
LAUKO DIENOS 

 

2019-12-17  

Lauko diena vyko Asociacijos ,,Slėnis Nemunas" patalpose, Universiteto g. 8A, Akademijos 

mstl., Kauno raj. 

Tikslinė dalyvių grupė – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos dėstytojai ir 

studentai. 

 

Nuotraukoje Linas Didžiulevičius dėsto apie drono panaudojimo galimybes ūkiuose. 

Lauko dienos dalyviai buvo supažindinti su ART -21 diegiamomis inovacijomis, vyko 

diskusija apie drono panaudojimo žemės ūkyje teigiamas puses.   

 

2020-01-08 

Lauko diena vyko Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto patalpose, A. Vivulskio g. 4A-13, 

Vilniuje. 

Tikslinė dalyvių grupė – mokslininkai ir ūkininkai. Šios lauko dienos tikslas – skleisti 

informaciją mokslininkams ir aktyviems ūkininkams apie galimus inovatyvius sprendimus žemės 

ūkyje, siekiant efektyvesnio ūkio valdymo. Vedant lauko dieną buvo koncentruotasi į žemės ūkio 

tvaraus ūkininkavimo klausimus. Lauko dieną vedė projekto vadovas Artūras Lakis.    

 

 



 

Nuotraukoje Artūras Lakis aptaria su projekto dalyviais lauko dienos svarbiausius klausimus. 

Lauko dienoje dalyvavę mokslininkai ir ūkininkai daugiausia diskutavo apie drono atliekamų 

tyrimų pranašumus ir ekonominį efektą palyginti su šalyje atliekamais analogiškais tyrimais.    

 

2020-01-15 

 Lauko diena vyko Alantos technologijos ir verslo mokyklos patalpose, Technikumo g. 2, 

Naujasodis, Molėtų raj. 

 Tikslinė dalyvių grupė – mokyklos dėstytojai, studentai bei smulkių ūkių savininkai. 

Šioje lauko dienoje buvo aptartos ekologinio ūkininkavimo problemos ir drono pagalba 

atliekamų tyrimų perspektyvos ekologiniame ūkyje.  

Inovacijų diegimo technologinius aspektus dėste ART -21 konsultantas Donatas Šleinius.  

Apie ekonominius, aplinkosauginius ir vadybos rodiklius papasakojo projekto vykdytojos 

Irena Kriščiukaitienė, Virginia Namiotko ir Aistė Galnaitytė. Diskusiją vedė projekto dalyvė Irena 

Kriščiukaitienė (nuotrauka žemiau). 



 

Nuotraukoje diskusija apie Šanon indeksą ir Ūkio efektyvumo nustatymo metodiką. 

 

2020-01-21 

 Lauko diena vyko kavinėje ,,Dainuva", Aplinkelis 101, Bliūdžių k., Panevėžio raj. 

 Tikslinė grupė – stambių augalininkystės ūkių savininkai. 

Šioje lauko dienoje dalyvavo daugiausia javų auginime besispecializuojantys ūkininkų ūkiai. 

Pagrindinis klausimas kaip drono pagalba galima būtų efektyviau ūkininkauti draugiškai sutariant su 

aplinka. Buvo aptarti drono tyrimų pranašumai, atkreipiant dėmesį į materialinių ir darbo sąnaudų 

mažinimą.  

Inovacijų diegimo technologinius aspektus dėste ART -21 konsultantas Donatas Šleinius.  

Apie ekonominio efektyvumo aspektus dėstė Virginia Namiotko, kitais ūkio tvarumo ir 

vadybos gerinimo  klausimais kalbėjo projekto narys LAEI mokslininkas Virgilijus Skulskis.  

Dalyviai pageidavo plačiau supažindinti su drono galimybėmis.  



 

Nuotraukoje drono atliekami tyrimai Panevėžio raj. bendrovėje. 

 

Lauko dienos metu buvo aiškinama, kad atliekant tyrimus svarbu tinakamos klimatinės 

sąlygos, nuo jų priklauso rezultatų patikimumas. Lauko dienos dalyviai domėjosi faktiniais gautais 

mineralinių trąšų rezultatais bendrovės pasėlių (kviečių) plotuose. Rezultatai parodė, kad bendrovė 

turi rezervų veiklos efektyvumui didinti.   

 

2020-01-24 

Lauko diena vyko Kavarsko seniūnijos patalpose, Respublikos a. 8, Kavarske, Anykščių raj. 

