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Informacinis leidinys LAS nariams ir visiems agronomams, besidomintiems LAS veikla                Nuo 2017-07-14 iki 2018-07-12

VALSTYBĖ IR MES 1918–2018

LAS dovanoja austas juosteles Jums, agronomams, patiems svarbiausiems žmonėms. Jų raštų spalvose 
įrašyti gyvenimo darnos ir pilnatvės linkėjimai. Dominuojanti raudona ir žalia spalvos liudija gyvybę ir augi-
mą. Saulės ženklas – šviesa ir šiluma globoja užsėtą dirvą, gerovės šaltinį. 

Tautodailininkė Savera Paštukienė audžia laikydamasi senų tradicijų. Tautinė juostelė – knygos skirtukas 
yra jos autorinis darbas, sakantis „Mylėkite žemę vaikai“.

Donatas Malinauskas, Lietuvos  
Nepriklausomybės Akto signataras

Gimė 1869 m. kovo 7 d. Kraslavos 
(Latvija) dvare, bajorų šeimoje, gyve-
no Trakų valsčiuje. 

1889 m. išvyko į Lvovą studijuo-
ti agronomijos, nuo 1890 m. studijas 
tęsė Taboro (dab. Čekija) žemės ūkio 
akademijoje. 

1905 m. D. Malinauskas kartu su       
J. Basanavičiumi, kun. J. Ambrazieju-
mi ir M. Davainiu-Silvestraičiu pasirašė 
memorandumą caro vyriausybei, kuriuo reikalavo autono-
mijos Lietuvai. 

Jis yra vienas iš 1905 m. gruodžio 4–5 d. vykusio Didžio-
jo Vilniaus Seimo rengėjų ir dalyvių. 

1922 m. kovo mėn. paskirtas į Čekoslovakiją nepapras-
tuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru. 

1941 m. birželio 14 d. D. Malinauskas ištremtas į Altajaus 
kraštą (Rusija), kur 1942 m. lapkričio 30 d. mirė. 1993 m. bir-
želio 14 d. signataro ir jo artimųjų palaikai perlaidoti Onuš-
kio (Trakų r.) bažnyčios šventoriuje.

Aleksandras Stulginskis, Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras

 Gimė 1885 m. vasario 26 d. Mokė-
si Kaltinėnų liaudies mokykloje. 1908 
m. baigė Žemaičių kunigų seminariją 
Kaune. Metus tobulinosi Insbruko 
(Austrija) universiteto Teologijos fi-
losofijos fakultete. Atsisakė įšventi-
nimo į kunigus. 1913 m. baigė Halės 
(Vokietija) universiteto Žemės ūkio 
institutą. 

1917 m. rugsėjo 18–22 d. dalyva-
vo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. 
Išrinktas į Lietuvos Tarybą. Vadovavo Valstybės Tary-
bos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijai. Redagavo 
„Viensėdžio“ žurnalą, „Ūkininko” laikraštį.

Vienas Lietuvių krikščionių demokratų partijos steigė-
jų, jos CK pirmininkas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pir-
mininkas.  II Mykolo Sleževičiaus (1918 12 26–1919 03 12) 
Ministrų kabinete – ministras be portfelio. III Prano Dovy-
daičio (1919 03 12–1919 04 12) Ministrų kabinete – Minis-
tro Pirmininko pavaduotojas, vidaus reikalų, maitinimo ir 
viešųjų darbų ministras. IV Mykolo Sleževičiaus (1919 04 
12–1919 10 7) Ministrų kabinete – žemės ūkio ir valstybės 
turtų ministras. 

Steigiamojo Seimo Pirmininkas ir einąs Pre-
zidento pareigas. I Seimas (1922 m.) A. Stulgins-
kį išrinko Lietuvos Respublikos Prezidentu, II Sei-
mas jį perrinko Prezidentu (1923 06–1926 06).  
III Seimo Pirmininkas (1926 12 19–1927 04). 

