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Seminaras: Dirvožemis, jo svarba, ekologija ir tvarus naudojimas  
 

Data: 2023 m. vasario 28 d.  

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Antakalnio g. 25, Vilnius 

 

PROGRAMA 

8.30 – 9.00 Pasitikimo kava. Registracija 

9.00 – 9.05 Sveikinimo žodis. Agnė Jasinavičiūtė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos direktorė 

9.05 – 9.15 

 

Įžanga. Algirdas Klimavičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės 

vadovas 

9.15– 10.45 I dalis. Dr. Jonas Volungevičius, Vilniaus universitetas ir Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslų centras 

• Dirvožemio ir agroekosistemos samprata 

• Lietuvos dirvožemių tipų įvairovė bei jų geoekologinis potencialas 

• Tvaraus naudojimo kraštotvarkiniai principai ir pasirinkimai 

• Dirvožemio būklės ir kokybės sampratos problema 

• Dirvožemių tyrimai Lietuvoje, dirvožemio duomenys ir kur juos rasti 

10.45 – 10.55 Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus 

10.55 – 11.05 Pertraukėlė  

11.05 – 12.35 II dalis. Prof. Vaclovas Bogužas, Vytauto Didžiojo universitetas, Agroekosistemų ir 

dirvožemio mokslų katedra 

• Netvaraus ūkininkavimo keliamos problemos 

• Sveiko dirvožemio formavimo principai ir praktinės priemonės  

• Tvaraus dirvožemio naudojimo aktualijos Lietuvoje  

• Dirvožemio organinės anglies sekvestracijos greitis: įvairaus intensyvumo 

ūkinės veiklos ilgalaikių tyrimų rezultatai 

12.35 – 12.45 Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus 

12.45 – 13.45 Pietų pertrauka 

13.45 – 15.15 III dalis. Nepriklausomas konsultantas Tautvydas Beinoras, UAB „Agrokonsultacija 

Tau“ 

• Kas yra dirvožemis ūkininkui?  

• Kiek aš pažįstu dirvožemį?  

• Žemės dirbimo technologijos: jų pliusai-minusai (jei galima būtų jas lyginti), 

remiantis daugiamete gamybine patirtimi.  



 

• Kas trukdo keistis ir kaip pradėti ūkininkauti kitaip? 

15.15 – 15.25 Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus 

15.25 – 16.00 Diskusija.  

 

 
Renginio metu NATURALIT projekto įgyvendinimo, viešinimo bei išlaidų pagrindimo tikslais bus fotografuojama ir filmuojama. Renginio dalyvis 

atvykdamas į renginį patvirtina, kad supranta ir sutinka, jog: 

- Renginio metu bus fotografuojamas/ filmuojamas. 

- NATURALIT projekto komanda renginio metu padarytas nuotraukas bei vaizdo įrašus gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti projekto 

įgyvendinimo, viešinimo bei išlaidų pagrindimo tikslais: padarytos nuotraukos bei įrašai gali būti publikuojami Agentūros ir projekto socialinės žiniasklaidos 

paskyrose, projekto partnerių interneto svetainėse, projekto ataskaitose ir techninėje su projekto veikla susijusioje dokumentacijoje, taip pat iliustruoti 

spausdintą medžiagą (lankstinukus, skrajutes, informacinius bukletus ar knygas). Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, informuodami Agentūrą – el. paštu 

apva@apva.lt. Mes savo ruožtu įsipareigojame užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi laikantis teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų 

saugojimo terminus, reikalavimų. 
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