
 

 
 

 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities 

„Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“  

 

PROJEKTAS 

 

„ŽINIŲ KAUPIMO, PERDAVIMO, ŽEMĖS ŪKIO TECHNOLOGIJŲ KŪRIMO IR JŲ 

DEMONSTRAVIMO CENTRAS „INOVACIJŲ VARTAI“ 

 

Projekto vadovas Rimtautas Petraitis.  

 

PROJEKTĄ KOORDINUOJANTI INSTITUCIJA: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.  

PARTNERIAI:  

 Aleksandro Stulginskio universitetas;  

 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;  

 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras; 

 UAB „Dotnuvos eksperimentinis ūkis“; 

 UAB „Upytės eksperimentinis ūkis“; 

 UAB „Šeduvos avininkystė“; 

 UAB „Šilutės veislininkystė; 

 UAB „Lietuvos žirgynas“; 

 AK „Kiaulių veislininkystė“;  

 VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto mokomasis ūkis;  

 VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras.  

 

Projekto bendrasis tikslas – užtikrinti sklandų žemės ūkio inovacijų kūrimo, diegimo ir sklaidos 

grandinės ūkis–konsultavimas–mokslas veikimą, žinių kaupimo ir perdavimo sistemos plėtrą įgyvendinant 

projektinę veiklą. 

Projekto tikslai: 1) įkurti centrą „Inovacijų vartai”; 2) konsoliduoti mokslo taikomųjų tyrimų ir žinių 

kūrimo potencialą; 3) suformuoti eksperimentinių, mokomųjų, bandymų ūkių tinklą. 

 

 Projekto uždaviniai: 1) įkurti Inovacijų paramos tarnybą; 2) sukurti taikomųjų (inovacijų) tyrimų 

rezultatų sistemą; 3) įkurti Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centrą su technologijų 

demonstravimo paviljonu; 4) sukomplektuoti mokslininkų darbo grupes pagal atskiras kompetencijas ir 

probleminius klausimus; 5) parengti eksperimentinius, mokomuosius, bandymų ūkius dirbti projekte. 

 

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRAS 

 

 Vyresnioji m. d. dr. Roma Semaškienė – koordinatorė institucijoje, vykdytoja;  

 Vyresnioji m. d. dr. Aušra Arlauskienė – vykdytoja;  

 Vyresnioji m. d. dr. Regina Repšienė – vykdytoja;  

 Vyriausioji m. d. dr. Eugenija Bakšienė – vykdytoja;  

 Vyresnysis m. d. dr. Darius Kviklys – vykdytojas; 

 Projekto tyrėja Sandra Vyšniauskienė – vykdytoja.  

 

 

 



 Planuojami projekto įgyvendinimo rezultatai:  

 tiksliojo ūkininkavimo mokymo programa; 

 tiksliojo ūkininkavimo paslaugos; 

 technologijų demonstravimo paviljonas; 

 iki šiol dar Lietuvoje netaikyta nauja inovacinių žinių sklaidos metodika, nukreipta greičiau 

praktiškai naujas žinias taikyti gamyboje, tiesiogiai prisidės prie žemės ūkio neigiamo poveikio klimato kaitai 

mažinimo, nes skatins efektyviai, be nuostolių naudoti išteklius ir taip užkirs kelią taršai (maisto medžiagų 

nuotekoms) iš žemės ūkio.  

 

 


