
Projektas „Agroinovacijų ir maisto mokslinių tyrimų bazės modernizavimas ASU“ 
Projekto pareiškėjas Aleksandro Stulginskio universitetas 

Projekto partneris Nėra 

Projekto finansavimo 

priemonė 

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir 

integracija į europines infrastruktūras 

Projekto tikslas Išvystyti Aleksandro Stulginskio universiteto MTEPI infrastruktūrą 

Agroinovacijų ir maisto technologijų srityje. 

Projekto uždaviniai Atnaujinti Aleksandro Stulginskio universiteto MTEPI infrastruktūrą, 

pritaikant ją MTEPI veikloms Agroinovacijų ir maisto technologijų srityse.   

Projekto veiklos  1) 4E2p pastato rekonstrukcija;  

2) laboratorinės įrangos įsigijimas.  

Projekto tikslinės grupės Mokslininkai, tyrėjai vykdantys MTEPI veiklą įkurtose laboratorijose, II ir III 

studijų pakopos studentai, verslo subjektai. 

Projekto laukiami rezultatai Rekonstruotas pastatas 4E2p, įsigyta laboratorinė įranga 

Projekto biudžetas, Eur. 1 210 419 Eur 

Prašomas finansavimas, Eur. 1 013 000 Eur 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

36 mėn. 

Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 

Jurgita Baranauskienė 

Tel. nr. 8 37 752 216 

El. p.: Jurgita.Baranauskiene@asu.lt 

 



Projektas „Stacionarių technologinių procesų kontrolė ir valdymas išmaniųjų jutiklių sistemomis“ 
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 Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako emisiją, gyvulininkystės 

technologijose diegiant inovatyvias išmaniųjų jutiklių sistemas, kurios 

optimizuoja technologinių procesų valdymą. 

Projekto uždaviniai  Švelninti gyvulininkystės poveikį klimato kaitai, gamybinius procesus 

tobulinant inovacinėmis technologijomis, optimizuojant gyvūnų laikymo sąlygas 

ir produktyvumą, mėšlo tvarkymą ir mažinant energijos sąnaudas. 

 Organizuojant parodomuosius bandymus, lauko dienas, seminarus, 

pasidalinimo patirtimi grupių susitikimus, konferenciją bei skelbiant straipsnius 

plėtoti mokslo naujovių sklaidą žemės ūkyje ir padėti diegti inovacijas žemės 

ūkio stacionariose technologijose. 

 Stiprinti dirbančiųjų žemės ūkyje praktinius įgūdžius ir gebėjimus analizuoti, 

vertinti bei efektyviai diegti inovacijas-išmaniąsias technologijas gamybiniuose 

ūkiuose, siekiant švelninti gyvulininkystės poveikį klimato kaitai, įgyvendinant 

gyvūnų gerovės, aplinkos apsaugos, produkcijos kokybės reikalavimus bei 

didinant ūkių pelningumą kintančios rinkos sąlygomis. 

 Ugdyti gyvulininkystės specialistų suvokimą apie klimato kitimo pasekmes ir 

jo kitimo greitį, stiprinti supratimą apie galimybes gauti ekonominę ir moralinę 

naudą mažinant ŠESD emisijas. 

Projekto veiklos  Pagal parengtą metodiką bus įrengtas parodomasis bandymas trejose galvijų 

fermose. Parodomojo bandymo esmė yra parodyti kaip įgyvendinant gyvūnų 

gerovės bei aplinkosaugos reikalavimus ir naudojant išmaniųjų jutiklių 

sistemas valdyti gamybinius procesus, optimizuoti jų parametrus ir mažinant 

produkcijos savikainą pasiekti, kad mažėtų amoniako ir ŠESD išmetimai į 

atmosferą. 

Parodomojo bandymo metu bus analizuojama ir demonstruojama: 

 technologiniai procesai tvarte (pateikiama karvių šėrimo, girdymo, melžimo, 

mėšlo tvarkymo procesų technologiniai parametrai); 

 karvių elgsena, karvių produktyvumas, pieno kokybiniai ir kiekybiniai 

veiksniai;  

 tvarto mikroklimato veiksnių (oro temperatūros, drėgnio, greičio, NH3, CO2 

ir kitų dujų koncentracijos) kaita, vėdinimo procesas; 

 energijos sąnaudos įvairiems technologiniams procesams tvarte, energijos 

sąnaudų kaita ir galimybės jas sumažinti; 

 dujų emisijos procesai, emisijos procesų kaita, galimybės mažinti dujų 

emisiją valdant technologinius procesus tvarte. 

