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Informacinis leidinys LAS nariams ir visiems agronomams, besidomintiems LAS veikla

2013 m. balandis

LAS įsijungė į projektinę veiklą. Nuo 2011 metų LAS yra Nacionalinio kaimo tinklo Kaimo jaunimo komiteto narė. 2012 metais
buvo įgyvendintas 2007-2013 m. KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ finansuojamas
projektas „Jaunųjų ūkininkų - agronomų verslo iniciatyvos. Gerosios patirties sklaida Lietuvos agronomų sąjungos nariams ir
jauniems kaimo verslininkams“. Projekto tikslas - gerosios praktikos pavyzdţiais populiarinti sėkmingus verslo pavyzdţius jaunimo
tarpe, plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir paskatinti jaunus ţmones, ūkininkaujančius ar ketinančius pradėti verslą kaime, siekti
agronominių ţinių, diegti naujoves, inovacijas ţemės ūkyje. 2013 m. planuojama įgyvendinti projektą, skirtą plėtoti tarptautinio
bendradarbiavimo ryšius.

Įgyvendinant projektą LAS nariai lankė Ţemaitijos regiono - Šilalės, Telšių, Rietavo, Plungės sav. sėkmingai ūkininkaujančių ūkininkų ūkius.

LAS veiklos gairės. Pagrindinės LAS darbo kryptys arba problemos, kurioms yra ir bus skiriamas didelis dėmesys - tai agronomo
profesijos prestiţo didinimas, siekiant skatinti jaunus gabius jaunuolius būti agronomais; šalies dirvoţemio derlingumo išsaugojimo
(degradacijos maţinimo) klausimai; Lietuvos agronomijos istorijos, įţymių agronomų pasiekimų įamţinimas. Planuojama 2013 m.
vieną valdybos posėdį paskirti profesoriaus Petro Vasinausko atminimo išsaugojimui Pasvalio r. Vienas svarbiausių, ilgalaikių
uţdavinių – stiprinti organizaciją, vienyti LAS narius, skatinti agronomų bendravimą, bendradarbiavimą. Valdyba nutarė atnaujinti
LAS narių registracijos ir paţymėjimų išdavimo duomenų bazę, kad būtų galima betarpiškai keistis informacija su LAS nariais,
dalyvauti organizuojant visų kartų agronomų suvaţiavimą 2014 metais.

2012 m. lapkričio 29 d. ir 2013 m. kovo 8 d. Valdybos posėdţiai, nariai svarsto 2013 m. LAS veiklos gaires. Kitos LAS narių susitikimų akimirkos

LAS filialų veiklos naujienos. Šilalė: LAS Šilalės skyriaus ataskaitinis susirinkimas vyko 2012 m. lapkričio 30 d. Ataskaitą apie
nuveiktus darbus pateikė pirmininkas Algimantas Olendra. Skyrius vienija per 100 agronomų. Kiekvienas agronomų susitikimas –
nepamirštama šventė. Šiauliai: Į LAS Šiaulių skyriaus narių 2013 m. kovo 15 d. susirinkimą rinkosi gausus būrys dalyvių, skyriuje
narių yra per 70. Skyriaus pirmininkas Alfonsas Malinauskas apţvelgė rajono agronomų veiklos pasiekimus, kartu su LAS
pirmininke Giedre Butkiene pasveikino jubiliatus. Varėna: LAS Varėnos skyriaus susirinkime 2013 m. kovo 15 d. pirmininke išrinkta
Rūta Česnulevičienė.

LAS narių susitikimas – Šilalėje, Šiauliuose, Varėnoje

Padėka: Dėkojame Redakcijai „Mano ūkis“, UAB „Agrochema“, UAB „Litagra“, Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje,
UAB „Agrolitpa“ už bendradarbiavimą ir paramą LAS iniciatyvoms.

