
Projektas „Pieno gamybos ūkių konkurencingumo didinimas panaudojant inovatyvias biopriemones“ 

Projekto pareiškėjas Aleksandro Stulginskio universitetas 

Projekto partneris Nėra 

Projekto finansavimo 

priemonė 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių 

perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Parama parodomiesiems 

projektams ir informavimo veiklai“ 

Projekto tikslas Projekto tikslas - pieno gamybos ūkiuose diegti inovatyvias biotechnologines 

priemones, kurios pagerintų karvių laikymo sąlygas, jų produktyvumą, pieno 

kokybę ir sudėtį bei mažintų oro taršą ir taip didintų ūkių konkurencingumą. 

Projekto uždaviniai Uždaviniai: 

− Didinti galvijų produktyvumą, gerinti produkcijos kokybę ir  mažinti 

produkcijos savikainą bei aplinkos oro taršą pieno gamybos ūkiuose, juose 

diegiant inovatyvias biotechnologines priemones: naujo pašarų priedo-

molžemio naudojimo technologiją; naują mėšlo priedo biopreparato 

MicroZyme naudojimo technologiją; „sumaniąsias” mikroklimato valdymo 

sistemas.  

− Organizuojant parodomuosius bandymus, lauko dienas, seminarus, 

pasidalijimo patirtimi grupių susitikimus, konferenciją bei skelbiant 

straipsnius plėtoti mokslo naujovių sklaidą žemės ūkyje ir padėti diegti 

inovacijas pieno gamybos technologijose. 

− Stiprinti dirbančiųjų gyvulininkystės ūkiuose įgūdžius ir gebėjimus 

analizuoti, vertinti bei efektyviai diegti inovacijas pieno gamybos ūkiuose, 

siekiant įgyvendinti gyvūnų gerovės, aplinkos apsaugos, pieno kokybės 

reikalavimus bei didinti ūkių pelningumą kintančios rinkos sąlygomis. 

Projekto veiklos  Projekto veiklos: 

1. Parodomojo bandymo įrengimas. 

2. Parodomojo bandymo vykdymas. 

3. Seminarų, lauko dienų vykdymas. 

4. Grupių veiklos plano vykdymas. 

5. Konferencijos organizavimas. 

6. Informacinių lapelių leidimas, straipsnių publikavimas, rekomendacijų 

galutiniams naudos gavėjams parengimas. 

Projekto tikslinės grupės Galutiniai naudos gavėjai – ūkininkai, konsultantai. 

Projekto laukiami rezultatai Parodomojo bandymo baigtiniam technologiniam procesui pristatyti 

projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus surengtos 5 lauko dienos (iš jų viena 

lauko diena bus surengta žemės, maisto, miškų  ūkio  ar kaimo plėtros srities 

konsultantams, profesinių mokyklų ir kolegijų dėstytojams, įgyvendinantiems 

žemės ūkio srities formaliojo ir neformaliojo mokymo programas) ir 11 

seminarų (iš jų vienas seminaras bus surengtas žemės, maisto, miškų  ūkio  ar 

kaimo plėtros srities konsultantams, profesinių mokyklų ir kolegijų dėstytojams, 

įgyvendinantiems žemės ūkio srities formaliojo ir neformaliojo mokymo 

programas), suorganizuoti 54 pasidalijimo patirtimi grupių susitikimai, surengta 

viena konferencija. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, vykdant  

parodomojo bandymo sklaidos priemones, t. y. seminaruose ir lauko dienose  ir 

kituose informavimo renginiuose dalyvaus daugiau kaip 300 galutinių naudos 

gavėjų. Projekto metu pateikiamas inovacijas arba dalį jų įdiegs ne mažiau kaip 

10 ūkių. Kiekvienais projekto įgyvendinimo metais bus parengti du 

informaciniai lapeliai ir parašyti du straipsniai respublikinėje spaudoje (viso 

vykdant projektą bus parengti 6 informaciniai lapeliai ir parašyti 6 informaciniai 

straipsniai). 

Projekto biudžetas, Eur. 149 965 Eur 

Prašomas finansavimas, Eur. 98 624 Eur 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

34 mėn. 

Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 
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