
LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS

Informacinis leidinys LAS nariams ir visiems agronomams, besidomintiems LAS veikla 2014 m. gegužė – 2015 m. birželis

LAS rekvizitai: Stoties g. 5, Akademija, Dotnuvos sen., 58343 Kėdainių r., tel.: (8 347) 38 412, 8 687  10 593 
A. s. LT78 4010 0419 0003 1195 AB DNB bankas. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, į. k. 191954524

LAS nariai domėjosi Latvijos žemės 
ūkio situacija

Žemės ūkio bendrovėje „Liduma“. 

„Vaidelotes“ ūkyje. 

2014-07-10

LAS delegacija, apjungusi narius iš skir-
tingų šalies regionų, svečiavosi kaimyninėje  
Latvijoje. 

Agronomų kelionės tikslas – susipažinti su ūkinin-
kavimo ypatumais Latvijoje, inovacijų ir investicijų ly-
giu, kooperacijos tendencijomis, pasirengimu naujam 
finansavimo laikotarpiui, euro valiutos įvedimo pa-
tirtimi. Taip pat LAS nariai domėjosi Lietuvos žemės 
ūkio verslo plėtra Latvijoje, agronomijos studijomis 
universitete. Lankėsi žemės ūkio bendrovėje „Lidu-
ma“. Bendrovei vadovauja Inese Karlova, visus svar-
biausius agronominius reikalus patikinti jaunam bei 
energingam ūkio agronomui. LAS delegaciją priėmė 
gamtai bei žmonėms draugiško „Vaidelotes“ ūkio 
šeimininkas, aktyvus ūkininkų kooperatyvo ir Latvijos 
agronomų sąjungos narys Arnolds Jatnieks.

Lietuvos agronomų sąjungos narių delegacija grįžo 
kupina gerų įspūdžių, naujų žinių, dėkinga už atvirus 
pokalbius, šiltą kaimynų latvių priėmimą. 

Jelgava – žemės ūkio mokslų lopšys, su LAS nariais fakulteto  
prodekanė dr. Dacė Šternė. 

Viešas laiškas dėl situacijos šalies pieno sektoriuje
LAS, kartu su 14 kitų visuomeninių organizacijų, 2015 m. sau-

sio 12 d. pasirašė ŽŪR inicijuotą viešą laišką Lietuvos Respubli-
kos Prezidentei  Daliai Grybauskaitei dėl situacijos šalies pieno 
sektoriuje.  Laiške buvo prašoma imtis skubių ir ryžtingų spren-
dimų, užtikrinsiančių šalies pieno sektoriaus išgyvenimą, kad 
šios grandinės dalyvių, turinčių labai skirtingas derybines galias, 
santykiai būtų ekonomiškai ir teisiškai subalansuoti, kad būtų su-
kurtas patikimas atgrasymo nuo nesąžiningų veiksmų praktikos 
mechanizmas ir kad visos valstybės institucijos tinkamai ir laiku 
atliktų savo pareigas.

Lietuvos Respublikos dirvožemio įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2015 m. kovo 

6 d. ministrės įsakymu Nr. 3D-142 patvirtino 2015 m. numatomų 
parengti teisės aktų sąrašą. Į šį sąrašą įtrauktas ir Dirvožemio 
įstatymo projektas, jame iki 2015 m. gruodžio 31 d. turi būti pa-
rengti pagrindiniai dirvožemio apsaugos principai. LAS suvažia-
vimuose, konferencijose dirvožemio apsauga visada buvo pri-
oritetinė tema. Darbas tęsiasi, LAS valdybos nariai agronomai 
mokslininkai aktyviai dalyvaus rengiant šį įstatymą.  

Raštas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  
ministerijai dėl agronomijos krypties studijų 

LAS valdybos posėdyje, įvykusiame 2014 m. gruodžio 2 d., 
jos nariai buvo supažindinti su Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerijos parengtu studijų klasifikatoriaus projek-
tu, kuriame nelieka galimybės suteikti Agronomo kvalifikacijos 
agronomijos studijų pavadinimo ir bakalauro specialistų diplo-
muose neliktų įrašo apie įgytą agronomo kvalifikaciją. Ši situacija 
papiktino LAS valdybos narius – toks sprendimas sužlugdytų rei-
kalingą agronomo profesiją, mažintų agronomijos studijų, turin-
čių daugiau kaip 90 metų istoriją, prestižą. 

ŠMM buvo pateikti tokio LAS valdybos vertinimo argumentai:
Lietuvos agronomijos istorija yra dalis nepriklausomos 

Lietuvos istorijos. Iškilūs Lietuvos agronomai dirbo ne tik žemės 
ūkio, bet ir visos šalies labui – antrasis Lietuvos Respublikos pre-
zidentas A. Stulginskis, ilgametis ministras pirmininkas ir finansų 
bei žemės ūkio ministras J. Tūbelis ir daugelis kitų. 

Agronomo profesija yra gerai žinoma ir labai reikalinga au-
gančiam šiuolaikiniam Lietuvos žemės ūkiui. Būtų klaidinga pa-
klausios darbo rinkoje profesijos neįtraukti į bakalauro diplomą, 
taip klaidinant darbdavius.