Projekto tikslinės grupės Galutiniai naudos gavėjai – ūkininkai, konsultantai. 

Projekto laukiami rezultatai Parodomojo bandymo baigtiniam technologiniam procesui pristatyti projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu bus surengta 12 lauko dienų (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 12 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 

33 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 6 ūkiai. 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. 149 936 Eur 

Prašomas finansavimas, Eur. 149 936 Eur 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

34 mėn. 

Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 

prof. dr. ROLANDAS BLEIZGYS 

Tel. nr. 8 686 10900 

El. p.: Rolandas.Bleizgys@asu.lt 

 



Projektas „Atsinaujinančių energijos šaltinių, tvariosios statybos bei „išmanaus tvarto“ principų 

panaudojimas žemės ūkio gamybiniuose pastatuose“ 
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 Diegti atsinaujinančių energijos šaltinių, tvariosios statybos bei „išmanaus 

tvarto“ principų panaudojimą įrengiant modernius žemės ūkio pastatus. 

Projekto uždaviniai  Organizuoti lauko dienas, seminarus, pasidalinimo patirtimi grupių 

susitikimus, konferenciją bei skelbti straipsnius; 

 Atliekant parodomąjį bandymą demonstruoti technologinės atsinaujinančių 

energijos šaltinių bei „išmanaus tvarto“ principų panaudojimo naujoves, 

apsirūpinimo energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių kaimo vietovėse. 

Projekto veiklos  Parodomųjų bandymų įrengimas, vykdymas, seminarų, lauko dienų, kitų 

informavimo renginių vykdymas, lankstinukų, informacinių straipsnių 

respublikinėje spaudoje leidyba, publikavimas ir kitos projekto  vykdymo 

veiklos 

Projekto tikslinės grupės Galutiniai naudos gavėjai – ūkininkai, konsultantai. 

Projekto laukiami rezultatai Projektai, kurie sujungia inovacijas, išmaniųjų technologijų taikymą ir geriausias 

žinias tradicinėje gyvulininkystėje, neabejotinai turi įtakos proveržiui šalies 

gyvulininkystėje. Kiekvienoje grupėje parodomasis bandymas bus įdiegtas ne 

mažiau kaip dviejuose skirtinguose grupės narių ūkiuose. Įgyvendinant projektą 

bus surengtos 8 lauko dienos (iš jų dvi lauko dienos 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 8 seminarai (iš jų du seminarai bus surengti 

žemės, maisto, miškų  ūkio  ar kaimo plėtros srities konsultantams, profesinių 

mokyklų ir kolegijų dėstytojams, įgyvendinantiems žemės ūkio srities formaliojo 

ir neformaliojo mokymo programas), suorganizuota 36 pasidalijimo patirtimi 

grupių susitikimų, 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 6 ūkiai.  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. 150 000 Eur 

Prašomas finansavimas, Eur. 150 000 Eur 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

36 mėn. 

Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 

Raimondas Šadzevičius 

Tel. Nr. 8 600 97176  

El. p.: Raimondas.Sadzevicius@asu.lt 

 



Projektas „Inovatyvių inžinerinių sprendimų ir termoenergetinių procesų valdymo sistemų, skirtų 

sultingų augalininkystės produktų sandėliavimo technologijų tvarumui didinti, sklaida“ 
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 Populiarinti ir diegti augalininkystės ūkiuose inovacijas derliaus laikymo 

sąlygų valdymo sistemoms ir jų algoritmams optimizuoti bei sandėliavimo 

technologinio proceso neigiamo poveikio aplinkai sumažinti, siekiant padidinti 

sultingų augalininkystės produktų (daržovių, vaisių ir uogų) išlaikymo trukmę 

ir jų kokybės stabilumą, ruošiamos prekinės produkcijos prekinę vertę ir ūkių 

konkurencingumą. 