LAS suvažiavimo rezoliucija. Valdybos nariai suvaţiavimo vardu pasirašė rezoliuciją dėl dirvoţemio derlingumo išsaugojimo.
Rezoliucija įteikta LR Vyriausybei, LR Seimui, Ţemės ūkio ministerijai. Rezoliucijoje teigiama: „Ūkininkavimo praktika ir naujausi
mokslininkų duomenys rodo, kad pastaraisiais metais pastebėta ryškių Lietuvos dirvoţemio degradacijos poţymių. Labiausiai
paplitę ir pavojingiausi šalies dirvoţemio degradacijos procesai – rūgštėjimas, humuso maţėjimas, erozija, struktūringumo
praradimas (tankėjimas, kietėjimas), nesubalansuotas augalams reikalingų maisto medţiagų kiekis. ... siekdami išsaugoti ir
puoselėti Lietuvos dirvoţemio kokybę šiandienos ir ateities ekonominiams, ekologiniams ir socialiniams poreikiams tenkinti, politikų,
valstybės tarnautojų, mokslininkų, ţemės ūkio specialistų prašome visomis priemonėmis informuoti ţemdirbius ir visą visuomenę bei
skleisti daugiau detalios informacijos apie Lietuvoje vykstančius dirvoţemio degradacijos procesus, nes ţinojimas – tai pirmas
ţingsnis maţinant šių procesų ţalą.“ Visą rezoliucijos tekstą galite rasti www.facebook.com
LAS elektroninėje erdvėje. LAS informacija talpinama www.facebook.com. Reikia įvesti paieškos ţodţius „LAS“ arba „Lietuvos
agronomų sąjunga“. Artimiausiu metu LAS informaciją bus galima rasti naujame Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnybos
interneto puslapyje www.lzukt, kur Lietuvos agronomų sąjungai išskirta atskira sritis.
Suvažiavimas. 2013 m. balandţio 5 d. ASU IV rūmuose, Kaune organizuojamas LAS suvaţiavimas – konferencija „Šiuolaikinės
ţemdirbystės sistemos ir ūkininkavimo perspektyvos“. Valdyba teikia suvaţiavimui LAS Garbės nario vardo suteikimui šiuos
kandidatus – Petrą Algimantą Lazauską, ASU profesorių; Joną Kalantą, LAS Varėnos skyriaus narį, ilgametį Varėnos r. sav. Ţemės
ūkio skyriaus vedėją; Adolfą Damanskį, agrochemiką, ilgametį ŢŪM Augalininkystės skyriaus vedėją, šiuo metu LRV Ministro
Pirmininko patarėją. Pirmą kartą LAS suvaţiavimas suteiks Lietuvai nusipelniusio agronomo vardą, jis skirtas prof. habil.
dr. Veronikai Vasiliauskienei.

2012 m. liepos 28 d. suvaţiavimo akimirkos. Pirmoje nuotraukoje LAS Garbės nario vardas suteiktas (iš kairės) Aleksandrui Kmitui, Juozui Popovui,
Graţinai Rimavičienei, Leonui Kadţiuliui, apdovanojimus įteikė Edvardas Makelis (centre).

