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Parodos organizatorių sveikinimo žodis

Prof. dr. Antanas
MAZILIAUSKAS
Aleksandro Stulginskio
universiteto rektorius

Jau aštuntus metus rengiama tradicinė miško, medžioklės
ir aplinkos paroda „Sprendimų ratas 2015“, iki šiol sėkmingai
plėtojusi miškininkystės, medžioklės, gamtosaugos, aplinkos
tvarkymo, alternatyvios energetikos temas, šiemet pasipildo
labai svarbia ir aktualia šalies ūkiui gyvulininkystės tema.
Kartu su pagrindiniais parodų partneriais – LR aplinkos
ministerija, Generaline miškų urėdija, Lietuvos medžiotojų ir
žvejų draugija džiaugiamės matydami Jus parodoje, vienijančioje
visus pagal parodos tematiką įvairių sričių lyderius.
Tikimės, kad miškų ūkio, medienos perdirbimo, komunalinio
ūkio technikos bei gyvulininkystės naujovės ir technologijos,
šiuolaikiškos aplinkos tvarkymo priemonės ir sprendimai sudomins ir bus naudingi ne tik šių sričių profesionalams, bet ir
parodos lankytojams. Parodoje pristatomi naujausių technologijų
sprendimai, seminarų ir diskusijų rezultatai, gimusios idėjos ir
sumanymai – tai dar vienas žingsnis, siekiant sveikos, švarios
ir gražios Lietuvos.
Dosnios atradimų, vertingos informacija ir kupinos gerų
emocijų parodos! Gražaus ir saulėto rudens.
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Kęstutis
TrečiokAS

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministras

Mieli parodos organizatoriai ir dalyviai,
Džiaugiuosi, kad Aleksandro Stulginskio universitete Kaune
jau aštuntą kartą vyks tradicine tapusia paroda „Sprendimų
ratas“, kuri padeda keisti visuomenės požiūrį ir ugdyti žmogų
kaip gamtos saugotoją bei puoselėtoją.
Neperdėsiu sakydamas, kad gamta – visų mūsų namai. Kasdien turėtume jausti atsakomybę už jos išsaugojimą ir racionalų
išteklių naudojimą, kad gamtos teikiamų turtų užtektų ne tik
mums, bet ir ateities kartoms – mūsų vaikams, anūkams.
Tikėtina, kad parodoje pristatomi nauji technologiniai sprendimai, šiuolaikinės visuomenės darnaus vystymosi ir plėtros
tendencijos, seminarų diskusijų rezultatai, gimusios naujos idėjos
sudarys geras prielaidas konkurencingo ir artimo gamtai miško,
medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės ūkių plėtrai ir ateityje.
Parodos organizatoriams norėčiau palinkėti drąsių idėjų ateityje, dalyviams – ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su gamta, o
svečiams – nenustoti domėtis aplinkosaugos aktualijomis. Visi
kartu mes pasiekėme puikių rezultatų, todėl visiems Jums linkiu
nesustoti puoselėjant meile ir atsakomybe paremtus žmogaus
santykius su gamta.
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Eugenijus
TIJUŠAS

Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos pirmininko
pavaduotojas
Mūsų draugijos medžiotojai ir žvejai laukia Jūsų, mieli lankytojai, jau aštuntajame ,,Sprendimų rate“.
Šiais metais Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugiją parodoje
atstovaus žemaičiai. Gardžias vaišes parodos dalyviams ir
svečiams kartu su žemaičiais siūlys ir Aukštaitijos, Dzūkijos,
Suvalkijos medžiotojai ir žvejai.
Apsilankę mūsų stenduose rasite ir artimiausių mūsų kaimynų: latvių, estų, baltarusių, medžiotojų prisistatymus. Kartu su
mumis bus ir šaunūs mūsų bendražygiai – medžioklės ir žvejybos suvenyrų, iškamšų, gardžių žvėrienos patiekalų, medžioklės
ir žvejybos amunicijos, gyvūnų globos priemonių gamintojai,
medžioklės ir žvejybos kelionių organizatoriai.
Mūsų stende Jus sutiks ir net leis išbandyti akies taiklumą
seniausio medžioklės ginklo – lanko – gerbėjai ir puoselėtojai.
Mūsų prisistatymo vinis šiais metais bus tikras medžioklinių
šunų šou.
Malonaus lankymosi ir šaunių įspudžių „Sprendimų rate
2015“.
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Dr. Rimantas
PRŪSAITIS

Generalinis miškų urėdas

Miško darbų ratas sukasi taip, kad po svarbiausio metų
darbo – miškasodžio, suplanavus kito kirtimo sezono darbus ir
atslūgus gaisrų pavojui miškininkai spalio pradžioje gali kasdienio triūso rezultatus eksponuoti savo Alma Mater vykstančioje
parodoje. Miškų urėdijos įsisuko į bendrą parodos veiklų ratą
dar jos debiuto metais, 2008-aisiais. Išmoningai paruošti stendai
su svetingais miškininkais tapo neatsiejama parodos dalimi ir
jos traukos taškais.
Šiemet parodoje dalyvauja septynios iš 42 miškų urėdijų (Biržų, Druskininkų, Dubravos eksperimentinė-mokomoji, Kauno,
Šakių, Švenčionėlių ir Tauragės miškų urėdijos). Kiekviena iš jų
savo stenduose pristatys po konkrečią veiklos sritį: medienos
ruošos raidą, miško apsaugą ir rekreaciją, komercinių medžioklės plotų priežiūrą, miško sodmenų ekspozicijas, biokuro ruošą
urėdijoje. Pastarasis darbų baras – žaliavos biokurui ruošos plėtra – yra valstybinių miškų sektoriaus prioritetas jau treti metai.
Pernai parodos komisijos sprendimu Raseinių miškų urėdija
įvertinta už atsakingą požiūrį į valstybinių miškų tvarkymą ir
aktyvų dalyvavimą šioje jau tradicine tampančioje parodoje, sukančioje vis didesnį sprendimų ratą. Užpernai Valkininkų miškų
urėdija parodos diplomu ir medaliu buvo apdovanota už šalutinių miško išteklių naudojimo galimybių tinkamą pristatymą.
Parodos laureatėmis ir diplomantėmis yra tapusios Panevėžio,
Anykščių, Trakų, Rokiškio miškų urėdijos. Generalinė miškų
urėdija kartu su parodoje dalyvavusiomis miškų urėdijomis
jau pirmaisiais parodos metais tapo viena iš penkių laureatų
geriausiai pasiruošusių parodai.
Miškininkai yra tarsi tiltas tarp žmogaus ir miško, todėl be
svarbiausių ir būtinų darbų miškui, dirbame ir žmogui. Kviečiu
aplankyti Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos
ir valstybės įstaigų miškų urėdijų stendus – užeikite ne tik pažiūrėti miško, bet ir pasižmonėti, pasikonsultuoti.
Sprendimų ratas 2015
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Parodos „SPRENDIMŲ RATAS 2015“
programa
Parodos darbo laikas 9–17 val.
Spalio 1 d. (ketvirtadienis)
10.00 – Iškilminga parodos pradžia.
		 Iškilmių aikštelė paviljone Nr. 2.
10.00 – Seminarų ir pasitarimų pradžia. IV rūmai.
10.00 – Vytelių pynimo amato demonstracijos pradžia.
		 Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos
		 centro stendas paviljone Nr. 2.
11.00 –
		
		
		

UAB „Paslaugos žemdirbiams“ produkcijos
pristatymas ir degustacija.
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos
centro stendas paviljone Nr. 2.

14.00 – Raivo Freimanio (Latvija) fotografijų parodos
		 „Dailus mano tėvelio dvarelis“ atidarymas.
		 IV rūmai.
14.00 – Šunų dresūros ir sporto klubo „Nasrai“
		 pasirodymas. Aikštelė prie paviljono.
15.00 – Parodos laureatų apdovanojimas.
		 Iškilmių aikštelė paviljone Nr. 2.
Spalio 2 d. (penktadienis)
10.00 – Seminarų ir pasitarimų pradžia. IV rūmai.
10.00 –
		
		
		

Pyplių ūkio programos „Kepa kepa stebuklinga
naminė duona...“ pradžia.
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos
centro stendas paviljone Nr. 2.

10.00 – Lipimo dėžių bokštu kartu su eXpedicija.lt
		 pradžia. Iškilmių aikštelė paviljone Nr. 2.
12.00 – Benjamino Sakalausko fotografijų parodos
		 „Gamtos ir kelionių akimirkos“ atidarymas.
		 IV rūmai.
Sprendimų ratas 2015
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12.00 – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narių ant
		 laužo išvirtos žvėrienos sriubos degustacija.
		 Aikštelė prie paviljono Nr. 2.
12.00 –
		
		
		

Lietuviško česnako pagardų pristatymas ir
degustacija. MB „Smagurys“.
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos
centro stendas paviljone Nr. 2.

14.00 – „Žali Žali“ salotų fiesta – degustacija.
		 Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos
		 centro stendas paviljone Nr. 2.
15.00 – Medžioklinių šunų pasirodymas.
		 Aikštelė prie paviljono Nr. 1.
Spalio 3 d. (šeštadienis)
10.00 – Seminarų ir pasitarimų pradžia. IV rūmai.
10.00 – Vytelių pynimo amato demonstracijos pradžia.
		 Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos
		 centro stendas paviljone Nr. 2.
10.00 – Lipimo dėžių bokštu kartu su eXpedicija.lt
		 pradžia. Iškilmių aikštelė paviljone Nr. 2.
12.00 – Bičių vaško žvakių liejimo edukacija.
		 Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos
		 centro stendas paviljone Nr. 2.
12.00 – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narių ant
		 laužo išvirtos žvėrienos sriubos degustacija.
		 Aikštelė prie paviljono Nr. 2.
13.00 – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narių ant
		 laužo išvirtos žuvienės degustacija.
		 Aikštelė prie paviljono Nr. 2.
15.00 – Medžioklinių šunų pasirodymas.
		 Aikštelė prie paviljono Nr. 1.
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Visomis parodos dienomis:

Kauno rajono turizmo ir
verslo informacijos centro stende paviljone Nr. 2
vyks pramoginės-pažintinės atrakcijos
„Pažink kraštą, kuriame gyveni!”.