Projekto uždaviniai  Vykdant šviečiamąją ir inovacijų bei žinių viešinimo-populiarinimo veiklą 

skleisti ir skatinti naujovių diegimą sultingus augalininkystės produktus 

sandėliuojančiuose bei sandėliuojančiuose ir prekinį paruošimą vykdančiuose 

ūkiuose; 

 Suformuoti pasidalinimo patirtimi grupes – aktyvių ir inovacijų ieškančių 

ūkininkų grupes, kurie dalyvautų įgyvendinant projektą bei vykdant 

termoenergetinių procesų valdymo sistemų / algoritmų ir inžinerinių sprendimų 

parodomuosius ir palyginamuosius bandymus, gautų rezultatų vertinimą ir 

sklaidą; 

 Organizuojant parodomuosius bandymus ir aktyvią konsultacinę veiklą, 

sukurti geros praktikos pavyzdinius ūkius inovacijoms populiarinti ir ūkininkų 

teoriniam suvokimui plėsti; 

 Nuolat vykdyti stebėjimų-bandymų parodomuosiuose ūkiuose rezultatų 

analizę ir viešinimą spaudoje, seminaruose, lauko dienose ir kitomis 

priemonėmis; 

 Plėsti daržovių, uogų ir vaisių ūkiuose dirbančių asmenų įgūdžius ir 

gebėjimus analizuoti, vertinti, pasirinkti bei diegti inovacijas / inovatyvius 

inžinerinius ir technologinius sprendimus, siekiant prekinės produkcijos 

kokybės, tvarios ir saugios aplinkai mikroklimato sultingų augalininkystės 

produktų sandėliuose kontrolės-valdymo technologijos ir ūkinės veiklos 

konkurencingumo. 

Projekto veiklos   Sandėliuojamų produktų laikymo sąlygų monitoringas. 

 Sandėliuojamų produktų kokybės kaitos monitoringas.  

 Mikroklimato kontrolės arba kontrolės-valdymo sistemų darbo kokybės 

vertinimas. 

Projekto tikslinės grupės Galutiniai naudos gavėjai – ūkininkai, konsultantai. 

Projekto laukiami rezultatai Įgyvendinant projektą bus surengtos 8 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 8 seminarai (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), 

suorganizuota 32 pasidalijimo patirtimi grupių susitikimų, 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. 150 000 Eur 

Prašomas finansavimas, Eur. 150 000 Eur 



Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

36 mėn. 

Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 

Egidijus Zvicevičius  

Tel. nr. 8 618 07674 

El. p.: Egidijus.Zvicevičius@asu.lt 

 



 

Projektas „Mišrių ūkių gyvybingumo didinimas panaudojant inovatyvius apskaitos politikos 

formavimo ir mokesčių optimizavimo sprendimus“ 
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 Pasiūlyti mišriuose ūkiuose inovatyvius apskaitos politikos formavimo bei 

mokesčių optimizavimo sprendimus, kurie pagerintų ūkių finansinius rezultatus 

bei padidintų ūkių gyvybingumą. 

Projekto uždaviniai  Išanalizavus ūkininkų ūkių veiklos apskaitos informacijos dokumentavimo, 

grupavimo, kaupimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose ypatumus, ūkio turto 

įkainojimo ir apskaitos būdus ir jų pasirinkimo nulemtus apskaitos informacijos 

skirtumus, biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainos skaičiavimo 

būdus, įvertinus mokesčių optimizavimo galimybes, pateikti inovatyvius 

sprendimus ūkių finansiniams rodikliams gerinti ir gyvybingumui didinti; 

 Analizuojant praktines ūkininko ūkio situacijas, suformuoti klausytojų 

gebėjimus pasirinkti tinkamiausius ūkininko ūkio turto įkainojimo metodus, 

netiesioginių išlaidų paskirstymo ir savikainos kalkuliavimo, mokesčių 

apskaičiavimo metodus; 

 Organizuojant parodomuosius bandymus, lauko dienas ir seminarus bei 

pasidalijimo patirtimi grupių susitikimus, konferenciją, skelbiant mokslinius bei 

informacinius straipsnius, plėtoti mokslo naujovių sklaidą ūkiuose ir skatinti 

inovacijų diegimą ūkių apskaitos ir mokesčių srityje. 

Projekto veiklos  1.Suformuoti pasidalijimo patirtimi grupes: 5 grupės Alytaus, Tauragės, 

Marijampolės, Kauno, Klaipėdos apskrityse. 