Daugiaus apie LAS: Lietuvos agronomų sąjunga įkurta 1921 m. Pagrindinis tuometinės LAS uţdavinys buvo rūpintis savo narių
profesiniais reikalais. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, 1989 metais profesorių Petro Vasinausko, Antano Stancevičiaus ir kitų
paţangių agronomų iniciatyva LAS buvo atkurta. LAS yra pelno nesiekianti organizacija. LAS struktūrą sudaro instituciniu ar
regioniniu pagrindu įsikūrę padaliniai: skyriai ir filialai.
LAS tikslas - skatinti ir koordinuoti agronomų profesinį bendradarbiavimą bei kūrybinę veiklą, atstovauti ir ginti narių interesus.
LAS valdymas - suvaţiavimas yra aukščiausias LAS valdymo organas, kuris renka LAS valdybą ir pirmininką, tvirtina
vicepirmininkus. 2012 m. liepos 28 d. LAS suvaţiavime pirmininke išrinkta Giedrė Butkienė, perėmusi LAS vadovavimą iš
ilgamečio jos vadovo Edvardo Makelio.
Suvažiavime patvirtinti vicepirmininkai: Dr. Edvardas Makelis, Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius, Prof.
habil. dr. Rimantas Velička, Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stoties direktorius, Prof. habil. dr. Zenonas
Dabkevičius, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius.
Ir kiti LAS valdybos nariai: Marija Alechnovič, Valstybinės augalininkystės tarnybos Augalų dauginamosios medţiagos skyriaus
vedėja, Kęstutis Armonas, Birţų r. ūkininkas, Dr. Česlovas Bobinas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir
darţininkystės instituto direktorius, Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės Ţemės ūkio skyriaus vedėjas, Dr.
Robertas Kosteckas, Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stoties mokslo darbuotojas, Dr. Sigitas Lazauskas, Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centro Ţemdirbystės instituto skyriaus vedėjas, Jonas Lisauskas, Ţemės ūkio ministerijos Ţemės ir
maisto ūkio departamento direktoriaus pavaduotojas, Dr. Alfonsas Malinauskas, Lietuvos artojų asociacijos prezidentas,
Algimantas Olendra, Šilalės raj. sav. Ţemės ūkio skyriaus vedėjas, Doc. dr. Viktoras Pranckietis, Aleksandro Stulginskio
universiteto Agronomijos fakulteto dekanas, Mindaugas Raižys, Valstybinės augalininkystės tarnybos Augalų veislių tyrimo
skyriaus Kaune vedėjas, Doc. dr. Steponas Raudonius, Aleksandro Stulginskio universiteto Studijų skyriaus vedėjas, Dijana
Ruzgienė, Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnybos Augalininkystės skyriaus vadovė, Ramūnas Stonkus, Asociacijos Lietuvos
kredito unijos administracijos vadovas, Doc. dr. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas, ARVI viceprezidentas, Arūnas Vasiliauskas, UAB
„Agroprimum“ agronomas-konsultantas, Juozas Zaturskas, Kelmės r. ūkininkas.
LAS narystė ir pažymėjimai. LAS nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, turintis arba siekiantis
agronomijos krypties išsilavinimo, ar dirbantis su agronomija susijusį darbą, pripaţįstantis LAS įstatus, dalyvaujantis jos veikloje ir
mokantis nario mokestį.
Jei Jums artima LAS veikla, norite daugiau suţinoti ir dalyvauti, junkitės į mūsų būrį. Jus kviesime į mūsų organizuojamus renginius,
dalinsimės informacija apie naujausius projektus ir svarbiausias iniciatyvas. Dėl įstojimo galite kreiptis į artimiausią LAS padalinį,
arba į LAS sekretoriatą el. paštu: dijana.ruzgienė@lzukt.lt. Stojamąjį mokestį (20 Lt) ir metinį nario mokestį (20 Lt) reikia pervesti į
Lietuvos agronomų sąjungos sąskaitą: AB DNB bankas, LT78 4010 0419 0003 1195; gavėjas: Lietuvos agronomų sąjunga; kodas:
191954524; mokėjimo paskirtis: LAS nario stojamasis ir/arba LAS metinis nario mokestis. LAS nariams išduodami paţymėjimai ir
ţenkleliai. Studentams, pensininkams, neįgaliems nariams nario ir stojamasis mokesčiai yra 50 proc. maţesni, t.y. po 10 LT.
Gerbiami agronomai! LAS yra paramos gavėjas. Prašome Jūsų pervesti pajamų mokesčio lėšas (iki 2 proc.) LAS veiklai.
Detalesnė informacija - www.vmi.lt; www.facebook.com.

LAS buveinės adresas: Stoties g. 5, Akademija, Dotnuvos sen., 58343 Kėdainių r. , tel. (8 347) 38412; 37856

