
Konkurso sąlygų patikslinimas                                                                                         2013-08-13 

 

 

1. Klausimas: 

„Sakykite prašau, ar specialistai, kurie siūlomi pagal 2 lentelės 3 punktą ("ne mažiau kaip 2 

specialistus, turinčius agronomijos krypties universitetinį arba jam prilygintiną išsilavinimą ir 

konsultacinio darbo patirtį (mažiausiai 3 metų) žemės ūkio srityje") ir turės: 

1. Parengti metodinę medžiagą 

2. Moderuoti lauko dienas 

3. Pravesti seminarus 

Ar turi būti siūlomas atskiras moderatorius ir atskiras lektorius?“ 

 

Atsakymas: 

Taip, šie specialistai reikalingi, kad parengtų  metodinę medžiagą apie praėjusių lauko dienų ir 

seminarų  apžvalgą, inovatyvių priemonių taikymą ir pan., „moderuoti“  lauko dienas bei užtikrinti  

nuoseklią seminarų eigą. 

 

2. Klausimas: 

„Konkurse nėra nurodyta, kuriame Lietuvos regione turi būti organizuojamos lauko dienos: 

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.).  

Bei bėra nurodyta kuriame Lietuvos regione turi būti organizuojami seminarai: 

"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." 

Nurodykite prašau Lietuvos regioną/miestą ir koks dalyvių kiekis turi dalyvauti seminaruose ir 

lauko renginiuose.“ 

 

Atsakymas: 

Kaip nurodyta techninės specifikacijos 2.1 punkte, lauko dienos žemės ūkio srities konsultantams – 

projekto rezultatų skleidėjams turi būti suorganizuotos ten pat kaip ir ūkininkams: Kauno r., Pakruojo 

r., Alytaus r., ūkiuose, kuriuose perkančioji organizacija vykdo parodomuosius bandymus. 

Kaip nurodyta techninės specifikacijos 2.2 punkte, seminarai žemės ūkio srities konsultantams – 

projekto rezultatų skleidėjams turi būti vykdomi Kauno r., Pakruojo r., Alytaus r.. Konkrečią 

seminarų vykdymo vietą ir laiką numato tiekėjas.  

Techninės specifikacijos  2.8 punkte nustatyta, kad 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 klausimas: 

Ar lauko dienoms yra reikalinga lauko teritorija? Ar pakanka tik konferencijų salės su įranga. 

Atsakymas: 

Lauko dienos vyksta laukuose, kur įrengti parodomieji lauko bandymai (Kauno r., Pakruojo r., 

Alytaus r.).  Esant poreikiui, bus reikalinga ir konferencijų salė su įranga.   