Miškų ir ekologijos fakulteto stende
„Pajausk miško galią“ paviljone Nr. 2
vyks specialistų konsultacijos.

Aplinkos ministerijos stende paviljone Nr. 2
vyks pramoginės-pažintinės akcijos
„Piešiu mišką“ ir „Pažink mišką“.

Universiteto IV rūmų pirmame aukšte
veiks Slėnio „Nemunas“ ekspozicija
„Nuo amato iki inovatyvaus verslo“.
Sprendimų ratas 2015
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SEMINARAI
Spalio 2 d. (ketvirtadienis)

10

12.00 –
		
		
		
		
		
		
		

Inovatyvūs produktai augalininkystei.
S. Azizbekjan, Fizikos ir organinės
chemijos institutas (Baltarusija),
A. Ramaškevičienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas,
E. Sieverding,
Hohenheimo universitetas (Vokietija).
IV rūmų 211 aud.

12.00 –
		
		
		

Ekologinės žemdirbystės 25-metis.
V. Žekonienė, B. Bakutis,
Ekologinės žemdirbystės asociacija „Gaja“.
Centrinių rūmų 507 aud.

12.00 –
		
		
		
		
		

Gaisrinė sauga ūkyje.
A. Šlapkauskas, Aleksandro
Stulginskio universitetas,
J. Lukošius,
VšĮ Priešgaisrinių paslaugų garantas.
II rūmų 219 aud.

13.00 –
		
		
		
		

Vietinių medžiagų panaudojimas
pastatų statyboje.
D. Ramukevičius, V. Gurskis, P. Milius,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 324 aud.

13.00 –
		
		
		
		

Agrotechnologijų srities veiklų inovacijos
ir geroji praktika.
Ž. Juknevičienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų Mokslo kavinės diskusijų zona.
Sprendimų ratas 2015

Seminarai

14.00 – Medžioklinio šuns pasirinkimas.
		 R. Vaitkevičiūtė,
		 Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų konferencijų salė.
14.30 –
		
		
		
		
		

Dirvožemio derlingumo išsaugojimas –
kiekvieno ūkininko pareiga ir rūpestis.
R. Vaisvalavičius, J. Aleinikovienė,
R. Mikučionienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.

15.00 –
		
		
		
		
		

Vietos produktų vertės didinimo galimybės
V. Atkočiūnienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas,
L. Dockevičienė,
Rietavo verslo informacijos centras.
III rūmų 411 aud.

15.00 –
		
		
		
		
		

Pasklidosios vandens taršos mažinimo
priemonių įrengimas pilotiniame baseine.
P. Punys, UAB „Aplinkos inžinierių grupė“,
V. Gasiūnas, N. Bastienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.
Spalio 2 d. (penktadienis)

10.00 –
		
		
		
		
		
		

Žemdirbių-gamintojų organizacijų
formavimas.
J. Ramanauskas, V. Vaznonis, J. Žukovskis,
Aleksandro Stulginskio universitetas,
D. Kviklys, Lietuvos agrarinių
miškų ir mokslų centras,
V. Jundulas, ŽŪK „Agrolit“.
III rūmų 418 aud.
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11.00 –
		
		
		
		
		

Pluoštinės kanapės – perspektyvus augalas
energetikai ir sėjomainai.
A. Jasinskas, Aleksandro Stulginskio
universitetas, Z. Jankauskienė,
E. Gruzdevienė,
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.
IV rūmų 211 aud.

11.00 –
		
		
		

Apvaliosios medienos matavimo ir kokybės
vertinimo aktualijos.
E. Petrauskas,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.

11.00 –
		
		
		

Aktinidijos.
V. Pranckietis, A. Paulauskienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
Centrinių rūmų 506 aud.

11.00 –
		
		
		

Biologinių priedų įtaka dirvožemio drėgmei.
I. Adamonytė, A. Kvaraciejus, G. Vyčienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 330 aud.

12.00 –
		
		
		
		
		

Aplinkosauginiai sprendimai žemės ūkio
subjektams.
R. Juodkienė, UAB „Rilemija“,
J. Žukovskis,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 411 aud.

12.00 –
		
		
		
		

Energetinis ir ekonominis tiksliojo ūkininkavimo
technologinių procesų vertinimas.
R. Zinkevičius, R. Rakštys, E. Serva,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
VIII rūmų 211 aud.
Sprendimų ratas 2015
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13.00 –
		
		
		

Europos Sąjungos parama miškų ūkiui.
D. Vaikasas, N. Kupstaitis,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
IV rūmų 211 aud.

13.00 –
		
		
		

Žolynų paruošimo žiemojimui ypatumai.
E. Klimas,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.

13.00 –
		
		
		
		

Moksliniai rezultatai ir verslo praktika
maisto pramonėje.
A. Paulauskienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų Mokslo kavinės diskusijų zona.

13.00 –
		
		
		
		
		

Mokesčių optimizavimas žemės ūkio
versle: nauda ir galimybės.
A. Miceikienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas,
A. Pšemeneckas, UAB „Findep“.
III rūmų 610 aud.

14.00 –
		
		
		
		
		

Šunys varyminėse medžioklėse.
R. Vaitkevičiūtė,
Aleksandro Stulginskio universitetas,
A. Dziadas, Respublikinis medžioklinės
šunininkystės centras.
IV rūmų konferencijų salė.

14.30 –
		
		
		

Nuotolinis šiltnamio stebėjimas ir valdymas.
Ž. Kalsytė, UAB „Topkodas“, J. Žukovskis,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 418 aud.
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Spalio 3 d. (šeštadienis)

14

11.00 –
		
		
		
		
		

Ekologinės beržų sulos gavyba: technika ir
technologija.
E. Bartkevičius, V. Vilimas,
Aleksandro Stulginskio universitetas,
V. Šimelis, MB „Ekosula“.
IV rūmų 204 aud.

11.00 –
		
		
		

Išmaniosios technologijos medžioklėse.
G. Šidlauskas, R. Vaitkevičiūtė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų konferencijų salė.

13.00 –
		
		
		
		

Jaunimo galimybės ir iniciatyvos kaimo
plėtros ir verslo srityse.
I. Kubiliūtė-Vedeikienė,
Slėnio „Nemunas“ Mokslo kavinė.
IV rūmų Mokslo kavinės diskusijų zona.
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KONSULTACIJOS
Agronomijos fakulteto stende „Klausk agronomo“
paviljone Nr.2 vyks specialistų konsultacijos:
Spalio 1 d. (ketvirtadienis)
13.00 – Neinfekcinės augalų ligos. Lekt. A. Šaluchaitė.
14.00 – Žemės dirbimo sistemų, šiaudų ir žaliosios
		 trąšos derinių ilgalaikis poveikis
		 dirvožemio kokybei. Prof. dr. V. Bogužas.
15.00 – Necheminė piktžolių kontrolė.
		 Doc. dr. D. Jodaugienė.
Spalio 2 d. (penktadienis)
10.00 – Apie sodus. Doc. dr. V. Pranckietis.
11.00 – Javų kenkėjai. Lekt. dr. P. Mulerčikas.
12.00 – Augalai ir jonizuotas vanduo.
		 Doc. dr. R. Malinauskaitė.
13.00 – Kodėl genda maistas? Doc. dr. A. Krasauskas.
14.00 – Rapsų produktyvumo formavimas ekologinėje
		 žemdirbystėje. Doc. dr. A. Marcinkevičienė.
15.00 – Žemės ūkio augalų kenkėjai.
		 Doc. dr. V. Tamutis.
Spalio 3 d. (šeštadienis)
11.00 – Augalų mikrodauginimas.
		 Dr. R. Masienė, dr. V. Jonytienė, dr. R. Kuprienė.
		 ASU Agrobiotechnologijos laboratorija, VII rūmai.
12.00 – Kaladžių (Caladium Vent.) dauginimas.
		 Prof. dr. S. Gliožeris.
		 ASU šiltnamis prie VIII rūmų.
Sprendimų ratas 2015
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ORGANIZACINIS KOMITETAS
KĘSTUTIS TREČIOKAS – komiteto garbės pirmininkas,
LR Aplinkos ministras;
ANTANAS MAZILIAUSKAS – organizacinio komiteto pirmininkas,
Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius;
VIRGINIJUS VENSKUTONIS – komiteto pirmininko pavaduotojas,
ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius;
BIRUTĖ STEIKŪNIENĖ, ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko
parodų organizavimo centro vadovė;
VYTENIS NEVERDAUSKAS, laikraščio „Ūkininko patarėjas“ vyriausiasis
redaktorius;
EDMUNDAS BARTKEVIČIUS, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto
dekanas;
RimANTAS PRŪSAITIS, generalinis miškų urėdas;
EUGENIJUS TIJUŠAS, Lietuvos žvejų ir medžiotojų draugijos pirmininko
pavaduotojas;
VALDAS VAIČIŪNAS, LR Aplinkos ministerijos miškų departamento
direktorius.

