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Projekto aprašymas
Aurelija Bakanauskienė savo ūkį
Anykščių rajone, Storių kaime įregistravo
2016 m. Liepos mėn. 26 d. Šiuo metu turi
10,3 ha nuosavos žemės, kurioje kurs
gyvulininkystės ūkį. Anykščių rajono žemė
yra
priskiriama
mažiau
palankiai
ūkininkavimui vietovei, tačiau turima
nuosavybėje žemė turi pranašumą steigiant
gyvulininkystės ūkį.
Didėjant
kokybiškos
maisto
produkcijos poreikiui A. Bakanauskienė
nusprendė steigti tokį gyvulininkystės ūkį,
kuris siūlytų rinkai saugią, maistingą,
kokybišką produkciją, saugotų aplinką ir
gyvūnų rūšis. Šiame ūkyje bus auginami
paukščiai (vištos dedeklės, antys, žąsys,
mėsinės vištos) avys ir triušiai. Ūkyje
laikomų gyvulių ir paukščių laikymo
sąlygos bus kuo natūralesnės siekiant

patenkinti jų elgsenos poreikius ir
išlikusius instinktus: laisvai judėti,
knaisiotis, kapstytis.
Užauginta
produkcija
bus
apdorojama ir paruošiama realizacijai
įsigytos inovatyvios įrangos pagalba.
Pirmieji produkcijos pardavimai numatomi
2017 m. ir tai sudarys 70 proc. užaugintos
produkcijos. Planuojama, kad projekto
įgyvendinimo laikotarpiu kiekvienais
metais produkcijos pardavimai augs. Dėl
numatytų investicijų pagerės darbo sąlygos
ūkyje, bus sumažinta gamybos savikaina ir
padidintas atliekamų darbų efektyvumas.
Ūkis taps konkurencingu ir galės pasiūlyti
rinkai kokybišką produkciją. Siekiant
užtikrinti efektyvų darbą ūkyje planuojama
įsirengti artezinio vandens gręžinį, įsigyti
traktorių, paukščių pešimo ir plikinimo
aparatą,
prekybines
svarstykles,
vakuuminio fasavimo aparatą, elektrinius
ganymui piemenis, triušių šėryklas ir
girdymo sistemas.

Ūkyje užauginti pašarai leis sumažinti
produkcijos
savikainą.
Ūkis
taps
konkurencingu ir galinčiu pasiūlyti ne tik
kokybišką, bet ir konkurencingą produkto
kainą.

Visa įsigyjama technika bus
inovatyvi, atitinkanti visus ES keliamus
reikalavimus bei padės mažinti ūkio
veiklos sąnaudas, didinti pelningumą ir
darbo našumą.
Siekiant
tinkamai
įgyvendinti
projekto veiklas bei užtikrinti efektyvesnį
darbą ūkyje pareiškėja planuoja išklausyti
160 akad. valandų trukmės mokymo
kursus
pagal
jaunųjų
ūkininkų
kompetencijos ugdymo programą.
Rengiantis įgyvendinti projektą
įvertinta,
kokios
investicijos
yra
būtiniausios gyvulininkystės ūkio veiklos
pradžiai, numatytos pagrindinės įsigyjamų
prekių ir paslaugų specifikacijos bei atlikta
tiekėjų apklausa.
Verslo planą numatoma pradėti
įgyvendinti 2017 metų pradžioje, tada bus
nupirkta ir įdiegta visa reikalinga įranga
ūkininkavimo pradžiai, įsigyti gyvuliai ir
paukščiai. Atsižvelgiant į numatomą ūkio
plėtrą, 2020 m. numatoma ūkyje auginti
600 žąsų, po 300 ančių ir mėsinių vištų, 50
dedeklių vištų, 59 ėriavėdes avis, 50
motininių triušių patelių. Planuojama
užauginti 3 ha plote iki 67 t. įvairių pašarų
(morkų, bulvių, pašarinių runkelių) ir
maistinės
produkcijos
pardavimui
(svogūnų, morkų, bulvių).

Šio
projekto
įgyvendinimas
prisideda prie Lietuvos kaimo plėtros
2014-2020 m. programos priemonės
„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ prioriteto –
visuose regionuose didinti visų žemės ūkio
veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą,
skatinti inovacines ūkių technologijas –
įgyvendinimo. Kartu prisidedama ir prie
pagrindinės priemonės tikslinės srities –
palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos
ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio
sektoriuje sudarymo ir kartų kaitos
lengvinimo bei priemonės kompleksinių
tikslų pasiekimo.

•
•
•
•

Anykščių rajone gyvulininkystės ūkį
įkūrusiai jaunajai ūkininkei įgyvendinus
projektą
bus
sudarytos
palankesnės
galimybės užsitikrinti aukštesnes ūkio
pajamas, sukurti naujas darbo vietas, bei
diegti
modernias
technologijas
gyvulininkystės ūkyje.
Vystant
gyvulininkystės
ūkį
planuojama siekti sertifikuoto ekologinio
ūkio statuso.

Projekto tikslai
•
•
•
•

Gaminti saugią, maistingą ir kokybišką
produkciją;
Sukurti kuo natūralesnes laikomų
gyvulių ir paukščių laikymo sąlygas;
Pagerinti darbo sąlygas ūkyje;
Sukurti naujas darbo vietas;

Padidinti atliekamų darbų efektyvumą
ir konkurencingumą;
Mokytis pagal jaunųjų ūkininkų
kompetencijos ugdymo programą;
Diegti modernias technologijas;
Siekti sertifikuoto ekologinio ūkio
statuso.

Projekto veiklos ir rezultatai
Buvo
įregistruotas
ūkis,
išsinuomotos dirbamos žemės, įsigyti
ūkiniai gyvūnai. Įkurtas gyvulininkystės
ūkis. Kasmet didėjo pajamos. Kadangi
įkurtas ekologinis ūkis, ūkio valdose buvo
užtikrinta
maksimali
gamtosauginė
aplinka. Plečiantis ūkiui iš ekologiškų
laukų auga ir švarios produkcijos kiekiai.