1941 m. birželio 13 d. okupacinės sovietų valdžios su-
imtas ir ištremtas į Krasnojarsko kraštą, į Rešiotus. 1956 
m. A. Stulginskiui leista grįžti į Lietuvą. 1957–1959 m. dirbo 
vyresniuoju moksliniu bendradarbiu Vytėnų sodininkystės 
ir daržininkystės bandymų stotyje. Mirė 1969 m. rugsė-
jo 22 d. Kaune.

Informacija iš www.lrs.lt

LAS Kupiškio r. skyrius

Apie agronomų pasiekimus rašykite

Informacija iš LAMMC, ASU IR LŽŪKT

LAS SKYRIŲ VEIKLA

Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentu išrinktas 
prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius (dešinėje). 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) di-
rektoriumi paskirtas dr. Gintaras Brazauskas. 

Sveikiname kolegas su garbingomis pareigomis. Linki-
me sveikatos ir stiprybės priimant naujus iššūkius.

Prof. dr. Aušra Blinstru-
bienė, ASU Agronomijos fa-
kulteto dekanė, informavo, 
kad 2018 m. birželio 1 d. įre-
gistruota nauja antrosios pa-
kopos universitetinių studijų 
programa „Agronomija“. Jos 
poreikis sietinas su žemės 
ūkio sektoriaus svarba Lietu-
vos ir visos Europos Sąjungos 
ekonomikoje. Atsižvelgiant 

į darbdavių ir studentų nuomonę bei užsienio universite-
tų patirtį, programoje numatytos augalininkystės, augalų 
apsaugos ir mitybos, sodininkystės ir daržininkystės spe-
cializacijos. LAS su kitais  studijų ir mokslo institucijų bei 
verslo partneriais dalyvavo magistro studijų programos 
„Agronomija“ vertinimo procese. ASU numato priėmimą 
į šią programą pradėti 2018 m. ir priima 25 magistrantus  
suformuojant vieną akademinę grupę. 

LAS Kupiškio r. skyriaus vadovė Gertrūda Indilienė ir agronomai 
XXXI suvažiavime. ASU, 2017 m.

Kupiškio agronomai sveikina kraštietį dr. Vytą Mašauską jubilie-
jaus proga. Kupiškis, 2017 m.

Dr. Robertas Kosteckas, LAS valdybos narys, visada pasirūpins, 
kad LAS informacija pasiektų Jus www.agronomusajunga.lt ir 
www.facebook.com 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje (LŽŪKT) kasmet įdar-
binama vis daugiau agronomų. Jiems vadovauja Rimas Magyla. 
Nuotraukoje (kairėje) su kolegomis. ASU 2017 m. 

Minėdami Lietuvos atkurtos valstybės 100 m. jubiliejų 
prisimename signatarus, nepabūgusius prisiimti atsako-
mybės už savo valstybės ateitį ir 1918 m. vasario 16 d. pa-
sirašiusius Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 

Iš dvidešimties Lietuvos Nepriklausomybės Akto si-
gnatarų išskiriame ir su didžiule pagarba minime dvi as-
menybes, agronomus Donatą Malinauską ir Aleksandrą 
Stulginskį. 

Šie žmonės susiejo gyvenimą su Lietuvos valstybe – 
kovojo, dirbo jos labui, o iškilus pavojams liko su savo 
tauta kentėti. 

Tautinės giesmės žodžiais palinkėkime vieni kitiems –  
semti stiprybę iš praeities, o ateitį kurti su šviesa ir tiesa! 
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LAS SKYRIŲ VEIKLA

LAS Varėnos r. skyrius LAS Šiaulių r. skyrius

LAS Varėnos r. skyriaus vadovė Rūta Česnulevičienė ir agro-
nomai XXXI suvažiavime. ASU, 2017 m.

Varėnos r. skyriaus agronomai kelionėje po Aukštaitiją  
(Mindūnai – Linkmenys – Utena). 2017 m. 

Skyriaus agronomai birželio 21 d. dalyvavę seminare-disku-
sijoje LAMMC Perlojos bandymų stoties mokslinių tyrimų  
laukuose. 2018 m.