DARBO GRUPĖ
A. Andrijauskienė
A. Arnašiutė
R. Čiūtas
R. Jodenytė
A. Jonaitis
V. Laukaitis
V. Liakas
E. Liakienė
M. Martinkus
N. Matulionienė
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R. Mažeika
R. Petlickaitė
K. Pėtelis
R. Pranaitienė
V. Pužauskas
J. Račilauskienė
E. Šarauskis
A. Šlapkauskas
L. Taparauskienė
A. Žilionis		
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Miško, medžioklės,
aplinkos ir gyvulininkystės
technologijų parodos

dalyvės

A

Parodos dalyvės

UAB ABARA GROUP
Obelynės g. 38, LT–47401 Kaunas
Tel. +370 670 87 055
Faks. +370 37 40 66 70
El. paštas info@kamenkatilai.lt
www.kamenkatilai.lt
VADOVYBĖ
Linas Jonikas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Granuliniai katilai, kieto kuro katilai, granulių degikliai, oro šildytuvai.
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UAB AGROLIUX
J. Janonio g. 30a, LT–35289 Panevėžys
Tel. +370 686 78 183
Faks. +370 45 46 19 94
El. paštas agroliux@agroliux.lt
www.lemigo.lt; www.agroliux.lt
VADOVYBĖ
Linas Dauknys – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Apsauginė avalynė, darbo batai, laisvalaikio batai, tekstilės avalynė, batai
vaikams, botai, apranga bei avalynė žvejams, kitos prekės.
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UAB AGROSISTEMOS
Verslo g. 17, Kumpių k., LT–54311 Kauno r.
Tel.: +370 37 26 16 12, +370 679 28 387
Faks. +370 37 26 16 12
El. paštas info@agrosistemos.lt
www.agrosistemos.lt
VADOVYBĖ
Audrius Guzevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų bokštai, grūdų transportavimo įrengimai, grūdų valomosios, grūdų
džiovyklos, grūdų malūnai, grūdų traiškytuvai, grūdų drėgmės matuokliai,
pašarų bokštai, pašarų maišytuvai, srutų cisternos, priekabos ir puspriekbės,
atsarginės detalės įvairiai žemės ūkio technikai bei traktoriams, traktoriai,
kita.
EKSPONATAI
Grūdų bokštas, pašarų bokštas, sraigtiniai grūdų transporteriai, grūdų
traiškytuvas, pašarų maišytuvas, grūdų valomoji, diskinis skutikas, giluminis
skutikas.
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UAB AGROTAKA
Lingailių g. 5, LT–79241 Šiauliai
Tel. +370 41 51 91 16
Faks. +370 41 50 70 90
El. paštas marius@agrotaka.lt
www.agrotaka.lt
VADOVYBĖ
Arūnas Maziukas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio technika, miško technika, puspriekabės, mėšlo kratytuvai,
miško priekabos, sėjamosios, smulkintuvai, mulčiariai, diskiniai skutikai,
diskiniai plūgai, plūgai, žemės dirbimo frezos, šakų smulkintuvai, šieno
vartytuvai, šieno grėbliai, rotacinės šienapjovės, būgninės šienapjovės,
trąšų barstytuvai ir kita technika.
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UAB AGROTEKA
Ateities pl. 45B, LT–52104 Kaunas
Tel. +370 37 43 01 81
Faks. +370 37 43 01 06
El. paštas agroteka@agroteka.lt
www.agroteka.lt
VADOVYBĖ
Eimantas Kavoliūnas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pristatome, supažindiname bei realizuojame naują, tvirtą ir ilgaamžę techniką, dirbančią pagal naujausias technologijas, leidžiančias didinti mūsų
klientų produktyvumą. Siūlome Jums traktorius „Zetor“, grūdų sandėliavimo
įrangą, žemės dirbimo techniką, pašarų ruošimo techniką, sėjos techniką,
tręšimo techniką, mėšlo tvarkymo techniką, žemės ūkio technikos atsargines
dalis bei serviso paslaugas.
Teikiame silosavimo ritiniuose paslaugą. Tai siloso, cukrinių runkelių
griežinių, traiškytų grūdų ir kt. medžiagų presavimas ir pakavimas į ritinius
naujausia, pažangia technologija. Aukščiausios kokybės pašaras išlaikomas
ištisus metus.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Reliable „Zetor“ tractors manufactured in Czech Republic, various agricultural machinery, spare parts and technical maitenance.
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UAB AKVASANITA
Bituko g. 27, LT–52486 Kaunas
Tel. +370 37 45 18 23
Faks. +370 37 45 18 21
El. paštas dariusm@akvasanita.lt
www.akvasanita.lt
VADOVYBĖ
Darius Mirbakas – komercijos direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Savo prekes tiekiame visuose Lietuvos regionuose esančioms mažmeninės
prekybos vietoms, prekybos centrams ir fiziniams asmenims. Ypatingą
dėmesį kreipiame į prekių kokybę ir klientų aptarnavimą.
EKSPONATAI
Arkinis ir šlaitinis surenkamieji šiltnamiai dengti polikarbonatu.
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VšĮ ALEKSANDRO

STULGINSKIO

UNIVERSITETAS

Studentų g. 11, LT–53361 Akademija, Kauno r.
Tel. +370 37 75 23 00
Faks. +370 37 39 75 00
El. paštas vrs@asu.lt
www.asu.lt
VADOVYBĖ
Prof. dr. Antanas Maziliauskas – rektorius.
Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) yra aukštojo mokslo ir studijų
institucija, nuolat tobulinanti savo veiklą ir siekianti tenkinti svarbiausius
visuomenės poreikius. Šiandien tai vienintelis universitetas Lietuvoje,
rengiantis aukštos kvalifikacijos žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus,
kurie skleisdami biologines, inžinerines ir socialines technologijas, žemės,
miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias
žinias ir patirtį yra pripažįstami visame pasaulyje.
Penkiuose – Agronomijos, Miškų ir ekologijos, Ekonomikos ir vadybos,
Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetuose plėtojamos Biomedicinos, Socialinių, Fizinių ir Technologijos mokslų studijų
sričių programos.
Turėdami modernią mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir stiprų mokslinį potencialą plečiamės ir kvalifikuojamės atliekant: ekologiškų vaisių, uogų, daržovių
ir kitų augalų maistinius bei juslinius kokybės tyrimus; alternatyvių ir netradicinių augalų (aliejinių moliūgų, judros, topinambo, dumplūnės, aktinidijų ir
t.t.) kokybinių rodiklių tyrimus; perdirbimo produktų iš ekologiškos ir įprastai
užaugintos žaliavos technologijų kūrimą; biodujų, biodegalų, biokuro ir kitų
bioenergetinių išteklių kiekybinius ir kokybinius vertinimus; biodujų jėgainių
statybos galimybių studijų ir projektų technologinių dalių rengimą; biogeninių
elementų efektyvumo tyrimus; medienos ir jos produktų kokybės ir savybių
vertinimus ir kt; medžiojamų gyvūnų populiacijos tvarkymo ir poveikio
aplinkai vertinimus, medžioklėtvarkos projektų rengimą; oro, vandens,
dirvožemio ir augalinės produkcijos kokybės tyrimus; upių, ežerų ir kitų
vandens telkinių bei drenažo sistemų vertinimus; ž. ū. gamybinių pastatų,
hidrotechnikos ir kitų statinių būklės bei medžiagų tyrimus; hiperspektrinį
skenavimą, aerofotografavimą, objektinį vaizdų apdorojimą; ž. ū. technikos
ir technologijų, tiksliosios žemdirbystės tyrimus; mikroklimato ir oro taršos
iš gyvulininkystės statinių vertinimus; darbo ir gyvenamosios aplinkos
taršos tyrimus ir priemonių triukšmo, vibracijos, apšvietimo, spinduliuotės
ir kt. taršai mažinti projektavimą; mechaninių sistemų tribologinius tyrimus;
apskaitos ir finansų sistemų tyrimus; kaimo verslų ir jų infrastruktūros
organizacijų vadybos tyrimus.
ASU Atviros prieigos centras, apc@asu.lt, +370 685 85 813
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UAB ANGARŲ SISTEMOS
Draugystės g.20, LT–51257 Kaunas
Tel. +370 618 88 955
Faks. +370 37 45 19 54
El. paštas angarusistemos@gmail.com
www.angarusistemos.lt
VADOVYBĖ
Artūras Kasperavičius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pastatų metalinių konstrukcijų elementai.
Genranga, autorinė priežiūra, techninė priežiūra.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Trade in industrial building construction.
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UAB AUDROKESTA
Daugėliškių k., Šakių sen., LT–71141 Šakių r.
Tel. +370 345 60 445
Faks. +370 345 51 206
El. paštas audrokesta@audrokesta.lt
www.audrokesta.lt
VADOVYBĖ
Audrius Mockaitis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
atsarginių detalių tiekimas visų gamintojų žemės ūkio technikai;
žemės ūkio paskirties technikos remontas;
purkštuvų techninė apžiūra;
negabaritinių krovinių pervežimas Lietuvoje ir užsienyje.
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų perkrovimo priekaba „Horsch Titan 34UW“, kombinuotas skutiklis
„Horsch Tiger 4MT“, noragėlinis prikabinamas skutiklis „HORSCH Terrano
4FX“, prikabinamas diskinis skutiklis „Horsch 8RT“, pakabinamas diskinis
skutiklis 3,5CT, prikabinama diskinė sėjamoji „Horsch Pronto 4DC“, pakabinama diskinė sėjamoji „Horsch Ekspress 3TD“, priekaba „Pronar T680“,
puspriekabė „Pronar T683“, prikabinamas purkštuvas „Lemken Primus 45“,
savaeigis purkštuvas „Leeb“.
EKSPONATAI
„Horsch“, „Rolmako“, „Lemken“, „Pronar“ gamintojų technika.
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UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT–49185 Kaunas
Tel. +370 37 40 80 32
Faks. +370 37 31 27 79
El. paštas info@autotoja.lt
www.autotoja.lt
VADOVYBĖ
Vytautas Naujalis – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Autotoja“ prekiauja naujais ir naudotais „Toyota“ ir „Lexus“ automobiliais, originaliomis atsarginėmis dalimis ir aksesuarais, taip pat siūlo
lanksčius „Toyota“ lizingo finansavimo būdus, garantinės ir pogarantinės
priežiūros paslaugas (techninė priežiūra, kėbulų remonto ir dažymo darbai).
EKSPONATAI
„Toyota Land Cruiser 150“, „Toyota Hilux“, „Toyota RAV4“.
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IĮ BALTIJOS KAILIAI
Saulėlydžio g. 17, LT–48183 Kaunas
Tel. +370 616 97 789
El. paštas stravica@takas.lt
www.baltijoskailiai.lt

VADOVYBĖ
Arūnas Stravickas – direktorius.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Apranga medžiotojams iš natūralaus kailio. Gaminiai iš natūralaus avikailio:
liemenės, kepurės, pirštinės, kailinės įmovos, šlepetės, padukai ir t.t.

