
KONSERVUOTŲ PAŠARŲ KOKYBĖS IR RIZIKOS VERTINIMAS PIENINIŲ 
GALVIJŲ ŠĖRIMO PILNAVERTIŠKUMO IR GEROVĖS UŽTIKRINIMUI 

NR. 14PA-KK-17-1-01503-PR001 

Biudžetinės įstaigos: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras ir Nacionalinė mokėjimo agentūra 
prie Žemės ūkio ministerijos, 2017 m. gruodžio 19 d. pasirašė paramos sutartį Nr. 14PA-
KK-17-1-01503-PR001 dėl projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 
pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ įgyvendinimo. 

Projekto trukmė: nuo 2017 m. gruodžio 19 d. iki 2020 m. spalio 1 d. 

Tikslas – mokslo žiniomis pagrįsti ir skatinti pieninių galvijų produkcijos kokybės gerinimą įvairių 
konservuotų pašarų mitybinės vertės identifikavimo ir rizikos valdymo aspektais. 

Uždaviniai: 
1. Vykdant parodomąjį bandymą pieninių galvijų augintojams ir įvairių konservuotų pašarų

(siloso) gamintojams perteikti moksliniais tyrimais pagrįstus jų gamybai naudotos žaliavos kokybės, 
mitybinės vertės ir rizikos (mikotoksikologiniu atžvilgiu) tyrimo rezultatus ir pateikti rekomendacijas gyvūnų 
gerovei užtikrinti. 

2. Pieninių galvijų augintojus, įvairių rūšių siloso gamintojus supažindinti su inovacijomis 
konservuotų pašarų gamybos srityje, skatinti naujų žinių diegimą pristatant tyrimų rezultatus apie geros 
siloso kokybės užtikrinimą, rizikos veiksnių identifikavimą ir  neigiamą poveikį gyvūnų produktyvumui. 

3. Lauko dienų, seminarų, kitų informavimo renginių ir pasidalijimo patirtimi grupių susitikimų
metu pieninių galvijų augintojams, įvairių rūšių konservuotų pašarų gamintojams suteikti moksliškai 
pagrįstų naujų žinių apie pieninių galvijų produktyvumo didinimą, produkcijos kokybės ir aplinkosaugos 
gerinimą bei ekonominį naudingumą. 

Veiklos etapai: 

1. Parengti išsamią parodomųjų bandymų metodiką.
2. Įrengti parodomąjį bandymą pieno ūkiuose, pasirinktuose iš visų 10 Lietuvos apskričių.
3. Lauko dienų, seminarų ir pasidalijimo patirtimi grupių susitikimų metu vykdyti parodomųjų

bandymų praktinių rezultatų bei mokslinių inovacijų sklaidą. 
4. Rengti ir publikuoti informacinę literatūrą (straipsnius, informacinius lapelius, dalomąją

medžiagą, rekomendacijas). 



Planuojamas pasiekti rezultatas įdiegus parodomąjį bandymą: 
 

- Įrengti 1 parodomąjį bandymą 10 pieno ūkių, išsidėsčiusių visose 10 šalies apskričių. 
- Lauko dienų, seminarų, pasidalijimo patirtimi grupių susitikimų metu vykdyti parodomąjį bandymą, 

praktinių rezultatų ir mokslinių inovacijų sklaidą. 
- Rengti ir publikuoti informacinę literatūrą (straipsnius, informacinius lapelius, rekomendacijas). 
- Atlikus reikiamus tyrimus ir apibendrinus projekto metu įgytas žinias, pateikti geros kokybės siloso 

gamybos modelį. 
 

Tikimasi, kad parodomojo bandymo nauda atsispindės bandyme ir seminaruose, o suteikta 
moksliniais tyrimais pagrįsta informacija siloso gamintojams sutieks naujų žinių apie naudingus siloso 
ingredientus, gerinančius jo kokybę, didinančius produktyvumą, konkurencingumą, ekonominį 
naudingumą, ir nepageidaujamas kenksmingas medžiagas (mikotoksinus ir juos gaminančius grybus), jų 
atsiradimo priežastis bei galimybes jų išvengti. 
 

Projekto parama: projektui įgyvendinti skiriama iki 131 585,00 Eur; iš jų iki 111 847,25 Eur 
(85 proc.) skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, iki 19737,75 Eur (15 proc.) sudaro 
Lietuvos valstybės biudžeto lėšos ir iki 1500,00 Eur (1,13 proc.) – paramos gavėjo įnašas. 

 
Lektoriai (asmenys, kurie ves renginius): 
1. Dr. Audronė Mankevičienė. 
2. Dr. Alvyra Šlepetienė. 
3. Dr. Jurgita Cesevičienė. 
4. Dr. Eglė Petraitienė. nuo 2018.02.12 iki 2018.08.31 
5. Dr. Jonas Šlepetys. 
6. Dr. Bronislava Butkutė. 

 
Projektą administruojančių asmenų grupė: 

 
Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas 

Dr. Audronė Mankevičienė Projekto vadovė 8 610 49336 audrone.mankeviciene@lammc.lt 
Raminta Šiuikienė Projekto finansininkė 8 347 37360 raminta.siuikiene@lammc.lt 
Agnė Jankauskienė 
2017.12.20/2018.06.20 Projekto administratorė (I) 8 674 58491 agne.jankauskiene@lammc.lt 

Lina Ramanauskaitė  
2018.07.02 

Projekto administratorė (I) 8 674 58491 lina.ramanauskaite@lammc.lt 

Ramunė Kvedarienė Projekto administratorė (II) 8 347 37788 ramune.kvedariene@lammc.lt 

Kristina Aleliūnienė Projekto administratorė (III) 8 347 37634 kristina.aleliuniene@lammc.lt 

Aušra Lazauskienė Projekto administratorė (IV) 8 347 37789 ausra.lazauskiene@lammc.lt 
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Parodomojo badymo įdiegimo (įrengimo, vykdymo) asmenų grupė: 
 

Vardas, pavardė Pareigos Vardas, pavardė Pareigos 

Dr. Audronė Mankevičienė vyriausioji mokslo darbuotoja Sigita Janavičienė technikė 

Dr. Alvyra Šlepetienė vyriausioji mokslo darbuotoja Zita Chrapačienė technikė 

Dr. Jurgita Cesevičienė vyresnioji mokslo darbuotoja Remigija Gaurilčikaitė technikė 

Dr. Eglė Petraitienė/ 
 

Dr. Ona Auškalienė 
2019.01.02 

vyresnioji mokslo darbuotoja/ 
 
Vyresnioji mokslo darbuotoja 

Irena Pabrinkienė technikė 

Dr. Jonas Šlepetys vyresnysis mokslo darbuotojas Danutė Gadliauskienė technikė 

Yuliia Kochiieru technikė Elena Balandienė 
2018.02.12/2018.12.31 technikė 

 
Daugiau informacijos ir dokumentų, susijusių su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 

programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems 
projektams ir informavimo veiklai“, galima rasti tinklapyje www.nma.lt, o informacijos apie projektą – 
tinklapyje www.lammc.lt. 

http://www.nma.lt/
http://www.lammc.lt/
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