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Data: 2017-11-15 

Vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU III rūmai, 5 aukštas, auditorijos Nr. 511), adresu 

Universiteto 10, Akademija, Kauno r.  

Renginio organizatorius: VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Inovacijų plėtros 

ir projektų valdymo skyrius.   

 

PROGRAMA 

14:00–14:30 Dalyvių registracija, pasitikimo kava   

14:30–14:40 

Įžanga/sveikinimas prof. dr. Astrida Miceikienė, ASU Ekonomikos ir vadybos 

fakulteto dekanė, ir  renginio lektorių/dienotvarkės pristatymas dr. Gintarė 

Kučinskienė, LŽŪKT Inovacijų plėtros ir projektų valdymo skyriaus vadovė 

14:40–15:10 
Neformaliojo mokymo reikšmė. Europos profesinio mokymo kreditų Sistema.  

ECVET ekspertas    

15:10–15:45 
Projekto „Pažengusiųjų ūkininkų gebėjimų stiprinimas (SKIFF)” pristatymas,  

dr. G. Kučinskienė, LŽŪKT  

15:45–16:00 

Mokymo programa „Ūkio valdymas“, Ingrida Strankauskienė, LŽŪKT 

Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus verslo ekonomikos paslaugų 

vadovė 

Kavos pertrauka 16:00–16:20 

16:20–17:05 

Mokymo programa „Informacinės komunikacinės technologijos“:  

 debesų kompiuterija 

 išmanus augalininkystės ūkis 

 išmanus gyvulininkystės ūkis 

 komunikavimo platformos 

 Gintautas Klevinskas, LŽŪKT  Technologinių  paslaugų skyriaus augalininkystės 

specialistas  

Kavos pertrauka 17:05–17:25 

17:25–17:40 
Mokymo programa „Bioekonomika“, Aušra Tumonė, LŽŪKT Inovacijų plėtros ir 

projektų valdymo skyriaus vyriausioji projektų valdymo specialistė 

17:40–17:55  Mokymo programa „Žemės ūkio rinkos“, dr. G.Kučinskienė, LŽŪKT  
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17:55 –18:10 Mokymo programa „Kaimo plėtros programa“, I.Strankauskienė,  LŽŪKT  

18:10–18:20 
Mokymo programa „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“, Renata Šimonytė, 

LŽŪKT Technologinių paslaugų skyriaus ekologijos specialistė 

 

 

Į renginį kviečiame ASU  bendruomenės ir Lietuvos ūkininkų sąjungos narius. Renginio dalyviams 

patariame su savimi turėti išmaniuosius telefonus.     

 

Registracija į renginį būtina. Apie ketinimą dalyvauti renginyje praneškite/registruokitės el. paštu: 

ausra.tumone@lzukt.lt . Registruojant grupę žmonių, prašome pateikti ir jų el.paštus.  

 

Registracija vyksta iki 2017-11-10.  

 

 

Kilus klausimams, rašykite į: ausra.tumone@lzukt.lt .    
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