28

Sprendimų ratas 2015

Parodos dalyvės

B

V. Korsako įmonė BASANA
Alyvų g. 11 B, LT–82179 Radviliškis
Tel. +370 698 17 602
Faks. +370 422 60 008
El. paštas basana@takas.lt
www.basana.lt, www.huntermoda.com
VADOVYBĖ
Vitalijus Korsakas.
Veiklos sritys
Apranga medžioklei;
darbo drabužiai.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Drabužiai, avalynė ir įvairūs aksesuarai medžioklei ir žvejybai.
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UAB BAUER INT
Sausio 13-osios g. 2, LT–04343 Vilnius
Tel. +370 699 27 538
Faks. +370 5 215 2041
El. paštas jolanta@bauer.lt
www.bauer.lt
VADOVYBĖ
Vilmantas Mičiūnas – direktorius.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Lėtaeigė sulčiaspaudė, lauko ir vidaus griliai, nerūdijančio plieno virtuviniai
indai, natūralios vilnos patalynė, ortopediniai čiužiniai, masažiniai krėslai,
infroraudonųjų spindulių saunariumas.
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šešis vienu šūviu, vienu užkirtimu!

Prenumerata
metams –

tik

9,42

!

Eur

14,72 Eur

Medžiotojau ir meškeriotojau!
Dalyvauk visuotinėje žurnalo „Medžiotojas ir meškeriotojas“ prenumeratoje!

Iki spalio 31 d. užsisakyk žurnalą „Medžiotojas ir meškeriotojas“ visiems
2016 metams su 36 proc. nuolaida – už 6 numerius mokėk tik 9,42 Eur,
t. y. 1,57 Eur už vieną žurnalą su pristatymu į namus ar kitu nurodytu adresu.
Užpildyk prenumeratos kvitą ir siųsk į redakciją faksu (8 5) 261 8204 arba nuskenuok (ar surašyk prašomus
duomenis elektroniniame laiške) ir siųsk el. paštu mmredakcija@gmail.com iki spalio 31 d.
Laiške prašome nurodyti ir prenumeratoriaus rekvizitus, jei norite, kad išrašytume ir el. paštu atsiųstume
PVM sąskaitą faktūrą.

Žurnalo „Medžiotojas ir meškeriotojas“ prenumeratos užsakymo kvitas
Vietovė
Savivaldybė
Paštas, pašto kodas
Adresas (gatvė, namo ir buto Nr.)
Vardas Pavardė
Tel., e. paštas
Prenumerata nuo 2016 m. sausio
Sumokėta suma
9,42 Eur
ratas 2015sąskaitą: UAB „Medžiotojas ir meškeriotojas“, įmonės kodas 124491224,
11
PinigusSprendimų
pervesti į redakcijos

PVM mokėtojo kodas LT100005857419, AB SEB bankas, atsiskaitomoji sąskaita LT89 7044 0600 0032 4125.

Būk įvykių centre!

12

Atsisiųsk nemokamą programėlę lrytas.lt ir, kad
Sprendimų ratas 2015
ir kur būtum, visas naujienas sužinok pirmas!

LIETUVOS

MIŠKININKŲ

SĄJUNGOS

ŽURNALAS

„Mūsų girios“ – seniausias miškininkystės žurnalas Lietuvoje,
su nedidelėmis pertraukomis leidžiamas nuo 1929 m.
Tai mėnesinis leidinys, kuriame rašoma apie valstybinių ir privačių miškų
naudojimą, priežiūrą ir atkūrimą, gamtos apsaugos problemas,
nagrinėjamos medienos ir baldų pramonės aktualijos,
pristatomos miško technikos naujovės, supažindinama su įdomiais žmonėmis,
jaunųjų miško bičiulių veikla, informuojama apie naujus leidinius.
Žurnalas išeina kartą per mėnesį, platinamas visoje Lietuvoje ir užsienyje.
Žurnalo leidėjas – Viešoji įstaiga „Mūsų girios“,
A. Juozapavičiaus g. 10a, 09311 Vilnius. Tel. (8-5) 275 20 47, faks. (8-5) 275 48 28,
mob. tel. +370 687 10616,
Sprendimų ratas 2015
13
el. paštas info@musu-girios.lt, interneto svetainė www.musu-girios.lt

14

Sprendimų ratas 2015

Sprendimų ratas 2015

15

16

Sprendimų ratas 2015

Parodos dalyvės

B

UAB BIOFABRIKAS
Statikų k., Deltuvos sen., LT–20123 Ukmergės r.
Tel. +370 340 63 647
Faks. +370 340 63 187
El. paštas sekretore@biofabrikas.lt
www.biofabrikas.lt
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
bitininkystė;
žvėrininkystė;
žirgininkystė;
žuvininkystė;
veterinarija.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Gaminame pašarinius papildus ekologinės gamybos ūkiams, prekiaujame
pašarinėmis žaliavomis, superkame grūdus.
Kombinuoti pašarai ir lesalai, vitamininiai mineraliniai papildai, laižomieji papildai ž.ū. gyvūnams. Kraikas katėms, pašaras šunims, nuodai graužikams.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Feed for domestic animals, feed additives, licking feed additives. Rodenticides.
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VĮ BIRŽŲ MIŠKŲ URĖDIJA
J. Basanavičiaus g.62, LT–41164 Biržai
Tel. +370 450 31 408
Faks. +370 450 31 408
El. paštas info@bmu.lt
www.bmu.lt
VADOVYBĖ
Romanas Gaudiešius – miškų urėdas.
VEIKLOS KRYPTYS
Miškininkavimas (miško sodmenų išauginimas, miško įveisimas ir atkūrimas,
miško tvarkymas, apsauga ir naudojimas).
EKSPONATAI
Informaciniai stendai su vaizdine informacija apie medienos ruošos raidą
VĮ Biržų miškų urėdijoje. Istorija: medienos ruošos įrankiai ir mechanizmai,
naudoti urėdijos miškuose ankstesniais laikotarpiais. Šiandienos medienos
ruošos darbai ir apskaita: taikomos medienos gamybos technologijos, delninių lauko kompiuterių panaudojimas pagamintos apvaliosios medienos
apskaitoje. Vaizdo informacija.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Information stands with visual information about logging evolution in Birzai
State Forest Enterprise. History: logging tools and mechanisms for the use
of forest enterprises in previous periods. Today‘s logging operations and
accounting: production technology of wood, handheld computers in the field
of produced roundwood accounts. Video information.

32

Sprendimų ratas 2015

Parodos dalyvės

B

UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
Tiekimo g. 4, LT–41128 Biržai
Tel. +370 450 31 383
Faks. +370 450 31 484
El. paštas info@zemtiekimas.lt
www.zemtiekimas.lt
VADOVYBĖ
Saulius Silickas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio, komunalinė, miško technika, gyvulininkystės ūkių ir fermų
įranga, garantinė ir pogarantinė priežiūra, atsarginių dalių tiekimas, negabaritinių krovinių transportavimo paslaugos. Prekyba trąšomis ir augalų
apsaugos priemonėmis.
EKSPONATAI
Gyvulininkystės įranga ir reikmenys: melžimo įranga, pieno aušinimo įranga,
tvartų įranga, veršelių šėrimo įranga, srutų ir mėšlo šalinimo įranga, higienos
ir gyvulininkystės prekės. Žemės ūkio technika, teleskopiniai krautuvai.
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UAB BOKŠTUVA
Raudondvario pl. 101, LT–47184 Kaunas
Tel. +370 37 26 38 02
Faks. +370 37 26 38 02
El. paštas info@bokstuva.lt
www.bokstuva.lt
VADOVYBĖ
Jurgis Kostrica – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Grūdų sandėliavimo ir džiovinimo įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų sandėliavimo įranga.
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UAB DALAUDAS IR CO
Gaveikėnų k., LT–30201 Ignalinos r.
Tel. +370 612 19 286
El. paštas raimondas@dalaudasco.lt
www.dalaudasco.lt

VADOVYBĖ
Raimondas Šarauskis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba savaeigiais krautuvais „Weidemann“, puspriekabėmis ir kratytuvais
„Rolland“, puspriekabėmis ir kratytuvais „Lochmann“, pašarų dalytuvais ir
šiaudų skleistuvais „Altec“, „Keltec“ rulonų priekabomis ir rulonų perkandėjais, atsarginėmis dalimis, techninis aptarnavimas. Prekyba gyvulininkystės
įranga „Kohler“.
EKSPONATAI
„Weidemann“ krautuvai ir jų padargai. „Kohler“ avių įranga ir mėšlo kratytuvas.
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UAB DEIMENA
Staniūnų g. 66, LT–36142 Panevėžys
Tel. +370 45 43 20 44
Faks. +370 45 43 02 99
El. paštas deimena@deimena.lt
www.deimena.lt
VADOVYBĖ
Rimantas Murinas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Karcher“ plovimo įranga, valymo ir dezinfekavimo priemonės, įrankiai.
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UAB DOMASKA
Taikos pr. 153D, LT–52119 Kaunas
Tel. +370 687 96 900
El. paštas info@domaska.lt
www.domaska.lt

VADOVYBĖ
Jolita Paičiuvienė.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
laikini keliai (prekyba ir nuoma);
prekyba gervėmis ir visureigių aksesuarais; transporto paslaugos Lietuvoje.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Laikinų kelių plokštės statybvietėms, žemės darbų aikštelėms, lauko renginiams, parkavimo zonoms. Elektrinės ir hidraulinės gervės žemės ūkio,
miško technikai bei visureigiams, visureigių paruošimas bekelei. Statybinės
ir žemės ūkio technikos pervežimas Lietuvoje.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The rent and sale of temporary access mats. The sale of electric and
hydraulic winches. The construction and agricultural machinery delivery
services in Lithuania.
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VĮ DRUSKININKŲ MIŠKŲ
M. K. Čiurlionio g. 96, LT–66151 Druskininkai
Tel. +370 615 17 266
El. paštas info@dmu.lt
www.dmu.lt

URĖDIJA

VADOVYBĖ
Zenonas Naujokas – miškų urėdas.
VEIKLOS KRYPTYS
Miškininkystė.
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VĮ DUBRAVOS

EKSPERIMENTINĖ-MOKOMOJI
MIŠKŲ URĖDIJA

Liepų g. 12, Girionių k., LT–53102 Kauno r.
Tel. +370 37 54 72 66
Faks. +370 37 54 73 74
El. paštas info@dumu.lt
www.dumu.lt
VADOVYBĖ
Kęstutis Šakūnas – miškų urėdas.