LAS Šiaulių r. skyriaus kasmetiniame ataskaitiniame 
susirinkime tapo tradicija pagerbti nusipelniusius Šiaulių 
krašto agronomus. 2018 m. Šiaulių krašto Garbės agrono-
mais tapo  Jolanta Baškienė, Meškuičių sen. seniūnė,  ir 
Povilas Rudys, buvęs ūkio agronomas,  vadovas,  Šiaulių  r. 
žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas. Bendrose agronomų 
diskusijose buvo išsakytas susirūpinimas dėl dirvožemio 
degradacijos ir Lietuvos žemės ūkio politikos prioritetų.

LAS Šiaulių r. skyriaus vadovas Alfonsas Malinauskas, Jolan-
ta Baškienė, Povilas Rudys. Šiauliai, 2018 m.

LAS Šiaulių r. skyrius jau antrą kartą organizuoja  visų Šiaulių 
rajone dirbusių ir dabar dirbančių agronomų susitikimus. Šį 
kartą sueiga skirta Lietuvos 100-čui paminėti.  2018 m.

Visų sueigos dalyvių padėka Birutei ir Antanui Bezarams, 
svetingiems sodybos šeimininkams. 2018 m.

LAS valdybos posėdis-diskusija „Kaip (ar) agronomijos klasiką keičia dabarties 
iššūkiai“
2017 m. gruodžio 20 d., Kupiškio r.

Diskusijos tikslas – kintančios aplinkos procesų kon-
tekste aptarti pagrindines agronominių žinių sritis, jų pro-
blematiką mokslo ir gamybos požiūriu. 

 Diskusijos dalyviai: Kupiškio, Biržų, Pasvalio, Panevėžio, 
Anykščių, Utenos, Rokiškio r. agronomai, ASU, LAMMC 
mokslininkai, LŽŪKT konsultantai, LAS valdybos nariai, iš 
viso 50 dalyvių. 

Diskutuota apie ūkininkavimo sistemų vertinimą ilgalaikio 

stabilaus funkcionavimo požiūriu, augalų veisles, mitybą, 
tręšimą, patologiją ir apsaugą. Diskusijas moderavo prof. ha-
bil. dr. R. Velička, dr. doc. V. Ruzgas, dr. S. Lazauskas, prof. 
habil. dr. Z. Dabkevičius. 

„Net ir turint galimybę informacinėse sistemose su-
kaupti daug duomenų, klasikinės agronomijos žinios yra 
būtinos, nes sprendimai priimami jų pagrindu“, – diskusi-
joje reziumavo E. Makelis. 

LAS VALDYBA

LAS valdybos nariai sie-
kė plačiau susipažinti su 
vienu svarbiausių istoriniu 
laikotarpiu ir agronomų 
vaidmeniu atkuriant mo-
dernią Lietuvos valstybę. 
Signatarų namai – istorijos 
ir architektūros paminklas, 
kuriame 1918 m. vasario 16 
d. pasirašytas Nepriklau-
somos Lietuvos Valstybės 
Atkūrimo Aktas. Valdybos 
nariai plačiau domėjosi 
agronomų Aleksandro Stul-

ginskio ir Donato Malinausko asmenybėmis, darbine vei-
kla.

LAS valdybos posėdis „Lietuvos kelias į valstybingumą, Vasario 16-osios Akto 
signatarai agronomai“ 
2018 m. kovo 28  d., Vilnius, Signatarų namai

Prie Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Akto.  
Vilnius, 2018 

Diskusijos „Kaip (ar) agronomijos klasiką keičia dabarties iššūkiai“ moderatoriai ir dalyviai. Kupiškis, 2017



LAS Garbės narys
Juozas Antanevičius

Juozas Antanevičius agronomo spe-
cialybę įgijo Daugų žemės ūkio techniku-
me ir Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 
Nuo 1975 m.  dirbo vyriausiu agronomu, 
nuo 1982 m. – kolūkio pirmininku. J. An-
tanevičius šiuo metu vadovauja ŽŪB 
,,Kriviliai“. Sėkmę bendrovei garantuo-
ja pajininkų ir darbuotojų pasitikėjimas. 

