
 

 

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI SEMINARUOSE 

 

Kovo 23 d. 10 val. III rūmai 604 a., Aleksandro Stulginskio universitete,  

Akademijoje, Kauno rajone 

PAŽANGIŲ KAIMŲ SĄJŪDIS: VIETOS MAISTO SISTEMOS IR ALTERNATYVIŲ 

ENERGIJOS ŠALTINIŲ ĮSISAVINIMAS 

Europos Sąjungoje kylantis pažangių kaimų judėjimas apjungia kaimo vietovių bendruo-

menes, kuriančias naujas vystymosi kryptis. Tai bendruomenės, kurios mokosi pasinaudoti 

kaimo pranašumais ir populiarinti gyvenimo kaime vertybes. 

Pažangių kaimų sąjūdis – tai tradiciniai ir nauji inovatorių tinklai, kurių veiklą sustiprina 

skaitmeninių ir telekomunikacijų technologijų pažanga, bioenergetika ir gebėjimas panaudoti 

turimas žinias vietos gyventojų ir verslo plėtros naudai. 

Skaitmeninės technologijos ir inovacijos gali užtikrinti aukštesnę gyvenimo kokybę, ge-

resnes viešąsias paslaugas, geresnį ir taupų vietos išteklių panaudojimą. Tradicijų ir naujausių 

technologijų sąsajos leidžia kaime kurti naujas vertės grandines. ES Komisija viešai yra įsipa-

reigojusi remti minėtų vertės grandinių kūrimo ir sklaidos patirtį, t.y. skatinti ir palaikyti pažan-

gių kaimų judėjimą. 

Pažangių kaimų sąjūdis nėra panacėja nuo visų kaimo bėdų. Greičiau tai ES Komisijos 

raginimas tiek valdžiai, tiek vietos bendruomenėms jautriai ieškoti teritoriniu požiūriu išmin-

tingų sprendimų, atitinkančių vietos gyventojų poreikius ir plėtros potencialą, taip pat raginimas 

vietos bendruomenėms suformuoti savo išgyvenimo ilgalaikę strategiją, kuri remtųsi mokslo ir 

technologijų naujovėmis.  

Seminaro programa: 

• Pranešimas „Šių laikų sėkmės formulė: proaktyvus veikimo būdas ir greiti veiks-

mai“,  Rimantas Čiūtas 

• Pranešimas ,,Atsinaujinančios energijos bendrijos – tvari jėga bendruomenėms 

susitelkti”, prof. Jan Žukovskis. 

• Pranešimas „Pažangaus kaimo ekosistema ir vietos maisto sistema“, prof. Vilma 

Atkočiūnienė 

Diskusijos 

Tiesioginė seminaro transliacija adresu: http://video.asu.lt/flex.html?roomdi-

rect.html&key=rNpBeQwNFEPAx9jYHVQexYvT4g 

Žemės ūkio ir 
miškų mokslų 
skyrius 

http://video.asu.lt/flex.html?roomdirect.html&key=rNpBeQwNFEPAx9jYHVQexYvT4g
http://video.asu.lt/flex.html?roomdirect.html&key=rNpBeQwNFEPAx9jYHVQexYvT4g


 

Kovo 23 d. 14 val. III rūmai 604 a., Aleksandro Stulginskio universitete,  

Akademijoje, Kauno rajone 

 

TRUMPŲJŲ MAISTO TIEKIMO GRANDINIŲ KŪRIMAS KAIMIŠKOSIOSE SAVI-

VALDYBĖSE 

Trumposios maisto tiekimo grandinės grindžiamos pasitikėjimu, bendradarbia-

vimu ir tiesioginiu gaminių tiekimu vartotojams. Vartotojui tai labai svarbu, ieškančiam 

sveiko, šviežio ir kokybiško maisto. 

Seminaro programa: 

• Pranešimas „Partnerystės principo įgyvendinimas trumpojoje maisto tiekimo 

grandinėje“,  Rimantas Čiūtas 

• Pranešimas „Veiksniai, kurie turi įtakos trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūri-

mui kaimiškosiose savivaldybėse“,  prof. Vilma Atkočiūnienė 

• Pranešimas „Žemės ūkio produkcijos sandėliavimas ir kokybės išsaugojimas“, 

doc. Egidijus Zvicevičius 

 

Diskusijos 

Tiesioginė seminaro transliacija adresu: http://video.asu.lt/flex.html?roomdi-

rect.html&key=rNpBeQwNFEPAx9jYHVQexYvT4g 

 

Šviečiamosios programos organizatorių vardu  

prof. dr. Vilma Atkočiūnienė 

 

http://video.asu.lt/flex.html?roomdirect.html&key=rNpBeQwNFEPAx9jYHVQexYvT4g
http://video.asu.lt/flex.html?roomdirect.html&key=rNpBeQwNFEPAx9jYHVQexYvT4g