VEIKLOS KRYPTYS
Žaliavinės medienos ruoša, miško sodmenų ir dekoratyvinių sodinukų
auginimas.
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UAB EAST WEST AGRO
9-ojo forto g. 47, LT–48100 Kaunas
Tel. +370 37 26 23 18
Faks. +370 37 55 20 38
El. paštas info@ewa.lt
www.ewa.lt
VADOVYBĖ
Gediminas Kvietkauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba atsarginėmis detalėmis žemės ūkio technikai, žemės ūkio technikos
aptarnavimo darbai ir techninė priežiūra, grūdų sandėliavimo ir valymo
įranga, naujos ir naudotos europietiškos žemės ūkio technikos prekyba.
EKSPONATAI
Javų kombainas „Massey Ferguson BETA“, „Massey Ferguson“ teleskopinis
krautuvas, olandiški „Giant“ šarnyriniai krautuvai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„East West Agro“ is lithuanian capital company, which successfully operates in the agricultural sector for over 9 years. The main activities of the
Company include:
sales of the agricultural machinery;
sales of the spare parts for the agricultural machinery;
maintenance of the agricultural machinery.
„East West Agro“ is the representative of the following trademarks in Lithuania: „Laverda“, „Massey Ferguson“, „Lindner“, „DAL-BO“, „Fella“, „Sulky“.
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UAB EKO2ŠILUMA
Palemono g. 1A, LT–52159 Kaunas
Tel. +370 37 35 00 75
Faks. +370 37 45 22 28
El. paštas info@eko2siluma.lt
www.eko2siluma.lt
VADOVYBĖ
Rolandas Grikšas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Mitsubishi Electric“ oras-oras ir oras-vanduo šilumos siurbliai, kondicionieriai, rekuperacinės sistemos. Didmeninė ir mažmeninė prekyba,
projektavimo paslaugos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Mitsubishi Electric“ air-to-air and air-to-water heat pumps, air conditioners,
ventilation systems. Wholesale and retail trade, engineering services.
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VšĮ EKOAGROS
K. Donelaičio g. 33, LT–44240 Kaunas
Tel. +370 37 20 31 81
Faks. +370 37 20 31 82
El. paštas ekoagros@ekoagros.lt
www.ekoagros.lt
VADOVYBĖ
Antanas Makarevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Ekologiški maisto produktai.
EKSPONATAI
Metodinė medžiaga, informacija apie ekologinės gamybos sertifikavimo naujausius pasikeitimus, išskirtinės kokybės produktų sertifikavimo naujoves.
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UAB EKOVANDENYS
Tujų takas 23, LT–00224 Palanga
Tel.: +370 600 75 505, +370 679 44 232
Faks. +370 460 43 357
El. paštas info@ekovandenys.lt
www.ekovandenys.lt
VADOVYBĖ
Julius Smilgevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Vandens valymo įranga, vandens minkštinimas, vandens nugeležinimas,
buitiniai bei pramoniniai vandens filtrai.
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UAB FELIKSNAVIS
Pramonės g. 16 B, LT–62175 Alytus
Tel. +370 315 58 472
Faks. +370 315 77 512
El. paštas info@feliksnavis.lt
www.feliksnavis.lt
VADOVYBĖ
Andrejus Semionovas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
nuotekų valymo įrenginių gamyba, prekyba.
EKSPONATAI
Valymo įrenginys FEL–4.
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UAB GARDENIS
Raudondvario pl. 150, LT–47174 Kaunas
Tel. +370 687 53 770
El. paštas info@gardenis.lt
www.gardenis.lt

VADOVYBĖ
Ramūnas Sinkus – direktorius.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Aliuminio konstrukcijų šiltnamiai, stoginės, verandos, oranžerijos, baseinų
uždangos.
EKSPONATAI
Šiltnamis.
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UAB GENCO TRADE
Ūnijas iela 31–13, LV–1039 Rīga, Latvia
Tel. +371 252 53 817
El. paštas alborov@inbox.lv

VADOVYBĖ
Aleksandrs Borovkovs.
VEIKLOS KRYPTYS
Kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKėS IR PASLAUGOS
Sodo – daržo įrankiai: grėbliai, kastuvai, genėjimo įrankiai, žirklės. Universalūs peiliai vaisiams ir daržovėms. Odos priežiūros priemonės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Company, which focuses on trading with qualitative items in garden and
household sector. We offer for you Garden Tools, Household knifes (Magic
Peeler) and Carat – German leather care tools brand.
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VĮ GENERALINĖ MIŠKŲ
A. Juozapavičiaus g. 9, LT–09311 Vilnius
Tel.: +370 5 273 4021, +370 5 273 2060
Faks.: +370 5 273 4004, +370 5 273 2059
El. paštas info@gmu.lt
www.gmu.lt

URĖDIJA

VADOVYBĖ
Dr. Rimantas Prūsaitis – generalinis miškų urėdas.
Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos – valstybinių miškų,
priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti bei koordinuojanti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą.
Generalinės miškų urėdijos misija – didinti valstybinių miškų, kaip svarbiausios visų šalies miškų sudedamosios dalies, ekologinę, aplinkosauginę,
ekonominę, rekreacinę ir kitas visuomenei svarbias vertes, tvarkant juos
tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, racionaliai naudojant miškų
išteklius, juos atkuriant ir gausinant.
Šiuo metu Lietuvos valstybinės reikšmės miškai užima 1 077 tūkst. hektarų (49,6 proc. visų šalies miškų). Valstybinis Lietuvos miškų ūkis atlieka
visiems (valstybiniams ir privatiems) miškams svarbias funkcijas: priešgaisrinę miškų apsaugą, kelių priežiūros darbus, miškų apsaugą nuo ligų
ir kenkėjų, neteisėtų kirtimų, medienos vagysčių. Visi Lietuvos valstybiniai
miškai sertifikuoti pagal griežtus tarptautinius FSC reikalavimus. Miškų
pritaikymas visuomenės švietimui ir poilsiavimui – viena iš valstybinio
miškų ūkio veiklos krypčių.
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UAB GEOKUPOLAI
Pilies g. 8–4, LT–01123 Vilnius
Tel. +370 652 56 225
El. paštas info@geokupolai.lt

VADOVYBĖ
Kestutis Kuoras – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Geokupolų projektavimas, gamyba, montavimas ir priežiūra.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
It is an absolutely new way of building. Unique and resistant sphere forms
will let you to create all of your dream buildings. Geodomes can become
homes, greenhouses, pools or anything you want. Geodomes are made
from a special segmental construction, which is why they are easy to build,
move around and make other changes. Our specialists will design, produce,
build and offer all of the needed maintenance.
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MOCEVIČIAUS FIRMA GINALAS
Esperanto g. 26, LT–69428 Kazlų Rūda
Tel. +370 343 96 464
Faks. +370 343 95 383
El. paštas antanas@ginalas.lt
www.ginalas.lt
VADOVYBĖ
Gintas Mocevičius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Stihl“ motoriniai pjūklai, krūmapjovės, žoliapjovės, motoriniai nugariniai
purkštuvai, grunto grąžtai, motoriniai metalo, betono, asfalto pjaustuvai,
aukšto slėgio plovyklos, gyvatvorių žirklės, specialūs naftos produktai.
„Viking“ motorinės ir elektrinės vejapjovės, elektrinės gyvatvorių žirkės,
elektrinės žoliapjovės (trimeriai), sodo-daržo atliekų elektriniai ir motoriniai
smulkintuvai, lapų nupūtėjai. „Makita“ elektriniai įrankiai. „Fiskars“ sododaržo įrankiai, kirviai, žirklės, peiliai ir kiti įrankiai virtuvei. Suaugusiųjų
profesinis mokymas ir atestavimas.
EKSPONATAI
Miško-sodo, namų ūkio įrankiai.
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UAB K.T.S PRODUCTION
Basanavičiaus g. 122, LT–28214 Utena
Tel. +370 389 62 249
Faks. +370 389 68 750
El. paštas alina@kts.nu

