
          
 

 

 

„Pieno kelias“ 
 

Konsultavimo tarnyba, vadovaudamasi Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos 2019 m. lapkričio 5 d. pranešimu BRK-6784 dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį ,,Lietuvos kaimo 

tinklas“ pradėjo vykdyti projektą „Pieno kelias“ Nr. PLKT-KK-l9-l-000ll. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-11-05–2020-12-31 

Finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. 

Projekto tikslas – viešinimo akcijų metu skleisti pozityvią kaimo plėtros programos  

(toliau – KPP) naudą gyvulininkystės ūkiuose, pademonstruojant, kaip, panaudojant inovatyvias 

priemones, vartotojų namus pasiekia sveikas ir kokybiškas pienas. Renginių metu moksleiviams, 

gyvenantiems miesto vietovėse, papasakoti, kaip KPP dėka pasikeitė šiuolaikinis kaimas, 

pademonstruoti mobilios gyvulininkystės laboratorijos įrenginius, įsigytus KPP dėka, kaip jie padeda 

užtikrinti sklandžią ir kokybišką pieno gamybą.  

Projekto uždaviniai: 

1. Suorganizuoti 10 renginių skirtingose šalies apskrityse, kuriuose apie KPP naudą 

gyvulininkystės sektoriuje tiesiogiai sužinotų 300 moksleivių. 

2. Dalyvauti didžiausioje parodoje žemdirbiams „Ką pasėsi 2020“, kurios metu įvairiomis 

priemonėmis formuoti pozityvią KPP sklaidą. 

3. Suorganizuoti Kukurūzų dieną 2020, kurios metu pristatyti / pademonstruoti 

gyvulininkystės veiklos tobulinimo galimybes KPP kontekste. 

4. Suorganizuoti konferenciją „Pieno kelias – 10 sėkmės istorijų KPP kontekste“ – pranešėjai 

iš skirtingų apskričių. Aprašyti 10-ties pranešėjų – ūkininkų sėkmės istorijas ir cikliškai publikuoti 

interneto portale, skirtame žemdirbiams.  

Projekto veikla. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį numatoma veikla, nukreipta į du 

tikslinius segmentus: pradinių klasių moksleivius, gyvenančius mieste, ir šalies ūkininkus, kurie 

valdo gyvulininkystės arba mišrios veiklos ūkius. 2020 m. KPP viešinimas vyks renginių metu 10-

yje skirtingų apskričių mokyklų, kur moksleiviai galės pamatyti ir išbandyti mobilios gyvulininkystės 

laboratorijos galimybes. Rajonai, kuriuose preliminariai bus organizuojami renginiai mokyklose: 

Lazdijų r., Kėdainių r., Skuodo r., Marijampolės r., Rokiškio r., Radviliškio r., Šilalės r., Plungės r., 

Utenos r. ir Elektrėnų savivaldybė. 

Vykdant šį projektą, žemės ūkio sektoriaus atstovai bus kviečiami į konferenciją „Pieno  

kelias – 10 sėkmės istorijų KPP kontekste“, renginį „Kukurūzų diena 2020”, dalyvauti parodoje „Ką 

pasėsi 2020”. Planuojama, kad per projekto įgyvendinimo laikotarpį bus suorganizuota 13 renginių, 

kuriuose apie KPP naudą tiesiogiai sužinos ir kitiems galės papasakoti beveik 1000 žmonių. 

 