Bendrovėje dirba 35 darbuotojai, jie ūkininkauja 700 ha že-
mės, iš kurių apie 170 ha ekologiškai, laiko apie 400 galvijų 
ir 150 melžiamų karvių. Ūkyje nuolat diegiamos inovacijos. 

           J. Antanevičius turi ilgametės agronomo ir vadovo 
darbo patirties, jis yra autoritetas tarp rajono žemdirbių, ak-
tyvus LAS Varėnos skyriaus narys.  

LAS Garbės narys
Henrikas Zaremba  

1959 m. baigė LŽŪA agronomijos studi-
jas.  Šakių r. pradėjo dirbti 1963 m. Kudirkos 
Naumiesčio ž.ū. technikumo mokomojo 
ūkio direktoriumi. Nuo 1970 m. paskirtas 
dirbti Šakių r. ž.ū. valdybos viršininko pava-
duotoju, o nuo 1971 m. – valdybos viršinin-
ku. Atgavus Lietuvos Nepriklausomybę, jis 
apie du dešimtmečius buvo rajono Tarybos 

narys, Ūkio komiteto pirmininkas ir šiuo metu jis vykdo visuo-
menines bei darbines pareigas.  

H. Zaremba daug dėmesio skyrė rajono žemdirbystės kultū-
rai, pažangių technologijų diegimui,  rūpinosi, kad gerėtų kai-
mo žmonių kultūrinės, socialinės, buitinės gyvenimo sąlygos, 
vykdant melioracijos darbus būtų išsaugotas kraštovaizdis. 

H. Zaremba dalyvavo LAS atkuriamajame suvažiavime 
1989  m. ir dabar jis aktyviai dalyvauja Šakių agronomų asoci-
acijos veikloje. Kaip aukšto organizacinio lygio, tolerantiškas, 
įžvalgus vadovas, neeilinė asmenybė, H. Zaremba gerbiamas ir 
vertinamas Šakių rajone.

VALSTYBĖ IR MES 1918–2018

Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimuose nominuoti agronomai

Lietuvai nusipelnę agronomai

2017 m.
Zenonas Dabkevičius   
Zigmas Urbonas 

2015 m.
Jeronimas Kraujelis
Bronius Pauža

2014 m.
Edvardas Makelis

2013 m.
Veronika Vasiliauskienė

LAS Garbės nariai

2017 m.
Antanas Mažeika
Nijolė Špokienė
Marija Alechnovič
Albinas Bakutis
Aldona Groblienė
Angelė Raulušaitienė  
Vladas Kriaučiūnas

2016 m.
Henrikas Braškys
Jonas Valaitis
Arūnas Grubliauskis
Jonas Pakalnis

2015 m.
Antanas Bezaras 
Kazimieras Keraitis 
Algimantas Olendra 
Gileta Balčiūnienė 
Česlovas Bobinas 

2014 m.
Albertas Malašauskas
Jonas Kučinskas
Stanislava Maikštėnienė
Vytautas Raulonis

2013 m.
Adolfas Damanskis
Jonas Kalanta
Petras Lazauskas

2012 m.
Gražina Rimavičienė
Rūta  Česnulevičienė
Leonas Kadžiulis
Aleksandras Kmitas
Juozas Popovas

2007 m.
Vytas Mašauskas
Stanislovas Polikaitis
J. Gintautas Vyšniauskas
Alfonsas Malinauskas
Kazimieras Gedvilas
V. Babilius
Stasys Švirinas
Antanas Marcinkevičius
Antanas Kuprys
A. Petras Pipiras
Vaclovas Petraitis
Jonas Laucius
Rimantas Dapkus
Antanas Stancevičius

Viktoras PRANCKIETIS – profesorius, visuomenininkas, 
LAS valdybos narys, buvęs ilgametis ASU fakulteto deka-
nas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas.