VADOVYBĖ
Morgan Nordin – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika.
EKSPONATAI
Savikrovė priekaba, griebtai.
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UAB KAD NEBŪTŲ ŠALTA
Klaipėdos g. 19–1, LT–96231 Plikiai, Klaipėdos r.
Tel. +370 655 42 312
Faks. +370 462 56 300
El. paštas kadnebutusalta@gmail.com
www.kadnebutusalta.lt
VADOVYBĖ
Artūras Tamašauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kaminų valymas, renovacija;
kaminų įdėklų ir dūmtraukių montavimas;
stiklai židinių ir krosnelių durelėms ir apsauginis stiklas po krosnelėmis;
židinių projektavimas;
židinių kapsulių ir lauko židinių montavimas;
židinių apdailos gamyba pagal užsakovo poreikius (vienetiniai židiniai);
židinio šildymo sistemos montavimas;
gaminiai iš marmuro: židinių apdaila, stalviršiai, palangės, laiptai, fasadai;
medžio sendinimas;
akmens apdorojimas, gaminiai iš akmens;
gręžimo darbai.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Suomiškos „Tulikivi“ krosnys iš ugnies („muilo“) akmens. Šilumą akumuliuojančios krosnys iš suomijos. Daugiau kaip 100 įvairiausių modelių – nuo
klasikinių iki krosnių su orkaite ir viryklių.
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VĮ KAUNO MIŠKŲ URĖDIJA
Romainių g. 2, LT–47327 Kaunas
Tel. +370 37 38 56 00
Faks. +370 37 38 54 93
El. paštas info@kaunmu.lt
www.kaunmu.lt
VADOVYBĖ
Edmundas Kovalčikas – miškų urėdas.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augina miško ir dekoratyvinius sodmenis;
saugo valstybinius miškus;
formuoja ir išsaugo rekreacinę miško aplinką ir bioįvairovę;
užtikrina racionalų miško išteklių naudojimą;
atkuria bei įveisia mišką.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Valstybės įmonė Kauno miškų urėdija saugo valstybinius miškus ir užtikrina racionalų miško išteklių naudojimą, augina miško ir dekoratyvinius
sodmenis, atkuria bei įveisia mišką.
EKSPONATAI
Dekoratyviniai augalai.
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VšĮ KAUNO RAJONO TURIZMO IR
VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS
Pilies takas 1, LT–54127 Raudondvaris, Kauno r.
Tel. +370 37 54 81 18
El. paštas info@turizmo-info.lt
www.turizmo-info.lt,
www.verslo-info.lt
VADOVYBĖ
Emilė Kaminskaitė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Informacijos teikimas turistams;
ekskursijų organizavimas grupėms ir individualiai;
edukacinių programų organizavimas;
prekyba suvenyrais ir meno dirbiniais;
verslo konsultacijos pradedantiesiems;
verslo informacijos sklaidos renginių organizavimas;
mokymų, seminarų organizavimas;
įmonių steigimas;
projektų administravimas;
reklamos paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras siekia kurti patrauklų ir
svetingą Kauno rajono įvaizdį, populiarinti jį Lietuvoje ir užsienyje. Įstaiga
kaupia ir skleidžia informaciją apie Kauno rajono lankytinas vietas, turizmo
paslaugas, verslo subjektus, konsultuoja naujo verslo kūrimo bei plėtros
klausimais, skatina rajone veikiančio verslo konkurencingumą ir efektyvumą.
EKSPONATAI
BĮ „Kauno marių regioninio parko direkcija“ informacinė medžiaga. Kauno
rajono verslininkų produkcija ir paslaugos: „Žali Žali“, MB „Smagurys“,
UAB „Pyplių Ūkis“, UAB „Expedicija“, UAB „Paslaugos žemdirbiams“,
MB „Ledinukas“, EKO žvakės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Kaunas district tourism and business information centre main purpose is to
create an attractive and hospitable image of Kaunas district and promote
it in Lithuania and abroad. The Center collects and provides information
about Kaunas district places of interest, tourism services, provides business
consultations and promotes business competitiveness and efficiency in
Kaunas district.
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UAB KERPITA
Žemaitės g. 57, LT–96124 Gargždai
Tel. +370 698 53 515
El. paštas irma@kerpita.lt
www.kerpita.lt

VADOVYBĖ
Andrius Kausteklis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mažmeninė ir didmeninė prekyba kokybiška santechnikos bei šildymo
įranga: namo inžinerinės sistemos – presuojamos, veržiamos jungtys,
vamzdžiai, sandarinimo medžiagos; santechnikos prekės; granuliniai, kieto
kuro, dujiniai katilai; radiatoriai.
EKSPONATAI
Italų gamintojo „Ferroli“ granuliniai, kieto kuro, dujiniai katilai, radiatoriai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Retail and wholesale of high quality plumbing and heating equipment:
home engineering systems – pressed, tighten connections, tubes, sealing
materials; plumbing goods; pellet, solid fuel, gas-fired boilers; radiators,
water heaters.
Exhibits: Italian manufacturer „Ferroli“ pellet, solid fuel, gas-fired boilers,
radiators.
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UAB KRINONA
Strazdo g. 70, LT–48460 Kaunas
Tel. +370 37 75 90 25
Faks. +370 37 75 90 24
El. paštas edita@krinona.lt
www.krinona.lt
VADOVYBĖ
Marius Vasaitis – direktorius.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Smulki buitinė technika (lyginimo sistemos, blyninės, vaflinės, kavos aparatai, siurbliai), lėtaeigės sulčiaspaudės.
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LAUKU AVīZE JSC
Dzirnavu street 21, LV–1010 Riga, Latvia
Tel. +371 670 96 698
Faks. +371 670 96 670
El. paštas aigars.stankevics@la.lv
www.la.lv
VADOVYBĖ
Guntars Kļavinskis – valdybos pirmininkas.
VEIKLOS KRYPTYS
Leidiniai žemės ūkiui ir reklama.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žurnalas „Medžioklė“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Publishing, printing and advertising.
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LIETUVOS EKOLOGINIŲ ŪKIŲ
ASOCIACIJA
Donelaičio g. 2, LT–44242 Kaunas
Tel. +370 614 08 793
El. paštas info@ecofarms.lt
www.ecofarms.lt

VADOVYBė
Saulius Daniulis – pirmininkas.
Edita Karbauskienė – administratorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Asociacija vienija ekologiškai ūkininkaujančius ir užsiimančius išskirtinės
kokybės produktų gamyba žemės ūkio subjektus, bei šiuose ūkiuose pagamintų žemės ūkio produktų perdirbėjus, kitus fizinius ir juridinius asmenis,
kurie siekia gaminti ekologiškus ir išskirtinės kokybės produktus, dalyvauti
aplinkosauginėje veikloje.
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ASOCIACIJA LIETUVOS

MEDžIOTOJų 
IR žVEJų DRAUGIJA

M. Sleževičiaus g. 15, LT–06326 Vilnius
Tel. +370 5 262 6735
Faks. +370 5 261 8204
El. paštas lietuvosmzd@yahoo.com
lmzd.lt

VADOVYBĖ
Bronius Bradauskas – pirmininkas.
Eugenijus Tijušas – pirmininko pavaduotojas.
Egidijus Bukelskis – pirmininko pavaduotojas.
Šiuo metu Draugija vienija 46 narius (rajonų draugijas ir sąjungas, jungiančias 26 tūkst. medžiotojų ir 37 tūkst. žvejų).
VEIKLOS KRYPTYS
Medžioklė bei su ja susijusių paslaugų veikla;
žvejyba ir su ja susijusių paslaugų veikla;
knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla;
kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla;
mokymas bei kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
gamtos mokslų tyriamieji ir taikomieji darbai.

58

Sprendimų ratas 2015

Parodos dalyvės

L

LIETUVOS RESPUBLIKOS
APLINKOS MINISTERIJA
A. Jakšto g. 4/9, LT–01105 Vilnius
Tel. +370 5 266 3661
Faks. +370 5 266 3663
El. paštas info@am.lt
www.am.lt
VADOVYBĖ
Kęstutis Trečiokas – ministras.
Aplinkos ministerijos misija – tobulinti darnaus vystymosi principais pagrįstą
aplinkos teisinį reguliavimą ir koordinuoti jo įgyvendinimą, siekiant užtikrinti
žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje. Parodoje
dalyvauja Aplinkos ministerijos Miškų departamentas (kurio pagrindiniai
uždaviniai yra formuoti miškų ūkio politiką ir strategiją, siekti, kad miškai būtų
tvarkomi pagal darnaus miškų ūkio principus, būtų racionaliai naudojami
miško ištekliai, išsaugotos miškų ekosistemos, biologinė įvairovė miškuose,
kraštovaizdžio stabilumas, stiprinamos miškų apsauginės savybės, didinamas Lietuvos teritorijos miškingumas ir miškų produktyvumas), Generalinė
miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos (valstybinių miškų, priskirtų miškų
urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti bei koordinuojanti šių
miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą), Valstybinė
miškų tarnyba (pagal kompetenciją vykdanti Lietuvos Respublikos miškų
įstatymo įgyvendinimo priežiūrą bei įgyvendinanti valstybės politiką miškų
valdymo srityje), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (institucija, įgyvendinanti valstybės politiką ir strategiją saugomų
teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje, vykdanti saugomų teritorijų valstybinio
valdymo funkcijas).

Sprendimų ratas 2015

59

L

Parodos dalyvės

ASOCIACIJA LIETUVOS

DRAUGIJA

ŪKININKIŲ

K. Donelaičio g. 2, LT–44213 Kaunas
Tel.: +370 37 40 93 72, +370 610 64 144
Faks. +370 37 40 03 50
El. paštas vzlioba@gmail.com
VADOVYBĖ
Virginija Žliobienė - pirmininkė.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
EKSPONATAI
Įvairūs rankdarbiai ir papuošalai iš medžio, lino, molio, vilnos, stiklo, keramikos, žalvario.
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UAB LITMEPU
Pasvalio g.19A, Biržų k., LT–41180 Biržų r.
Tel. +370 693 62 484
El. paštas algis.juktonis@litmepu.lt
www.litmepu.lt

VADOVYBĖ
Algis Juktonis – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įmonės pagrindinė veikla grūdų džiovinimo, valymo, sandėliavimo, transportavimo įrangos pardavimas ir montažas.
Atliekame garantinį ir po garantinį aptarnavimą.
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REDAKCIJA MANO ŪKIS
Gedimino g. 47–415, LT–44242 Kaunas
Tel. +370 37 20 67 37
Faks. +370 37 22 82 57
El. paštas info@manoukis.lt
www.manoukis.lt
VADOVYBĖ
Danguolė Skarbalienė – vyriausioji redaktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Leidiniai žemės ūkiui ir reklama;
informacijos sklaida internete.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žurnalai „Mano ūkis“ ir „VETinfo“, specializuoti leidiniai žemės ūkiui.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The editorial office MANO ŪKIS edits and publishes periodicals MANO
ŪKIS, ŽEMĖS ŪKIS, VETinfo, MANO GYVENIMAS as well as the websites manoūkis.lt and vetinfo.lt. There are 15 editorial employees working
in the office.
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UAB MARGUČIAI
Klaipėdos g. 128–51, LT–3736 Panevėžys
Tel. +370 685 54 521
Faks. +370 45 58 01 22
El. paštas info@marguciai.lt
www.marguciai.lt
VADOVYBĖ
Daiva Baltušienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
EKSPONATAI
Pakabinamieji chemikalų purkštuvai „Jar-Met“, pakabinamieji – prikabinamieji chemikalų purkštuvai sodams „Jar-Met“, „Akpil“, prikabinamieji
chemikalų purkštuvai „Akpil“ (hidraulinis sijų išlankstymas, valdymas kompiuteriu), trąšų barstytuvai „Jar-Met“, „Akpil“, „Nordagri“ (vieno arba dviejų
diskų), nauji traktoriai „Farmtrac“, „Mitsubishi“, pakabinamieji-prikabinamieji
lėkštiniai skutikai „Akpil“, rotorinės akėčios „Akpil“, žemės dirbimo frezos
„Akpil“, tarpueilio žemės dirbimo frezos „Akpil“, žemės dirbimo frezos
sodams MCMS, vagotuvai-ravėtuvai „Akpil“, aktyvieji vagotuvai „Akpil“,
kultivatoriai „Akpil“, plūgai reguliuojamu užgriebio pločiu „Akpil“, vartomi
plūgai su nutraukiamo varžto, hidrauline arba spyruokline apsaugomis
„Akpil“, vienvagės bulvių kasamosios „Akpil“, dvivagės bulvių kasamosios
„Akpil“, bulvių sodinamosios „Akpil“, daigų sodinamosios „Akpil“, medelių
daigų sodinamosios MCMS, rotacinės šienapjovės „Akpil“, „Biardzki“, sodo
šienapjovės-smulkintuvai MCMS, grėbliai „Akpil“, vartytuvai JAR-MET, antrojo derliaus sėjamosios „Akpil“, grąžtai žemei MCMS, buldozeriai MCMS,
„Spawex“, palečių krautuvai montuojami traktoriaus gale arba priekyje
MCMS, priedai frontaliniams krautuvams „Spawex“.
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UAB MEDEINĖS PARKAI
Pilies g. 8-4, LT–01123 Vilnius
Tel. +370 652 56 225
El. paštas info@medeinesparkai.lt
www.medeinesparkai.lt

