
                                          

 

Projektas „Tyrimas dėl žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos funkcinio modelio Lietuvoje 

parengimo“ (ŽŪŽIS) 

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, vadovaudamasi su Vytauto Didžiojo universitetu 

2021 m. rugpjūčio 30 d. pasirašyta jungtinės veiklos sutartimi Nr. 2021-JV-00055, įgyvendina 

projektą „Tyrimas dėl žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos funkcinio modelio Lietuvoje 

parengimo“ (ŽŪŽIS).  

          Projektas skirtas parengti efektyvios ir integruotos Lietuvos žemės ūkio žinių ir inovacijų 

sistemos (toliau – ŽŪŽIS) funkcinį modelį. 2023–2027 m. Europos Komisijos rekomendacijose dėl 

Lietuvos bendrosios žemės ūkio politikos strategijos plano 2023–2027 m. pažymima, kad Lietuvos 

ŽŪŽIS dėl nepakankamos dalyvaujančių subjektų sąveikos yra susiskaldžiusi, fragmentuota ir 

nepakankamai nukreipta į ūkininkų poreikius. Dėl šios priežasties būtina didinti Lietuvos ŽŪŽIS 

integraciją ir bendrus veiklos rezultatus, geriau integruojant informaciją, žinias, rekomendacijas, 

inovacijas ir mokslinius tyrimus, kad būtų skatinamas žinių plėtojimas ir sklaida tarp jos dalyvių (visų 

pirma ūkininkų, mokslininkų, konsultantų).  

         Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-11-08 – 2022-06-30. 

         Projekto partneriai: 

• Vytauto Didžiojo universitetas; 

• Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba; 

• Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras; 

• Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 

Finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas pagal Žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir 

kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2015–2022 metų programą. 

Projekto tikslas: parengti efektyvios ir integruotos Lietuvos ŽŪŽIS funkcinį modelį 2023–

2027 m. 

         Projekto uždaviniai:  

     1. Atlikti lyginamąją Lietuvos ir kitų ES šalių ŽŪŽIS situacijos analizę. 

     2. Parengti efektyvios ir integralios Lietuvos ŽŪŽIS 2023–2027 m. funkcinį modelį. 

     3. Išnagrinėti ŽŪŽIS sąsajas su žemės ūkio ir kaimo vietovių skaitmeninimo naujovėmis ir 

galimybėmis. 

     4. Atlikti ŽŪŽIS dalyvių apklausą dėl parengto efektyvios ir integruotos ŽŪŽIS Lietuvoje 

funkcinio modelio 2023–2027 m. 

         Projekto veiklos: projekto įgyvendinimo metu tyrėjų komanda, rengdama Lietuvos ŽŪŽIS 

funkcinį modelį, atliks lyginamąją Lietuvos ir kitų ES šalių ŽŪŽIS situacijos analizę, apimančią 

teisinius, ekonominius, socialinius bei aplinkosauginius aspektus. Pateiks įžvalgas dėl Lietuvos 

ŽŪŽIS veiklos, pagrįstas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo ekonominės, socialinės bei aplinkosauginės 

situacijos (SSGG) ir poreikių vertinimu. Išanalizuos galimas intervencines priemones ŽŪŽIS 

integralumui ir efektyvumui didinti. Išnagrinės ŽŪŽIS sąsajas su žemės ūkio ir kaimo vietovių 

skaitmeninimo naujovėmis ir galimybėmis. Atliks ŽŪŽIS dalyvių apklausą dėl parengto efektyvios 

ir integruotos ŽŪŽIS Lietuvoje funkcinio modelio 2023–2027 m. 

 

 


