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Mūsų ekspertinės sritys
• Saugomų teritorijų

valdymas
• Aplinkosaugos

komunikacija ir švietimas
• Aplinkosaugos politika ir

strateginis planavimas
• Darnus vystymasis
• Darnus žemės ūkis
• Saugus pavojingų

cheminių medžiagų
valdymas

• Vartotojų švietimas
• Atsakingas verslas



• Tiesioginės veiklos tyrimai

• Holistinio ir dalyvaujamojo
požiūrio taikymas

• Tarpdiscipliniškumas, 
skirtingų žinių sistemų
įtraukimas. 

Agroekologija

Mokslas ŽŪ praktika Socialinis judėjimas

• Tvarus vietinių
atsinaujinančių išteklių
naudojimas

• Vietos ūkininkų žinios ir
prioritetai

• Išmintingas biologinės
įvairovės panaudojimas, 
užtikrinant ekosisteminių
paslaugų teikimą ir
ekosistemų atsparumą

• Sprendimai, kuriantys
daugialypę naudą
(aplinkosauginę, ekonominę
ir socialinę) ne tik vietiniu, 
bet ir globaliu lygmeniu.

• Mažo mastelio ir šeimos
ūkiai

• Vietiniai ūkininkai ir
bendruomenės

• Maisto suverenumas

• Vietinis maistas ir trumpos
tiekimo grandinės

• Vietinių sėklų ir veislių
įvairovė

• Sveikas ir geros kokybės
maistas.



Ūkininkavimo sistema: 
• Pieninkystės sritis – smulkūs ekstensyvūs pieno 

ūkiai. 
• Dėmesys – perdirbantys pieno ūkiai
• Aplinkosauginis darnumas – pretekstas produkcijos 

kokybei.

Atvejo studijo problematika: 
• Kaip pieno ūkiams išlaikyti ekstensyvų ganymą, 

neintensyvinant ūkininkavimo praktikos, bet 
išliekant (tampant) konkurencingiems rinkoje? 
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Lietuvos atvejo tyrimas



Pagrindinė darnumo problematika:
• Natūrinių pievų (dažnai vertingos buveinės) 

plotas Lietuvoje per pastaruosius 20 sumažėjo
beveik 23%

• Per pastaruosius 5 metus pieno ūkių sumažėjo
50%. Retėja ir ganymo praktika, kažkiek perima
mėsiniai ūkiai, bet ganymo Lietuvoje mažėja. 

Perėjimo lygmuo: 
• Atvejo studijoje skiriamas dėmesys savo pieną

perdirbantiems ūkiams – pasirinkta būtent
sūrininkų tikslinė grupė, kuri jau yra pakeliui link 
to tvaresnio ūkininkavimo, nes produkcijojs
kokybės siekis reikalauja tausojančių
ūkininkavimo praktikų. 

• Bendrai - ankstyvas perėjimo prie agroekologinių
ūkininkavimo sistemų etapas. 
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Lietuvos atvejo tyrimas
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Ūkių darnumo vertinimo išvados



Identifikuotos agroekologinės praktikos: 
• Ekstensyvus ganymas natūrinėse pievose, rotacinis ganymas, gyvulių diversifikavimas, prie

vietos sąlygų prisitaikiusių gyvulių naudojimas, didelės įvairovės ir prie vietos sąlygų pritaikytų
žolinių pasėlių naudojimas, padidinta ankštinių augalų proporcija kultūrinėse pievose, 
aktyvaus džiovinimo šieno naudojimas, sumažintas šėrimas koncentruotu pašaru ir kt.

Įtrauktos suinteresuotos šalys (MAP): 

• Ūkininkai, ūk. asociacijų ir kooperatyvo atstovai, valdžios institucijos, ŽŪ konsultavimo
tarnyba, akademikai, NVO.
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Lietuvos atvejo tyrimas



• Ūkininkams nepakanka agroekologinio ar darnesnio
ūkininkavimo žinių. Jų taikymas praktikoje nedažnas, 
prieinamumas šalyje ribotas
• Perdirbimas ūkyje praktikuojamas retai, ūkyje sukuriamų

produktų pridėtinė vertė dar galėtų augti
• Ūkininkų verslumas taip pat galėtų augti
• Darnesnės produkcijos realizacija vis dar yra išūkis, o 

vartotojų susidomėjimas ribotas
• Nesinaudojama glaudesnio ūkininkų bendradarbiavimo

privalumais
• Smulkių šeimos ūkių atstovavimas ribotas, interesų gynimas

nepakankamas
• Tausus atsinaujinančių vietinių išteklių (įskaitant ir

dirvožemį, vandenį) naudojimas nėra pakankamai
prioritetizuojamas politiniame lygmenyje
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Aspektai trukdantys perėjimui prie darnesnio ŽŪ



• Agroekologijos, darnesnio ūk. žinių prieinamumo didinimas. 
Edukacija, praktiniai mokymai, lauko dienos, lauko
bandymai. Asociacijų ar pavienių ūk. iniciatyva. Valst. 
lygmenių - paramos priemonės specialistų samdymui, 
mokymų organizavimui.
• Parama perėjimo periodui ūkininkams pereinantiems prie

agroekologinio/ darnesnio ūkininkavimo.
• Į rezultatą (aplinkosauginių rodiklių pasiekimą) orientuotų

paramos priemonių įgyvendinimas
• Vertės grandinių gerinimas
• Gerinti ne tik agroekologinės produkcijos paklausą, bet ir jos

prieinamumą rinkoje (pasiūlą), atverti naujus realizacijos
kanalus
• Vartotojų edukacija
• Reikalinga politinė kryptis, siekis pereiti prie darnesnio ŽŪ/ 

agroekologijos

12

Instrumentai, priemonės perėjimui prie agroekologijos



• Būtinas ūkininkų agroekologijos/ darnesnio ūkininkavimo žinių įsisavinimas. Reikalingi mokymai ir
indiviualizuotos konsultacijos agroekologijai, darnesniam ūk. verslumui. Taip pat būtų naudingas
pažangesnių konsultavimo paslaugų prieinamumas šia tema ar galimybė samdyti ekspertus

• Nėra stiprios politinės valios, kur link pienininkystės sektorius turėtų judėti. Reikalingos politinės
iniciatyvos, kuriomis būtų siekiama paskatinti perėjimą prie darnesnio ūkininkavimo per konkrečias
priemones ir paramą. 

• Perdirbimo pieno ūkyje įgyvendinimas padėtų pagerinti smulkių ūkių ekonominį tvarumą. 
Aplinkosauginis darnumas dažnai eina koja kojon su siekiu gaminti išskirtinės kokybės produktus. 
Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama naujų produktų kūrimui (ar senų atkūrimui) ir tyrimams (pvz. 
biotechnologijoms).

• Būtina gerinti vietinės agroekologinės/ ekologinės produkcijos realizaciją. Idealu vietiniu lygmeniu
(pvz. Savivaldybių viešieji pirkimai). Ugdyti vartotojus, vystyti darnaus vartojimo sampratą.

• Smulkių ūkininkų asociacijų gebėjimus būtina stiprinti, ir jų rolę padedant ūkininkams pagerinti ūkių
darnumą, įgyvendinti agroekologines praktikas, gerinti ūkininkų verslumą, didinti žinių pasiekiamumą, 
organizuoti mokymus, pritraukti finansavimo galimybes ir atstovauti interesus politiniame lygmenyje. 
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Išvados
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