
Smulkių ir šeimos ūkių darnumas 

 
Projekto paskirtis –  sukurti išsamią duomenų bazę, apimančią suklasifikuotus Lietuvos ūkius pagal 

įvairius požymius, kurie vykdo demonstracinę veikla, taip prisidedant prie Europos demonstracinių 

ūkių duomenų bazės  tinklo kūrimo. Ši atviros prieigos duomenų bazė apims Europos šalių 

informaciją apie demonstracinių ūkių veiklą ir leis ūkininkams bei kitoms organizacijoms, 

užsiimančioms demonstracine veikla lengviau komunikuoti bei dalintis patirtimi. Ji taip pat gali būti 

sėkmingai naudojama mokslininkų tarpe, atliekant tyrimus apie  demonstracinių ūkių veiklą Europos 

šalyse.  

Projekto tikslas – sustiprinti partnerystės ryšius tarp aukštojo mokslo institucijų ir profesionalios 

praktikos taikant novatoriškus metodus ir vykdant pedagogines veiklas.  

Pagrindinės veiklos: Bendradarbiavimo pagrindinė idėja – šviesti smulkius ir šeimos ūkius plėtojant 

jų funkcijas (verslumo, ekonomines, gamybos, organizacines, technines, ekologines ir socialines). 

Projekte pagrindinis dėmesys skirtas smulkių ūkių situacijai vertinti pasirinktuose Europos 

regionuose. Naujose ES šalyse narėse pradėti kurti smulkių ūkių ir verslo tinklai per partnerystės 

susitarimus teikia ypatingą naudą ekonomikai ir verslininkams (ypač kaštų mažinimo srityje, naujų 

technologijų ir informacijos naudojimo ir kt.). Viena iš svarbiausių projekto tikslinių grupių yra 

jaunieji ūkininkai ir jų problemos, gebėjimai perimti inovatyvius verslo įrankius kuriant žemės ūkio 

ateitį. Projekto turinyje numatytas įvairių smulkių ūkių funkcijų nustatymas, pagrindinių veiksnių, 

kurie daro įtaką smulkių ūkių darnumui įvertinimas atsižvelgiant į natūralias sąlygas, siekiant 

užtikrinti maisto pakankamumą ir saugumą pasirinktuose regionuose.  

Projekto nauda ir rezultatai: sukurta bendra metodika skirta ūkių analizei ir vertinimui keliose ES 

šalyse, sukurtas specializuotas inovatyvus smulkių ūkių vystymo modelis pasirinktų šalių ūkiuose, 

kurį bus galima taikyti kaip mokymo ir tyrimų priemonę. Modelis bus įdiegtas kompiuterinės 

programos (programinės įrangos) forma keliomis kalbomis ir bus prieinamas ir taikomas visų 

projekto partnerių. 

Projekto vykdymo laikotarpis – 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d. 

Projekto koordinatorius (institucija) - Slovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje (Slovak 

University of Agriculture in Nitra) 

Projekto vykdytojas – Aleksandro Stulginskio universitetas. 

Projekte dalyvaujantys Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai: 

Projekto vadovas – Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė 

Projekto vykdytojai: prof. dr. Neringa Stončiuvienė, doc. dr. Gintarė Vaznonienė, doc. dr. Ilona 

Kiaušienė, lekt. Alvydas Aleksandravičius. 

 

Projekto partneriai – Mendelio Universitetas Brno (Čekija); Organizacija „ASYF“ (Slovakija); 

Jaunųjų ūkininkų  asociacija  (Slovakija); Organizacija „AGRYA“ (Vengrija). 

Finansavimo šaltiniai – Erasmus+ 