Bendromis ASU Agronomijos fakulteto, LAS pastangomis 
pavyko išsaugoti Agronomo profesiją ir jos vardą garbingai įra-
šyti studentų diplomuose. 

Skelbiamos dokumentų dalys 





Rezoliucija dėl augalų genetinių išteklių išsaugojimo
Akademija, Kėdainių r.

2014-05-23
Lietuvos agronomų sąjungą pasiekė žinia, kad ruošiamasi re-

organizuoti Augalų genų banką, perduodant dalį funkcijų kitoms 
ministerijoms ar mokslo institucijoms, o Augalų genų banką pri-
jungti prie Valstybinės miškų tarnybos. 

Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimo dalyviai įsitikinę, kad 
Lietuvoje būtina išsaugoti bendrą augalų nacionalinių genetinių iš-
teklių apsaugos koordinavimą, neišskirstant jų apsaugos funkcijų 
įvairioms institucijoms, o Augalų genų banką, įsikūrusį Akademijo-
je, Kėdainių r., palikti esamoje buveinėje, nekeičiant jo struktūros 
ir nemažinant aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičiaus. 

Rezoliucija priimta Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavime. 

LAS  XXIX suvažiavimas – konferencija
„Žemės ūkio konkurencinio pranašumo stiprinimas – globalūs  

iššūkiai ūkininkavimui, mokslui, studijoms, konsultavimui“
Akademijos kultūros centras, Stoties g. 9, Akademija, Kėdainių r. 

DARBOTVARKĖ

11.00 val.  
Renginio atidarymas. Įžanginis žodis. Svečių sveikinimai

11.30–14.00 val.
Iššūkiai ūkininkavimui. Ūkininkas, agronomas K. Armonas
Klimato kaita keičia technologijas. Prof. habil. dr. Z. Dabkevičius, 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius 
Agronomijos studijos – naujos kartos specialistui.  
Doc. dr. V. Pranckietis, Agronomijos fakulteto dekanas
Inovacijų efektyvumas. Dr. E. Makelis, Lietuvos žemės ūkio konsul-
tavimo tarnybos direktorius
Informacinės sistemos – tvariam žemės naudojimui. J. Špūraitė,  
l. e. p. Geodezijos ir kartografijos departamento direktorė. 
Pasisakymai.  

14.00–15.00 val.        
Lietuvos agronomų sąjungos veiklos tęstinumas. G. Butkienė,  
LAS pirmininkė
LAS Revizijos komisijos ataskaitos ir metinės finansinės atskaito-
mybės pristatymas. Ž. Kadžiulienė, LAS Revizijos komisijos pirmininkė 
LAS garbės nario ir Lietuvai nusipelniusio agronomo vardo suteikimas
Diskusijos. 

15.00 val.  
Renginio uždarymas, bendravimas prie kavos

LAS GARBĖS NARIO VARDUS suteikti agronomams: 
ANTANUI BEZARUI, ilgamečiam Šiaulių r. sav. Žemės ūkio 

sk. vedėjui, tarybos nariui, šiuo metu Šiaulių rajono savivaldybės 
merui, išrinktam 2015 m. tiesioginiuose mero rinkimuose. LAS 
Šiaulių r. sk. ir kitų visuomeninių organizacijų aktyviam nariui, 
rėmėjui.

ALGIMANTUI OLENDRAI, Šilalės r. sav. Žemės ūkio sk. vedė-
jui. Aktyviam LAS valdybos nariui, iniciatyviam Šilalės agronomų 
sąjungos pirmininkui, buriančiam gausiausią skaičių narių agro-
nomų. 

KAZIMIERUI KERAIČIUI, ilgamečiam VšĮ LŽŪKT Utenos r. biu-
ro vadovui, augalininkystės konsultantui, skleidžiančiam agro-
nomines žinias Aukštaitijos nenašių žemių ūkininkams.

GILETAI BALČIŪNIENEI, ilgametei LAS Šakių agronomų są-
jungos narei, aktyvinusiai visuomeninę veiklą net sunkiausiais 
periodais. Per keturiasdešimt metų agronominės veiklos pasky-
rė sėklininkystei. 

ČESLOVUI BOBINUI, ilgamečiam Sodininkystės ir daržinin-
kystės instituto vadovui, aktyviam LAS valdybos nariui.

LIETUVAI NUSIPELNIUSIO AGRONOMO VARDUS  
suteikti agronomams:
JERONIMUI KRAUJELIUI, agronomui, analitikui, Žemės ūkio 

ministrui, ilgamečiam LŽŪBA prezidentui. 
BRONIUI PAUŽAI, LR Seimo nariui nuo 2004 m., Kaimo reika-

lų komiteto pirmininko pavaduotojui.

LAS AKTUALIJOS 

Informacinis leidinys

Gerbiami agronomai!
Apie LAS veiklą skaitykite ir keiskitės informacija: www.facebook.com ir www.lzukt.lt skiltyje LAS 

Renginį remia Informaciniai  
rėmėjai:

LAS VALDYBA SIŪLO SUVAŽIAVIMUI 



LAS valdybos nariai Valstybinėje 
augalininkystės tarnyboje prie ŽŪM 
(VAT)
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Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus  
Fedotovas pristato įstaigos veiklą. 

