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Žemės ūkio verslas, kaip ir kitas bet koks verslas, realizuodamas produkciją tikisi pasiekti kuo geresnių
rezultatų. Dauguma Lietuvos ūkininkų ir įmonių, gaminančių žemės ūkio produkciją, persiorientavę dirbti rinkos
sąlygomis, jiems talkininkauja palyginti stipri Lietuvos žemės ūkio konsultavimo ir mokymo sistema, tačiau
palyginti su pramoninkais gamybos planavimo ir organizavimo klausimais žemės ūkio dirbantieji yra žymiai
blogesnėse sąlygose. Pramonininkai į pasiūlos – paklausos pokyčius gali reaguoti greitai, atleisti darbuotojus,
sumažinti gamybą, gaminti alternatyvią produkciją ir pan. Žemdirbiai negali operatyviai imtis kardinalių
priemonių, t.y. „atleisti iš darbo“ savo karvių, kiaulių, paukščių, taip pat darbuotojų, kadangi jų dauguma – tai
šeimos nariai.
Nepaisant šių žemės ūkio verslo ypatumų, ūkių ir įmonių apskaitos duomenys rodo, kad prie tų pačių
ūkininkavimo sąlygų (žemės našumo, ūkio dydžio ir kainų bei paramos) jų veiklos rezultatai gana skirtingi. Kaip
pasiekti pačių geriausių rezultatų prie turimų ūkio gamybinių, energetinių ir darbo išteklių bei esamų kainų ir
paramos ūkininkams siūlosi į pagalbą Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) darbuotojai pagal nuo
2013 m. balandžio 1d. pradėtą vykdyti projektą „Gamybos procesų valdymas ir integruotų informacinių sistemų
infrastruktūros panaudojimas ūkių veiklos tobulinimui“ finansuojamą pagal KPP 2007-2013 metų Profesinio
mokymo ir informavimo veiklos „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo
žinių ir inovacinės praktikos sklaida” sritį.
Projekto tikslas – suteikti ūkininkams ir kitiems tikslinės grupės nariams žinių apie gamybos procesų
valdymą ir integruotų informacinių sistemų panaudojimą valdant augalininkystės ūkį bei planuojant veiklą.
Projekto metu parengta bandymų metodika, penkiuose ūkiuose įrengtas parodomasis bandymas. Po
integracijos ir bandymų ūkiuose numatyta surengti 20 lauko dienų ir pademonstruoti, kaip integracinė sistema
veikia konkrečiame ūkyje. Taip pat bus organizuota dvidešimt mokomųjų seminarų, per kuriuos daugiausia
dėmesio bus skiriama gamybos procesų planavimui. Ūkininkai bus apmokomi, kaip taikyti integracines sistemas,
jungiančias visą ūkio infrastruktūrą, o ūkių darbuotojai – dirbti su grūdų produkcijos prekybos sistemomis,
naudotis valstybės lygmeniu paplitusiomis elektroninėmis paslaugomis. Seminarai vyks visose Lietuvos
apskrityse.

Projektas bus įgyvendintas per dvejus metus nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. balandžio 15 d.
Planuojama, kad renginiuose iš viso dalyvaus ne mažiau kaip 440 žemės ūkio darbuotojų. Renginiai turės naudą
ne tik žemės ūkio darbuotojams, bet ir mokslininkams.

Projekto dalyviai Pauliaus Pikšrio ūkyje
LAEI mokslininkai tiki, kad ir pasibaigus projektui, ūkininkai domėsis rezultatais, nes integruotų
informacinių sistemų bei tam tikrų programinių instrumentų panaudojimas ūkiuose sudaro sąlygas žemės ūkio
darbuotojams gauti kuo tikslesnius duomenis, racionaliai panaudoti kiekvieną žemės arą, tiksliai apskaičiuoti
derliaus savikainą ir atlikti būsimo pelno prognozę.