VADOVYBĖ
Kęstutis Kuoras.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė).
didelių medžių persodinimas;
kraštovaizdžio formavimas.
EKSPONATAI
„Man“ krovininis automobilis su specialia „Big John“ medžių persodinimo
technika ir didelis medis.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
UAB „Medeinės parkai“ is working on big trees replanting. We combined
biology, technology and design knowledge to provide our customers the best
services. Now we can replant trees that are up to 10 metres tall. You can
choose trees from our big trees nursery, which is full of traditional lithuanian
trees and exotics species. We can also move you own trees to a better place,
where they will flourish and increase the price of the real estate you own.
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UAB MEDžIOTOJAS IR
MEšKERIOTOJAS
M. Sleževičiaus g. 15, LT–06326 Vilnius
Tel. +370 5 262 9541
Faks. +370 5 261 8204
El. paštas mmredakcija@gmail.com
lmzd.lt

VADOVYBĖ
Artūras Mankevičius – direktorius, vyriausiasis redaktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Leidiniai žemės ūkiui ir reklama.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Reklamos kampanijų kūrimas ir vykdymas, renginių organizavimas,
reklamos katalogų ir kitos informacijos spaudai ir internetui rengimas bei
viešinimas.
Žurnalas „Medžiotojas ir meškeriotojas“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Hunter and Fisherman, a magazine published by Lithuanian Association
of Hunters and Fishermen, includes articles about hunting, fishing, hunters
and fishermen themselves and their life-style, as well as practical advice
for both hunting and fishing professionals and amateurs.
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UAB MEISTRO KODAS
Pramonės pr. 19, LT–51328 Kaunas
Tel. +370 655 50 474
El. paštas info@meistrokodas.lt
www.meistrokodas.lt

VADOVYBĖ
Sigitas Ragalskis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
ekologiški maisto produktai;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Šiltnamiai, plastikai, plėvelės, stogų dangos.
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UAB MORNELIS
J. Kubiliaus g. 6, LT–08234 Vilnius
Tel. +370 609 32 100
El. paštas sigitas@mornelis.lt
www.mornelis.lt

VADOVYBĖ
Sigitas Dubra – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didmeninė ir mažmeninė prekyba ekologišku kompostu, kompostiniu
juodžemiu.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Organic compost for soil improvement. For vegetables, flowers, fruit trees
and ornamental plants.
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VšĮ MŪSŲ GIRIOS
A. Juozapavičiaus g. 10A, LT–09311 Vilnius
Tel.: +370 5 275 2047, +370 687 10 616
Faks. +370 5 275 4828
El. paštas info@musu-girios.lt
www.musu-girios.lt

VADOVYBĖ
Raimondas Vasiliauskas – direktorius, vyr. redaktorius.
„Mūsų girios“ – mėnesinis miškininkystės žurnalas Lietuvoje, su nedidelėmis pertraukomis leidžiamas nuo 1929 m. Tai mėnesinis leidinys, kuriame
rašoma apie valstybinių ir privačių miškų naudojimą, priežiūrą ir atkūrimą,
gvildenamos gamtos apsaugos problemos, pristatomos miško technikos
naujovės.
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UAB NEVELMĖ
Ligoninės g. 6-3A, LT–62114 Alytus
Tel. +370 315 79 744
El. paštas info@apatite.lt
www.apatite.lt

VADOVYBĖ
Algimantas Norkeliūnas.
VEIKLOS KRYPTYS
Prekyba.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Arbata, keramikiniai stoveliai, burnos higienos priemonės.
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MB OBENA
Universiteto g. 2–119, Akademija, LT–53343 Kauno r.
Tel. +370 616 22 133
El. paštas info@obena.lt
www.obena.lt

VADOVYBĖ
Virginijus Novošinskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Miškų technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Technika medelynams, malkų skaldyklės, kėlimo gervės.
EKSPONATAI
Malkų skaldyklė „Crossfer“.
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SIA PRECISION FARMING
„Brasals“ Smiltenes pagasts, LV–4729 Smiltenes novads, Latvia
Tel. +370 612 40 119
El. paštas marius.kazlauskas@agricon-baltic.com
www.agricon.de

VADOVYBĖ
Gatis Berzinš – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
AGRICON padeda ūkininkams su mažesnėmis sąnaudomis gauti didesnį
derlių. Tai leidžia pasiekti tikslaus ūkininkavimo priemonės: „YARA N-Sensorius“ ir „N-Testeris“.
„YARA N-Sensorius“ padeda ūkininkui geriau paskirstyti azoto trąšas
atskirose lauko vietose, atsižvelgiant į reikalingo augalams azoto poreikį.
„YARA N-Testeris“ parodo azoto poreikį 1000-čiui žieminių javų veislių.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
AgriCon strategy is to help farmers, using precision farmig tools YARA
N-Sensor and N-Tester to get higher profit with less expenses.
Basic elements application in your farm with precision farming company
AgriCon will help you to improve balance in your soil for these elements P,
K, Mg and pH level in all fields and each hectar.
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UAB PRIEKABŲ PASAULIS
Pakraščio g. 10, LT–11342 Vilnius
Tel. +370 655 18 975
El. paštas info@blyss.lt
www.blyss.lt

VADOVYBĖ
Paulius Kniūkšta – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Priekabos lengviesiems automobiliams, priekabos gyvulių pervežimui,
universalios savivartės priekabos.
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UAB PROBIOBONA
J. Kazlausko g. 21, LT–08314 Vilnius
Tel. +370 679 34 333
El. paštas info@probiobona.lt
probiobona.lt

VADOVYBĖ
Valdemaras Gricius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė,gėlininkystė);
gyvulininkystė;
paukštininkystė;
žvėrininkystė;
žirgininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
kaimo turizmas ir amatai;
higienos ir valymo priemonės buičiai.
EKSPONATAI
Higienos ir valymo priemonės su probiotikais.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Probiotic products for crop production: plant care products (used with spray
or pour equipment), effectively changing hazardous pesticides, herbicides or
similar. Use of that product‘s makes root and root system stronger, maintain
fertility, do not allow plant‘s illness.
Probiotic products for livestock: Cow care products against mastitis, Livestock cleaning and microbiological environment stabilization products
during animal growth.
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UAB RENTEKSA
Mituvos g. 5, LT–50132 Kaunas
Tel. +370 699 59 897
El. paštas info@euroangarai.lt
www.euroangarai.lt

VADOVYBĖ
Natalja Dzianisau – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Tentinių angarų pardavimas ir nuoma.
EKSPONATAI
Tentinis angaras ULA110 12x9x4,5.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Tent hangars trading.
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UAB RONIKA IR KO
Veiverių g. 150, LT–46391 Kaunas
Tel. +370 615 90 490
Faks. +370 37 39 33 89
El. paštas robertas@ronika.lt
www.hardman.lt, www.4x4tuning.lt
VADOVYBĖ
Robertas Aukščiūnas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Visureigių aksesuarai, papildomi LED žibintai, dugno apsaugos, gervės,
plastikiniai gaubtai, aukštinančios važiuoklės, visureigių dalys. e-shop:
www.hardman.lt
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Accessories for pick-up‘s, winches, hardtops, LAZER LED lights.
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UAB ROVALTRA
Kalvarijų g. 125–602, LT–08221 Vilnius
Tel. +370 687 40 042
Faks. +370 5 247 2085
El. paštas rovaltra@rovaltra.lt
www.rovaltra.lt
VADOVYBĖ
Romualdas Trainaitis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Valtra“ traktoriai, „Merlo“ teleskopiniai krautuvai, „Sampo Rosenlew“ javų
kombainai, „Maschio“ sėjos technika, CSF mini krautuvai, „Berthaud“
purkštuvai, plūgai „Gregoire Besson“, FMG sniego verstuvai, „Antti“ grūdų
džiovyklos, bokštai. Pardavimas, techninė priežiūra, aptarnavimas ir atsarginių dalių pardavimas.
EKSPONATAI
„Valtra“ traktoriai, „Merlo“ teleskopiniai krautuvai, „Elho“ griovių priežiūros
technika, FMG greideriai, „Antti“ biopečiai, „Suokone“ durpių gamybos
technika, plūgai ir t. t.
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INDIVIDUALI VEIKLA KRISTINA
Alytaus g. 4, LT–76164 Šiauliai
Tel. +370 699 09 074
El. paštas kristina@trendrehab.lt
www.trendrehab.lt