AGRONOMŲ VEIKLOS LAS FILIALUOSE KALEIDOSKOPAS

LAS Šiaulių skyriaus agronomų viešnagė Raseinių r., Šiaulių sky-
riaus agronomo A. Bardausko vadovaujamame ūkininkų koopera-
tyve. Agronomai muziejuje prie aštuonračio vežimo.

LAS Radviliškio r. ir Šiaulių skyriaus agronomai drauge kasmet vis 
kitoje šalyje susitinka su Estijos Pernu ir Raplo r. bei Latvijos Kul-
dygos r. agronomais. 2014 m. toks susitikimas vyko Pernu rajone. 
Delegacija vieši Olustverės žemės ūkio mokykloje. Kalba mokyklos 
direktorius Arnoldas Pastakas.

LAS Šakių skyriaus agronomai priėmė spren-
dimą ilgametę veiklą įregistruoti oficialiai. 
Nuotraukoje agronomai, senosios ir naujosios 
valdybos nariai bendrauja lauko dienoje.

2014-12-02

Lietuvos agronomų sąjungos valdyba 2014 m. 
gruodžio 2 d. organizavo posėdį Valstybinėje augali-
ninkystės tarnyboje. 

Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovai pri-
statė įstaigos veiklą, supažindino su norminių teisės 
aktų naujovėmis, kurios laukia augalininkystės pro-
dukcijos gamintojų artimiausiais metais. Diskutuojant 

aptarta, į ką turėtų atkreipti dėmesį mokslininkai, 
gamybininkai, prekybininkai, konsultantai, valstybės 
tarnautojai siekdami tausios ir tvarios augalininkystės 
plėtros Lietuvoje.

LAS valdybos nariai diskutavo trąšų įvežimo, pre-
kybos ir naudojimo reglamentavimo, pesticidų nau-
dojimo kontrolės klausimais. Aktuali tema buvo ka-
rantininių objektų pripažinimas ir kontrolė. Aptarti 
augalų veislių sėklų platinimo, genetiškai modifikuotų 
organizmų (GMO) kontrolės klausimai. Taip pat dis-
kutuota apie augalų apsaugos produktų naudotojų 
mokymų ir pažymėjimų išdavimo agronominį išsilavi-
nimą turintiems asmenims tvarką.

VAT Augalininkystės produktų kokybės laboratorijos veiklą prista-
to jos vedėja Vida Timinskienė. 

LAS valdybos nariai Nacionalinėje 
žemės tarnyboje prie ŽŪM
2015-04-25

Lietuvos agronomų sąjungos valdybos nariai 
2015 m. balandžio 25 d. susitiko Nacionalinėje žemės 
tarnyboje (NŽT). L. e. p. tarnybos direktorė Aušra 
Maksvytytė ir direktorės pavaduotojas Tomas Ladukas 
pristatė NŽT veiklą, jos pokyčius po 2012 m. reformos.  
LAS nariai susipažino su geoportalo.lt galimybėmis 
vartotojams, elektroninėmis paslaugomis ŽPDRIS „Že-
mėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informa-
cinė sistema“, kėlė aktualius klausimus dėl teritorijų 
planavimo, tvaraus žemės ūkio paskirties žemės nau-
dojimo Lietuvoje. Turėjo unikalią galimybę pavartyti 
Lietuvos nacionalinį atlasą. Tai enciklopedinio pobū-
džio kartografinis kūrinys, kuriame apibendrinami  

LAS valdybos nariai A. Malinauskas  
ir R. Stonkus aptaria euro valiutos  
įvedimo klausimus. 

Pristatome LAS veiklą  
renginiuose.

Dėkojame už paramą LAS veiklai: UAB „Agrolitpa“, asociacijai „Lietuvos kredito unija“,  
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui,  

Viktorui Pranckiečiui, Kęstučiui Armonui 

Kviečiame Jus tapti LAS rėmėju ir kartu sukurti interneto puslapį www.agronomusajunga.lt  
Jūs galite paremti LAS veiklą skirdami 2 proc. pajamų mokesčio.  

Kartų darna – studentas ir profesorius konsul-
tuoja augintojus.  Prof. habil. dr. G. Šidlauskas   
ir  M. Garuckas.

LAS sveikina kolegas agronomus garbingų 
 jubiliejų progomis.

Bendrauja du agronomai –  J. Zaturskas  
ir V. Pranckietis.

Operatyvus pasėlių stebėjimas – viena 
svarbiausių agronomų darbų. LŽŪKT 
Utenos r. biuro konsultantas K. Kerai-
tis su ūkininku R. Žukausku.

LAS nariai diskutuoja žemės ūkio paskirties žemės naudojimo 
klausimais. Kolegų sveikinimo akimirka.

valstybės gamtos ištekliai, ekonomika, socialiniai ir 
kultūriniai reiškiniai, švietimas, mokslas bei istorija.