Tikslinė dalyvių grupė – augalininkystės ūkių savininkai. 

 

Nuotraukoje lauko dienos projekto vykdytojai ir dalyviai. 



Šioje lauko dienoje buvo aptarti inovacijų ir su jomis susijusių ekonominiai, aplinkosauginiai 

ir ūkio vadybos klausimai. Bendrai apie inovacijų reikšmę žemės ūkyje dėstė ART - 21 konsultantas 

Donatas Šleinius. Apie projekto esmę, uždavinius ir ūkio tvarumo aspektus papasakojo projekto 

vykdytoja Aistė Galnaitytė. Diskusijoje aktyviai dalyvavo ne tik projekto vykdytojai, bet ir 

ūkininkai, kurie mąstė apie projekto panaudojimo galimybes. 

 

2020-01-31 

Lauko diena vyko Varėnos rajono savivaldybės patalpose, J. Basanavičiaus g. 40, Varėnoje. 

Tikslinė dalyvių grupė – tradicinių ūkių savininkai, kurių buvo palyginti didelis skaičius. 

Iniciatyvą šiai lauko dienai parodė Varėnos rajono savivaldybės, Žemės ūkio skyriaus vedėjas.   

 

Jis projekto rengėjams pateikė daug klausimų, kurie buvo kompetentingai atsakyti. Vyravo 

jaunieji ūkininkai, kurie kvietė bandomuosius tyrimus pravesti jų ūkiuose ir teigė, kad labai aktualios 

šios  inovacijos, nes sudaro palankias sąlygas prisitaikant prie besikeičiančio klimato. Jie įžvelgė 

naudą savo ekonominei veiklai.   

 

2020-02-05 

Lauko diena vyko Vištyčio bendruomenės namuose, Vištytyje, Vilkaviškio raj.  



Tikslinė dalyvių grupė – smulkių ir vidutinių ūkių savininkai. Ūkininkai palankiai įvertino 

projekto pristatymą, susijusį su naujomis technologijomis ir ekonominių, vadybinių ir 

aplinkosauginių rodiklių sistema, kuri turi platų praktinį pritaikymą ir diegiama elektroninėje 

laikmenoje. Lauko dienos metu kilo nemažai diskusijų tiek esamos tiek būsimos BŽŪP klausimais.  

 

 

 

 

2020-02-07 

Lauko diena vyko Rokiškio savivaldybės patalpose, Respublikos g. 94, Rokiškyje.  

  Tikslinė dalyvių grupė – vidutinių ir stambių ūkių savininkai, kurie labiausiai susidomėjo 

parengta tvaraus ūkininkavimo metodika, apimančia vadybines, finansines ir technines priemones, 

atsižvelgiant į tausų gamtos išteklių naudojimą. Įdiegus šią metodiką ūkyje, dalyviai teigė, kad ir 

ateityje būtų  vykdoma ūkio stebėsena, teikiama pagalba ir rekomendacijos efektyviam ūkio 

valdymui. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2020-02-12 

Lauko diena vyko kavinės „Buožinta“ patalpose, Mokyklos g. 2, Buožėnų k., Gadūnavo sen., 

Telšių raj.  

Tikslinė dalyvių grupė – mišrūs ir augalininkystės ūkiai, kurie visų pirma, domėjosi 

inovatyviomis technologijomis – dronu ir hiperspektrine kamera, kurių pagalba atliekami 

aerodistanciniai tyrimai ir vertinami  konkretaus ūkio rodikliai: dirvožemio savybės, reljefas ir 

aplinkos sąlygos.  

 



 

 

 

2020-02-20 

Lauko diena vyko kaimo turizmo sodyboje „Levainių dvarkiemis“, Levainių k., Širvintų raj.  

Tikslinė dalyvių grupė – smulkūs ir vidutiniai ūkiai. Supažindinus su projekto galimybėmis 

buvo klausiama ūkininkų apie diegimo galimybes. Buvo ypač teigiamai įvertinti ekonominiai ir 

vadybiniai aspektai. Jie buvo supažindinti su optimaliu ūkio modeliu ir efektyvaus ūkio valdymo 

modeliu, kuriuose rekomenduotini auginti augalai, žemės apdirbimo būdai, technikos poreikis ir 

techniniai parametrai bei investicijų poreikis. 

 

 

 