2.Viešinti projektą žiniasklaidos priemonėse.  

3.Parengti parodomojo bandymo metodiką ir ją adaptuoti viename ūkyje bei 

pakartoti kituose ūkiuose. 

4.Parengti rekomendacijas galutiniams naudos gavėjams. 

5.Parodomojo bandymo metodiką pristatyti 10 seminaruose; parodomąjį 

bandymą demonstruoti 10 lauko dienų. 

6.Suorganizuoti 40 pasidalijimo patirtimi grupių susitikimų. 

7.Surengti baigiamąją projekto konferenciją. 

Projekto tikslinės grupės Galutiniai naudos gavėjai – ūkininkai, konsultantai. 

Projekto laukiami rezultatai Parodomojo bandymo pristatymui projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus 

surengtos 10 lauko dienų (iš jų ne mažiau kaip 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 10 seminarų (iš jų ne mažiau kaip 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 

40 pasidalijimo patirtimi grupių susitikimai, surengta baigiamoji projekto 

konferencija. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, vykdant  parodomojo 

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

informavimo renginiuose dalyvaus ne mažiau kaip 300 naudos gavėjų. Projekto 

metu pateikiamas inovacijas arba dalį jų įdiegs ne mažiau 5 ūkių. Projekto 

viešinimui bus parengtas lankstinukas. Kiekvienais projekto įgyvendinimo 

metais bus parašyti 1 straipsnis respublikinėje spaudoje (viso vykdant projektą 

bus parengti 2 informaciniai straipsniai). 

Projekto biudžetas, Eur. 150 000 Eur 

Prašomas finansavimas, Eur. 137 382,31 Eur be PVM 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

24 mėn. 



Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 

Astrida Miceikienė 

Tel. nr. 8 37 752 257 

El. p.: Astrida.Miceikiene@asu.lt  

 



Projektas „Ekologinė žemės ūkio gamyba - paviršinio vandens eutrofikacijos mažinimo priemonė“ 
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 Žemės ūkio poveikio mažinimas klimato kaitai ir hidroekosistemų 

degradacijai. 

Projekto uždaviniai  Įvertinti ūkinės veiklos skirtingo intensyvumo žemės ūkio veiklos poveikį 

paviršinių vandenų eutrofikacijai; 

 Intensyvios ir ekologinės žemės ūkio gamybos įtakos azoto ciklo pokyčiams 

palyginamoji analizė; 

 Pritraukti įprastinio žemės ūkio subjektus, kurie savo veikloje taikytų 

ekologinės žemdirbystės sistemą, tokiu būdu efektyviai mažinant paviršinio 

vandens eutrofikaciją. 

Projekto veiklos   Parodomųjų bandymų ir projekto įgyvendinimo metodikos parengimas; 

 Parodomųjų bandymų įrengimas; 

 Lauko dienų ir seminarų, pasidalinimo patirtimi grupių veiklos 

organizavimas; 

 Bandymų stebėsenos vykdymas ir pagal apibendrintus tyrimų duomenis 

metodinių rekomendacijų parengimas. 

 Projekto viešinimas (informacinių lapelių, straipsnių parengimas ir 

publikavimas)  

Projekto tikslinės grupės Galutiniai naudos gavėjai – ūkininkai, konsultantai.  

Projekto laukiami rezultatai Bus  nustatyta, kiek  ekologiškai ūkininkaujant susidaro mažiau azoto ir fosforo  

pertekliaus hektare, palyginti su tradiciniu ūkiu Lietuvos sąlygomis (aeracijos 

zona, geologinę sąranga, dirvožemis, klimatas).  

Tarp 2017–2023 metų Vandenų srities plėtros programoje numatytų vandens 

taršos mažinimo priemonių siūlomos priemonės tik agronominės, kurios nėra 

efektyvios. Projektas leis iliustruoti, kad  ekologinė žemės ūkio gamybos plėtra 

Lietuvoje leis  reikšmingai sumažinti paviršinio vandens eutrofikaciją.  Per 

projekto įgyvendinimo laikotarpį įgyvendinant parodomojo bandymo sklaidos 

priemones dalyvaus ne mažiau kaip 300 galutinių naudos gavėjų, kaimo 

vietovėse ūkine veikla užsiimančių žemės valdytojų, labai mažų, mažų ir 

vidutinių įmonių darbuotojų, tradicinių amatininkų. Mažesni masto medžiagų 

išsiplovimo  į paviršinius vandenis kiekiai vykdant ekologinę žemės ūkio 

gamybą (lyginant su intensyvia)  bus pademonstruoti  2 bandymo atkartojimo 

vietose. Kasmetinių tarptautinių parodų metu “Ką pasėsi…” ir “Sprendimų 

ratas” bus organizuojami seminarai, kviečiami visuomenės atstovai. 

