
  

Gerosios praktikos perdavimo seminaras  

„BIOLOGIŠKAI VERTINGŲ PRODUKTŲ GAMINTOJUS VIENIJANČIOS BENDRYSTĖS ERDVĖS (HUB) 

KŪRIMAS VILNIAUS RAJONE“ 

 
Tikslas - atskleisti biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių vystymo ypatumus, tinklaveikos 
naudą, pasidalyti gerąja praktika; pademonstruoti šaltalankių, erškėtrožių ir pluoštinių kanapių produktų 
biologinės vertės didinimo galimybes ir inovacijas. 
Seminaras skirtas ūkininkams plėtojantiems trumpąsias tiekimo grandines, kaimo bendruomeninių 
organizacijų ir vietos veiklos grupių nariams, savivaldos organizacijų specialistams, jauniesiems ūkininkams ir 
kitiems kaimo plėtros dalyviams. 

 

PROGRAMA 

2022-05-31, 10.00 – 14.00 val. 

Zujūnų bendruomenės namai, Mokyklos g. 1, Zujūnų k. Vilniaus r. (Rudaminos daugiafunkcinis kultūros 

centras, Zujūnų skyrius) 

   

9.45-10.00 Registracija 

10.00– 10.20 
Augalų auginimo technologijų, dirvožemio savybių, organinių medžiagų 
kompostavimo svarba šiuolaikiniame žemės ūkyje bei vystant trumpųjų maisto 

tiekimo grandinių sistemą Lietuvoje, doc. dr. Juozas Pekarskas VDU, ŽŪA 

10.30 -10.50 
Biologiškai veiklias medžiagas kaupiančių augalų derliaus dorojimo tikslai ir 
rizikos, doc. dr. Egidijus Zvicevičius 

11.00 – 11.20 
Trumposios kanapių produktų tiekimo grandinės: nauda gamtai, ūkiui ir 
žmogui, Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių 
asociacija (KAPVIA), EIP grupės „Inno Food Hub“ konsultantas 

11.30 – 11.50 
Trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystytojų galimybės reaguoti į 
besikeičiančius vartotojų poreikius, doc. dr. Gintarė Vaznonienė,  

11.50 – 12.10 Kavos pertrauka 

12.15 – 12.35 
Kaimo ir miesto ryšiai apsirūpinant sveikatai palankiais produktais, prof. dr. 

Dalius Serafinas, VU, Kokybės vadybos magistro programos vadovas, UAB 

„Kvalitetas“, „EIP grupės „Inno Food Hub“ konsultantas 

12.40 – 13.00 
Trumpųjų maisto tiekimo grandinių modeliai ir išlaidų valdymas, prof. dr. 
Vilma Atkočiūnienė, doc. dr. Valdemaras Makutėnas, VDU, ŽŪA 

13.10 – 14.00 
Diskusija: Tinklaveika - EIP veiklos grupės „Inno Food HUB“ inovacijų sklaidos 
ir bendradarbiavimo platforma, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, VDU, ŽŪA 

Mus galite sekti Facebook paskyroje: EIP veiklos grupė „Innofood Hub“, https://innofoodhub.vdu.lt 

EIP veiklos grupės vykdomas projektas „Biologiškai 
vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“  Nr. 35BV-KK-18-1-06620-PR001, 2019–
2022), finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų  