 
Edvardas MAKELIS – biomedicinos mokslų daktaras, 

visuomenininkas, LAS pirmininkas, valdybos narys, agro-
verslo konsultantas, buvęs Lietuvos žemės ūkio ministras, 
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius, 
ASU Tarybos pirmininkas.

Zenonas DABKEVIČIUS – habilituotas biomedicinos 
mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro direktorius, dešimties knygų agronomijos 
klausimais autorius, Lietuvos mokslo premijos (2008 m.) 
laureatas, LAS valdybos narys.

Jeronimas KRAUJELIS – visuomenininkas, politikas, fi-
nansų analitikas, buvęs žemės ūkio ministras ir ilgametis 
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas.

Jonas Pranas ALEKSA – Lietuvos valstybės kūrėjas, 
sociologas, ekonomistas, buvęs žemės ūkio ministras, Že-
mės ūkio rūmų kūrimo iniciatorius, LAS pirmininkas, valdy-
bos narys.

Geriausiųjų šimtmečio agronomų dešimtukas
„Ūkininko patarėjo“ organizuoto konkurso laureatai:    

Antanas BŪDVYTIS – visuomenininkas, LAS valdybos 
narys,  politikas, buvęs ilgametis Žemdirbystės instituto di-
rektorius, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys.

Antanas STANCEVIČIUS – ASU profesorius, biomedici-
nos mokslų daktaras, ASU garbės daktaras, Žemės ūkio 
rūmų atkūrimo iniciatorius, buvęs jų pirmininkas ir garbės 
pirmininkas, LAS valdybos narys.

Juozas TŪBELIS – visuomenininkas, LAS pirmininkas, 
valdybos narys, politikas, buvęs Lietuvos Vyriausybės pir-
mininkas, buvęs finansų ministras, buvęs žemės ūkio ir 
valstybės turtų ministras.

Petras VASINAUSKAS – visuomenininkas, LAS valdy-
bos narys, biomedicinos mokslų daktaras, žemdirbystės 
mokslo ir lietuviškosios žemės dirbimo sistemos grindėjas, 
minimalaus žemės dirbimo pradininkas ir teorijos kūrėjas,  
kaimo turizmo idėjos pradininkas, buvęs Lietuvos žemdir-
bystės instituto direktorius.

Aleksandras STULGINSKIS – Lietuvos Nepriklausomy-
bės akto signataras, Lietuvos Respublikos Prezidentas, 
Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas, LAS steigimo 
iniciatorius.

LAS Garbės narys 
doc. dr. Steponas Raudonius
1985 m. apgynė biomedicinos srities agrono-
mijos krypties daktaro disertaciją „Piktžolių 
kontrolė minimizuojant pagrindinį žemės 
dirbimą lengvo priemolio dirvoje javų sėjo-
mainoje“. 1992–2002 m. buvo Agronomijos 
fakulteto dekanas, 2005–2016 m. – universi-
teto Studijų skyriaus vedėjas. Stažavosi įvai-

rių šalių mokslo ir studijų institucijose. 
Mokslinės veiklos kryptys – žemės dirbimas, piktžolių kon-

trolė. Stepono Raudoniaus mokslinio ir pedagoginio darbo sta-
žas – 38 metai. Paskelbė apie 40 mokslinių ir daugiau kaip 30 
populiarių straipsnių. Kartu su bendraautoriais parašė tris studi-
jų knygas: „Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė“, „Mokslinių 
tyrimų metodika“, „Piktžolių ekologija“, keturias kitas mokymo 
ir metodines priemones. 

S. Raudonius – pagrindinis mokslinių tyrimų metodikos dės-
tytojas Agronomijos fakultete.

Jis aktyvus mokslininkas, puikus pedagogas, aktyviai daly-
vaujantis įvairių profesinių draugijų veikloje: Lietuvos herbo-
logų draugijos narys, LAS valdybos narys, Europos herbologų 
draugijos atstovas Lietuvai. 