Projekto biudžetas, Eur. 134 757,40 Eur 

Prašomas finansavimas, Eur. 134 757,40 Eur 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

36 mėn. 

Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 

Laima Česonienė 

Tel. nr. 8 614 68442 

El. p.: Laima.Cesoniene@asu.lt 

 



Projektas „Inovatyvus daržo augalų auginimas vertikaliose sistemose, taikant šiuolaikines aplinką 

ir išteklius tausojančias technologijas" 
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 Inovatyvaus daržo augalų auginimo būdo pritaikymas ūkyje, panaudojant 

šiuolaikines aplinką ir išteklius tausojančias vertikalias sistemas, siekiant 

užtikrinti augalinės produkcijos kokybę. 

Projekto uždaviniai  Parinkti augalus, tinkamus auginti vertikalioje sistemoje, siekiant patenkinti 

rinkos poreikius; 

 Auginti augalus, stebėti ir valdyti sistemos parametrus, taikyti optimalias 

auginimo technologijas, siekiant sumažinti produkcijos savikainą; 

 Diegti vertikalios auginimo technologijos sistemą ūkyje, siekiant pagerinti 

produkcijos kokybę; 

 Pritraukti ūkio subjektus, kurie savo veikloje taikytų vertikaliosios 

žemdirbystės sistemą, tokiu būdu efektyviai panaudojant minimalias erdves; 

 Projekto metu, sukurti technologijas vienmečių ir daugiamečių augalų 

auginimui (prieskoniniai, vaistiniai augalai, žemuogės) ir pateikti 

rekomendacijas; 

 Paskaičiuoti ekonominį efektyvumą, įvertinant tradiciniu būdu ir vertikaliose 

sistemose auginamų augalų sąnaudas, produktyvumą.  

Projekto veiklos   Parodomųjų bandymų ir projekto įgyvendinimo metodikos parengimas; 

 Parodomųjų bandymų įrengimas; 

 Lauko dienų ir seminarų, pasidalinimo patirtimi grupių veiklos 

organizavimas; 

 Bandymų stebėsenos vykdymas ir pagal apibendrintus tyrimų duomenis 

metodinių rekomendacijų parengimas. 

 Projekto viešinimas (informacinių lapelių, straipsnių parengimas ir 

publikavimas). 

Projekto tikslinės grupės Galutiniai naudos gavėjai – ūkininkai, konsultantai. 

Projekto laukiami rezultatai Per projekto įgyvendinimo laikotarpį įgyvendinant parodomojo bandymo 

sklaidos priemones dalyvaus ne mažiau kaip 300 galutinių naudos gavėjų, kaimo 

vietovėse ūkine veikla užsiimančių žemės valdytojų, labai mažų, mažų ir 

vidutinių įmonių darbuotojų, tradicinių amatininkų. 

Šiuolaikinė aplinką ir išteklius tausojanti vertikali sistema bus pademonstruota 6 

bandymo atkartojimo vietose. Kasmetinių tarptautinių parodų metu “Ką 

pasėsi…” ir “Sprendimų ratas” bus organizuojami seminarai, kviečiami 

visuomenės atstovai. Dėl inovatyvios demonstruojamos sistemos techninių 

galimybių planuojama, jog šia trumpos maisto grandinės sistema susidomės tiek 

kaimo, tiek miesto gyventojai, bendruomenės, skurdžių žemių, urbanistinių 

vietovių savininkai.   

Projekto biudžetas, Eur. 150 000 Eur 

Prašomas finansavimas, Eur. 135 995 Eur be PVM 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

36 mėn. 

Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 

Jurgita Kulaitienė 

Tel. nr. 8 612 77855 

El. p.: Jurgita.Kulaitiene@asu.lt 

 

 


