiltų km., Rūdiškių sen., Trakų r.): 

2.3.1. 2014 metų aktualijos: Tema ,,Terminės, mechaninės ir stelbimo piktžolių kontrolės 

priemonės ekologiškai auginamuose žieminiuose ir vasariniuose rapsuose‘‘ laikotarpiu nuo 2014 m. 

balandžio-rugpjūčio mėn. (viso: 1 vnt.);  

2.3.2. 2015 metų aktualijos: Tema ,,Augalų apsaugos ypatumai ekologiškai auginamų 

žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose“ laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio-birželio mėn. (viso: 1 

vnt.). 

     2.4. Turi būti suorganizuoti 2 seminarai žemės ūkio srities konsultantams, profesinių mokyklų ir 

kolegijų dėstytojams, įgyvendinantiems žemės ūkio srities formaliojo ir neformaliojo mokymo 

programas (preliminarios renginių vietos: Kauno r., Pasvalio r. ar kt. kaip įvardinta 2.2. punkte): 

                2.4.1. 2014 metais: Tema „Ekologinis ūkininkavimas šiuolaikinių žemdirbystės sistemų 

kontekste” – laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės-birželio mėn. (viso: 1 vnt.); 

2.4.2. 2015 metais: Tema „Žieminių ir vasarinių rapsų auginimo ypatumai ir naujausi 

moksliniai tyrimai kintančio klimato sąlygomis“- laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės-birželio mėn. 

(viso: 1 vnt.).  

2.5. Vienos lauko dienos trukmė – ne mažiau kaip 4 akademinės valandos. Seminaro 

trukmė – ne mažiau kaip 5 akademinės valandos. 

2.6. Lauko dienos ir seminarai turi būti organizuojami taip, kad viename renginyje 

dalyvautų ne mažiau kaip 17 dalyvių, o visuose renginiuose bendrai iš viso dalyvautų ne mažiau 

kaip 200 vienetinių 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. Kiekviename renginyje visi dalyviai turi 

gauti pažymėjimą. 
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3. Bendrieji reikalavimai lauko dienų ir seminarų (renginių) organizavimui ir vykdymui: 

Teikėjas turi: 

3.1. parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti lauko dienų ir seminarų organizavimo 

grafiką, programą ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 20 d. kito mėnesio organizuojamų renginių; 

3.2. 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. parinkti renginių organizavimo vietą ir išnuomoti patalpas, tinkamas seminarų vedimui ir 

lauko dienoms, ir apmokėti už patalpų nuomą; 

 3.3.1.Reikalavimai patalpoms: 

3.3.1.1.turi būti užtektinai vietos visiems dalyviams; 

3.3.1.2.turi būti aprūpintos konferencine įranga: projektorius, kompiuteris, ekranas; 

3.3.1.3.turi būti parengtos renginiui ne vėliau kaip 1 val. iki renginio pradžios;  

3.4. renginių (lauko dienų ir seminarų) metu numatyti 2 kavos pertraukas, kurių metu būtų 

pasiūlyta kavos/arbatos, gaiviųjų gėrimų, užkandžių, karštas užkandis, sultinys. Kavos pertraukų 

metu kava/arbata, sultinys.  Jei maistas ir gėrimai bus pristatomi į patalpas, jie turi būti specialioje 

taroje, skirtoje maistui ir gėrimams gabenti/pervežti, užtikrinančioje reikalingą temperatūrinį rėžimą 

ir apsaugą nuo taršos. 

3.5. pirmai kavos pertraukai registracijos metu (ne mažiau kaip 17 ir ne daugiau kaip 30 dalyvių) 

vienam dalyviui pateikti: 1 puodelį kavos arba 1 puodelį arbatos pasirinktinai, cukraus, ne mažiau 

50 gramų sausainių, 200 ml mineralinio vandens; 

3.6. antros kavos pertraukos metu (ne mažiau kaip 17 ir ne daugiau kaip 30 dalyvių) vienam 

dalyviui pateikti: 1 puodelis kavos arba 1 puodelis arbatos pasirinktinai, cukraus, ne mažiau kaip 50 

gramų sausainių, 200 ml mineralinio vandens, karštas kibinas su mėsa (ne mažiau kaip 250 g) ir 

sultinys (ne mažiau kaip 300 ml) pietums.  

3.7. savo lėšomis padauginti ir aprūpinti dalyvius dalykine metodine medžiaga, kurią paruošia 

lektoriai, rašymo priemonėmis, popieriumi užrašams, pagal poreikį (pvz.: jei lietus lauko dienos 

renginio metu): vienkartiniais drabužiais (lietpalčiu ir vienkartiniu apavu, vienkartinėmis 

pirštinėmis (guminėmis, L ir M dydžio) (ne mažiau kaip 17 ir ne daugiau kaip 30 dalyvių);  

3.8. nuvežti savo transportu lektorių (-ius) į renginių vietas ir parvežti jį (juos) atgal arba apmokėti 

jų kelionę, jiems vykstant savo transportu; 

3.9. skirti lektorius, turinčius ne trumpesnį kaip 3 metų mokslinio / konsultacinio darbo patirtį 

(agronomijos) žemės ūkio srityje, lauko dienose parodomųjų bandymų rezultatams, pasėlių būklės 

apžvalgai bei pasėlių priežiūros eigai (mokymų forma, remiantis parodomojo bandymo įrengimo, 

vykdymo ir priežiūros tvarkos bei sąlygų metodika), seminaruose – parodomųjų bandymų 

rezultatams (remiantis mokslo institucijos ataskaita), inovacinei praktikai bei naujovėms pristatyti. 

Teikėjas turi įtraukti projekto ,,Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose“ 

mokslininkus į lauko dienų ir seminarų programą; skiriant jiems ne mažiau kaip pusę 

seminaro/lauko dienos laiko; 

3.11. pateikti Perkančiajai organizacijai vykusių renginių trumpas ataskaitas, programą, 

užpildytus dalyvių sąrašus ir 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 (Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 3D-555  redakcija), (būtinai turi 

būti nurodyti ūkininkų ar žemės ūkio valdų savininkų žemės ūkio valdos registracijos numeriai); 

3.12. apie organizuojamą seminarą ar lauko dieną iš anksto paskelbti teikėjo interneto svetainėje 

arba kitais teikėjo nuožiūra pasirinktais būdais (pvz., pranešant atitinkamiems skyriams savivaldos 



5 

 

institucijose, ūkininkus ar žemės ūkio įmones vienijančių organizacijų regioniniams skyriams ir 

pan.); 

3.13. vykdyti išankstinę registraciją dalyvių, norinčių dalyvauti renginyje. Orientacinis dalyvių 

skaičius viename renginyje yra ne mažiau kaip 17 ir ne daugiau kaip 30. 

3.14. išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus lauko dienoje, seminare dalyvavusiems 

asmenims (pažymėjime nurodoma data, tema, dalyvio vardas, pavardė, išklausytų valandų 

skaičius); 

 