Lietuvai nusipelnęs agronomas  
dr. Alfonsas  Malinauskas
Lietuvos agronomų sąjungos narys nuo 
1989 m. A. Malinauskas aktyviai dalyvavo 
LAS bei Baltijos šalių agronomų sąjungos 
atkūrime. Jis kartu su iniciatyvine grupe 
agronomų tais pačiais metais įkūrė LAS 
Šiaulių r. skyrių ir jam vadovauja iki šiol. 

A. Malinauskas, kaip tremtinių sūnus, 
savo mokslo, studijų ir darbinę veiklą pra-

dėjo Irkutsko srityje. Vėliau dirbo brigadininku, vyr. agronomu 
Šiaulių r. kolūkiuose. Nuo 1993 m. iki 2016 m. dirbo Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro vadovu, au-
galininkystės konsultantu, specialistu. 

A. Malinauskas 1983 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandi-
dato laipsnį (nuo 1990 m. – biomedicinos mokslų daktaras). 
Jis yra 8 leidinių autorius, knygos „Lietuvos agronomų sąjun-
gos istorija 1921–2012 m.“ sudarytojas. 

Nuo 1998 iki 2018 m. A. Malinauskas buvo Lietuvos artojų 
asociacijos (LAA) prezidentas, Lietuvos artojų varžybų inicia-
torius, kartu su bendraminčiais organizavęs LAA narystę pa-
saulinėje artojų organizacijoje, lydėjęs visas Lietuvos artojų 
komandas į Pasaulines artojų varžybas. 

A.  Malinauskas yra aktyvus visuomenininkas, savo pavyz-
džiu skatinantis jauną agronomų kartą būti aktyviais šalies gy-
venime. 

LAS XXXII SUVAŽIAVIMAS

1940 m. LAS turėjo 340 narių, 2018 m. LAS jungia 435 narius. 5 Siekime tvirtėjančios agronomų bendrystės 6

PROGRAMA
10.00 Dalyvių registracija
11.00  Renginio atidarymas, sveikinimai  
 Istorijos pamoka, skirta Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui. Gediminas Kasparavičius, VDU 

Humanitarinių mokslų fakulteto, Istorijos katedros lektorius,   istorikas.
 LAS veiklos ataskaita. Pirmininkė Giedrė Butkienė
 LAS Revizijos komisijos ataskaita. Pirmininkė Ona Račkienė 
 Pasisakymai
 LAS nominacijų suteikimas 
    LAS pirmininko, valdybos, revizijos komisijos narių rinkimai
13.30 Šventinė renginio dalis. Piknikas

Lietuvos agronomų sąjungos XXXII suvažiavime siūlome nominuoti agronomus



Dėkojame už paramą: Dėkojame, kad rašote apie mus: 
74

Agronomai vieni kitus džiugiai sveikino. ASU, 2017

PAMINĖJOME PIRMĄ AGRONOMŲ DIENĄ! PAMINĖJOME PIRMĄ AGRONOMŲ DIENĄ! 

2017 m. liepos 16-ąją LAS XXXI suvažiavime Lietuvoje 
pirmą kartą šventėme Agronomų dieną, LAS inicaityva 
Lietuvos Respublikos Seimo įtrauktą į atmintinų dienų są-
rašą. Tegul ši diena primena visuomenei apie agronomus, 
kasdieniniu nuosekliu darbu kuriančius valstybės ir visuo-
menės gerovę, o mums visiems – didžiuotis savo profesija.

Suvažiavime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo 
Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo nariai, LŽŪKT di-
rektorius dr. Edvardas Makelis, buvusios LŽŪA devintasis 
rektorius Zigmas Urbonas, ASU rektorius prof. dr. Anta-
nas Maziliauskas, prof. Rimantas Velička, Agronomijos fa-
kulteto dekanė prof. dr. Aušra Blinstrubienė ir kiti garbingi 
svečiai. 

„Kai mes prašome – kasdienės mūsų duonos duok 
mums šiandien – prašome Dievo, bet užauginti turi agro-
nomai. Jų poreikis nuolatinis, kartos keičiasi. O valgyti no-
rėjom ir norėsim“, – suvažiavimo atidarymo kalboje sakė 
Seimo pirmininkas, agronomas Viktoras Pranckietis.

LAS XXXI suvažiavimas, skirtas pirmai Agronomų dienai paminėti. ASU iškilmių salė buvo pilna, 2017

Kartu giedojome Lietuvos himną. ASU, 2017

Agronomai vieni kitus džiugiai sveikino. ASU, 2017

LAS informacinis leidinys domino visus. ASU, 2017

505 auditorija. Pabuvome studentais. Iš dėstytojų sėmėmės gyvenimo išminties. ASU, 2017

Gausiausiai susirinko baigusieji LŽŪA 1977 m., 51 laidos agronomai. ASU, 2017

Žiūrėkite reportažą apie renginį  
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/180007/lietuvo-
je-pirma-karta-pamineta-agronomu-diena



Kviečiame Jus tapti LAS rėmėju. Jūs galite paremti LAS veiklą  skirdami iki 2 proc. pajamų mokesčio.8

 
Aktyvią veiklą vykdanti asociacija yra įdomi šakie-

čiams ir kaimyninių Vilkaviškio, Marijampolės rajonų 
agronomams. Skyriuje yra per 70 narių. 

LAS SKYRIŲ VEIKLA

LAS Šakių r. skyrius

LAS Šilalės r. skyrius

Šakių agronomai rajono bendruomenei padovanojo susiti-
kimą su Kaziu Saja, Lietuvos rašytoju, signataru, agronomu.

Šakių r. agronomai susirinko į LAS Šakių agronomų asociaci-
jos valdybos ataskaitinį susirinkimą. 2018 m.

 LAS Šakių r. skyriaus vadovas Romas Pukinskas ir agronomai 
XXXI suvažiavime. ASU, 2018 m.

LAS Šilalės r. skyriaus vadovas Algimantas Olendra ir agro-
nomai XXXI suvažiavime. ASU, 2017 m.

Šakių r. agronomų išvykos į Baltarusiją akimirkos. Susitiki-
mai ir profesinės diskusijos ūkiuose, 2018

Bendraukime. Auginkime. Džiaukimės 3

LAS VALDYBA

LAS VADOVAUJA
Marija Alechnovič, VAT prie ŽŪM Augalų dauginamosios me-
džiagos skyriaus vedėja
Kęstutis Armonas, Biržų r. ūkininkas, Ūkininkų sąjungos pir-
mininkas, LAS Biržų r. skyriaus vadovas 
Dr. Audrius Sasnauskas, LAMMC SDI direktorius
Giedrė Butkienė, LŽŪKT Paslaugų klientams padalinio vado-
vė,  LAS pirmininkė
Akademikas Zenonas Dabkevičius, Lietuvos mokslų akademi-
jos viceprezidentas, LAS vicepirmininkas
Alfredas Juozapavičius, Radviliškio r. sav.  Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas, LAS Radviliškio r. skyriaus vadovas
Dr. Robertas Kosteckas, ASU Bandymų stoties jaunesnysis 
mokslo darbuotojas
Dr. Sigitas Lazauskas, LAMMC Žemdirbystės instituto auga-
lų mitybos ir agroekologijos skyriaus vedėjas, LAS ŽI skyriaus 
vadovas 
Jonas Lisauskas, LR ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pra-
monės departamento direktoriaus pavaduotojas
Dr. Edvardas Makelis, LŽŪKT direktorius, LAS vicepirmininkas
Dr. Alfonsas Malinauskas, LAS Šiaulių r. skyriaus vadovas
Algimantas Olendra, Šilalės r. sav. Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas, LAS Šilalės r. skyriaus vadovas
Prof. Viktoras Pranckietis, LRS Seimo Pirmininkas, sustabdęs 
veiklą LAS
Dr. Rūta Česnulevičienė, LAMMC Perlojos bandymų stoties 
direktorė , LAS Varėnos r. skyriaus vadovė
Gertrūda Indilienė, UAB „Agrochema“ vadybininkė, LAS Ku-
piškio r. skyriaus vadovė
Dijana Ruzgienė, UAB „Agrochema“ produktų vadovė
Ramūnas Stonkus, Asociacijos Lietuvos kredito unijos admi-
nistracijos vadovas
Prof. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas, ARVI viceprezidentas
Arūnas Vasiliauskas, UAB Agrodema, agronomas-konsultan-
tas, LAS Šakių r. skyrius
Prof. habil. dr. Rimantas Velička, ASU Bandymų stoties direk-
torius, LAS vicepirmininkas
Juozas Zaturskas, ūkininkas, LŽŪKT Kelmės r. konsultavimo 
biuro augalininkystės konsultantas
Ona Račkienė, LŽŪKT Vidaus audito skyriaus vadovė, LAS Re-
vizijos komisijos pirmininkė
Dr. Žydrė Kadžiulienė, LAMMC ŽI direktoriaus pavaduotoja 
mokslui, LAS Revizijos komisijos narė
Doc. dr. Rita Pupalienė, ASU Studijų skyriaus vedėja, LAS Re-
vizijos komisijos narė

Agronomijos ir kitų žemės ūkio krypčių 
studijos 

LR Seimas pritarė Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir 
Aleksandro Stulginskio universitetų susijungimui. VDU bus pla-
čios aprėpties, visų pakopų (bakalauro, magistrantūros ir dokto-
rantūros) studijas bei įvairių sričių mokslinius tyrimus vykdantis 
universitetas. 

Numatoma, kad  2019 m.  pradės veikti VDU Žemės ūkio aka-
demija, į kurią perkeliamos visos ASU studijų programos. Šiuo 
metu ASU turi 49 akredituotas studijų programas: 28 – I-osios 
pakopos (bakalauro) ir 21 – II-osios pakopos (magistrantūros). 
I-osios pakopos studijų programos yra gyvybės, žemės ūkio, inži-
nerijos, technologijų, socialinių, verslo ir viešosios vadybos moks-
lų studijų krypčių grupėse.  II-osios pakopos studijos vykdomos 
anksčiau minėtose  ir ugdymo mokslų krypčių grupėse. 2018 m. 
akredituota jungtinė II pakopos studijų programa Agri-food bu-
siness management, kuri bus vykdoma kartu su Latvijos žemės 
ūkio universitetu ir Estijos gyvybės mokslų universitetu. Studijos 
pasirinkusiems šią programą vyks anglų kalba.   

2018 m. studentų priėmimas į ASU  studijų programas vyks-
ta atskirai – ne kartu su VDU. 2019 m. studentai, pasirinkę , pvz., 
Agronomijos programą, jau stos į VDU, tačiau tai bus ta pati pro-
grama ir tie patys dėstytojai, kurie turi kompetencijas dėstyti šios 
programos dalykus 

Informacija norintiems studijuoti ASU: http://asu.lt/stojantie-
siems/stojantiesiems/naujienos-stojantiesiems/. 

Tikimės, kad universitetų jungimasis nekels esminių grėsmių 
agronomijos studijoms, jų kokybei. Šis klausimas nuolat bus LAS 
darbotvarkėje.

LAS ILGALAIKIAI TIKSLAI

• Išplėsti narių (skyrių) skaičių, surasti autoritetingų, inicia-
tyvių agronomų, galinčių kolegas sudominti bendra veikla.  

• Kurti naujas tradicijas – minėti Agronomų dieną.
• Sudominti agronomus, organizuojant atviras diskusijas in-

teresų grupėse aktualiais agronomams profesiniais, darbo 
etikos, aplinkosaugos ir kitais klausimais. 

• Aktyviau nagrinėti norminius teisės aktus ir teikti pasiūlymus  
ž.ū. politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms 

institucijoms.
• Dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje: ESA European 

Society for Agronomy; CEDIA - the Confederation of Euro-
pean Agronomist; World Association of Agronomist. 

• Garsiau viešinti agronomų nuopelnus ir darbus žiniasklai-
doje, www.agronomusajunga.lt, www.facebook.com/Lie-
tuvos-agronomų-sąjunga.