SAUDARGAITĖ

VADOVYBĖ
Kristina Saudargaitė.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kaimo turizmas ir amatai;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Trend Rehab“ masažo įrenginiai tinkami kiekvieno namuose, sodyboje ar
net mašinoje. Unikalus kaklo bei pečių masažas. Labai lėtais, stipresnio
spaudimo judesiais prietaisas atlieka giluminį masažą, suteikiantį raminamąjį bei atpalaiduojamąjį poveikį.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Trend Rehab“ massage equipment suitable for every home, summer
house and even car. Unique massage with deep motion has relaxing effect.
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ASOCIACIJA SLĖNIS NEMUNAS
Universiteto g. 8a, Akademija, Kauno r.
Tel. +370 37 78 81 24
El. paštas mokslo.kavine@gmail.com
www.slenis-nemunas.lt

VADOVYBĖ
Inga Adamonytė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
gyvulininkystė;
paukštininkystė;
žuvininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
veterinarija;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
ekologiški maisto produktai;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kaimo turizmas ir amatai;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Komercializavimo renginių organizavimas, kurių metu visuomenei pristatomi
inovatyvūs produktai ir paslaugos; dalyvavimas parodose su Slėnio steigėjų ir partnerių sukurtais inovatyviais produktais; degustacijų ir produktų
pristatymų organizavimas; verslo inkubatoriaus ir verslo zonos veikla, kur
idėja gali tapti inovatyviu verslu; mokslo kavinės veikla, kurioje prie puodelio
kavos vyksta diskusijos, seminarai susitikimai, mokymai, verslo turnyrai,
idėjų generavimas ir verslumą skatinančių renginių organizavimas.
EKSPONATAI
Ekspozicija Universiteto IV-uose rūmuose „Nuo amato iki inovatyvaus
verslo“, kurios metu vyks susitikimai su mokslininkais, inovatyvių produktų
pristatymai, degustacijos ir kt.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Nemunas Valley is Integrated Science, Studies and Business Centre for
developing Lithuanian agriculture, forest and food sector.
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UAB SPECAGRA
Pramonės g. 3, LT–35289 Panevėžys
Tel.: +370 45 58 38 48, +370 699 88 279
Faks. +370 45 50 88 89
El. paštas info@specagra.lt
www.specagra.lt, www.zetor.lt
VADOVYBĖ
Renaldas Pelanis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didmeninė ir mažmeninė prekyba nauja žemės ūkio technika ir atsarginėmis dalimis.
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga, žemės ūkio technika, komunalinio ūkio technika, specialieji automobiliai žemės ūkiui.
Traktoriai „Zetor“, žemės dirbimo padargai, plūgai, grūdų transportavimo,
sandėliavimo įranga, fermų įranga.
Platus atsarginių dalių pasirinkimas įvairiai žemės ūkio technikai.
Lankstus finansavimas.
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VĮ ŠAKIų MIšKų URĖDIJA
Miško g. 1, LT–71106 Giedručių k., Šakių r.
Tel. +370 345 60 332
El. paštas info@samu.lt
samu.lt

VADOVYBĖ
Sigitas Tamošaitis – miškų urėdas.
VEIKLOS KRYPTYS
Kompleksinė miškų ūkio veikla.
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VĮ ŠVENČIONĖLIŲ
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MIŠKŲ URĖDIJA

Žeimenos g. 49, LT–18208 Švenčionėliai
Tel. +370 387 31 397
Faks. +370 387 32 869
El. paštas info@svuredija.lt
www.svuredija.lt
VADOVYBĖ
Nauris Jotautas – miškų urėdas.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla;
medžioklė, rekreacija.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Recreation, hunting.
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VĮ TAURAGėS MIšKų URėDIJA
Vytauto g. 125, LT–72211 Tauragė
Tel. +370 446 61 242
Faks. +370 446 61 242
El. paštas info@taumu.lt
www.taumu.lt
VADOVYBĖ
Robertas Piečia – miškų urėdas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kompleksinė miškų ūkio veikla.
Biokuro ruoša urėdijoje.
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UAB TECHNOKLASIKA
Chodkevičių g. 1, LT–47331 Kaunas
Tel. +370 610 49 433
El. paštas info@technoklasika.lt
www.technoklasika.lt

VADOVYBĖ
Mikalojus Švėgžda – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė,gėlininkystė);
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Česnakų, svogūnų, bulvių bei kitų daržovių auginimui ir perdirbimui skirta
technika. Daigų sodinimo mašinos.
Švaros technika sandėliams ir kiemo teritorijoms: šlavimo, plovimo mašinos.
Remonto įrankiai.
EKSPONATAI
„J. J. Broch“ česnakų ir svogūnų sodinamoji BUL–5, česnakų kasimo
kombainas ARCO–2;
„Hako“ pramoniniai dulkių siurbliai, sandėlių šlavimo mašina HAKO JONAS;
„Kränzle“ aukšto slėgio plovyklos;
„Elora“ rankiniai įrankiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
JSC „Technoklasika“ sells equipment for Garlic, Onion, Potato and other
vegetables growing.
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UAB TOVERTA
Nemuno g. 2, Mitkūnų k., Ringaudų sen., LT–53457 Kauno r.
Tel. +370 37 36 30 35
El. paštas vytenis@toverta.lt
www.toverta.lt

VADOVYBĖ
Vytenis Sedleckas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pagrindinė veiklos kryptis – prekyba įvariomis talpomis: kurui, vandeniui,
nuotekoms, skystoms trąšoms bei kitiems produktams. Taip pat prekiaujame kuro išpylimo įranga, padangomis žemės ūkiO ir spec. technikai, bei
akumuliatoriais.
EKSPONATAI
Antžeminės kuro talpyklos, traktorių padangos, akumuliatoriai.
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UAB TRAIDENIS
Pramonės g. 31B, LT–62175 Alytus
Tel. +370 315 78 263
Faks. +370 315 77 729
El. paštas info@traidenis.lt
www.traidenis.lt
VADOVYBĖ
Sigitas Leonavičius - generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žuvininkystė;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai, talpos, uždara recirkuliacinė
žuvų auginimo sistema. Žemės ūkio paskirties talpos (vertikalios, horizontalios, požeminės, antžeminės): talpos kurui, chemiškai atsparios talpos,
siloso bokštai, geriamojo vandens talpos, surenkamos talpos nuo 100 iki
5000 m3 ir kt., biodujų išvalymo įrenginiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Wastewater treatment plants for private houses, townships. GRP tanks up
to 5000 m3. Closed recirculating fish farming system.
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UAB UNIVERSE GROUP
Naujoji g. 4, LT–89101 Mažeikiai
Tel. +370 443 68 026
El. paštas info@ugb.lt
ugb.lt

BALTIC

VADOVYBĖ
Artūras Andrėkus.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Priekabų, konteinerių, mobilių rampų, įvairių priedų frontaliniams ir teleskopiniams krautuvams ir durpių apdirbimo technikos gamyba.
EKSPONATAI
Priekabos: GT 3–25; G–18.
Kaušai: UBG–250; UBU–100; UBG–190; BSF–320.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Semi – trailers, containers, mobile ramps, elescopic loader and front
mounted implement production.
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UAB ŪKININKO PATARĖJAS
Gedimino g. 27, LT–44319 Kaunas
Tel. +370 37 22 53 00
Faks. +370 37 22 34 52
El. paštas redakcija@up.lt
www.ukininkopatarejas.lt

Ū

VADOVYBĖ
Vytenis Neverdauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Laikraščių, žurnalų ir knygų leidyba.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Ūkininko patarėjas“ –
žemės ūkio informacijos ir reklamos lyderis.

„Kaimo laikraštis“ –
savaitraštis kiekvienam kaimo žmogui.

„Šeimininkė“ –
savaitinis žurnalas moterims.

„Rasos“ –
dvisavaitinis žurnalas apie sodus, daržus, gėles.
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UAB VAIKIS
Kareivių g. 19, LT–09117 Vilnius
Tel. +370 699 04 455
El. paštas sakauskas.andrius@gmail.com
www.vaikis.eu

VADOVYBĖ
Darius Baguckas – direktorius.
EKSPONATAI
Lėtaeigės sulčiaspaudės „Hurom“ (Pietų Korėja), nerūdijančio plieno
indai „Silga“ (Italija), lyginimo sistema „Heller“ (Vokietija), masažuokliai
„Homedics“ (JAV).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Hurom“ slow juicer (South Korea), „Silga“ stainless steel waterless
cookware (Italy), „Heller“ irong system (Germany), massage cushions
„Homedics“ (USA).
Our represented manufacturers of products have won international recognition and are welcomed by millions of customers around the world.
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UAB WITRAKTOR
Pirklių g. 6, LT–02300 Vilnius
Tel. +370 5 260 3242
Faks. +370 5 260 2782
El. paštas witraktor.lt@wihuri.com
www.witraktor.lt
VADOVYBĖ
Rasantas Valaitis – vadovas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Naujos ir naudotos „Caterpillar“ technikos bei generatorių pardavimas, nuoma, techninė priežiūra ir „Cat Financial“ finansavimo paslaugos. Operatyvus
atsarginių dalių tiekimas ir serviso paslaugos visoje Lietuvoje.
EKSPONATAI
CAT teleskopiniai krautuvai, CAT ekskavatorinis krautuvas, CAT generatoriai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale, lease, maintenance and repair of new and used „Caterpillar“ machinery
and generators. Supply of spare parts and services for Cat equipment all
round Lithuania.
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UAB ZALA ARMS
Slėnio g. 8, LT–29001 Anykščiai
Tel. +370 381 50 702
Faks. +370 381 50 702
El. paštas info@zalaarms.lt
www.zalaarms.lt
VADOVYBĖ
Valdas Žala – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Šiuo metu UAB „Zala Arms“ Lietuvoje valdo keturių medžioklės reikmenų
parduotuvių tinklą, ginklų remonto dirbtuves bei šaudyklą. Įmonė sėkmingai
tęsia šaudymo varžybų, šaudymo pramogų, medžioklės organizavimo
tradicijas.
EKSPONATAI
Medžioklės reikmenys, drabužiai, batai.
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UAB ŽEMTEKA
Vilniaus pl. 4, LT–96327 Klaipėda
Tel. +370 655 23 093
Faks. +370 655 230 93
El. paštas info@zemteka.lt
www.zemteka.lt

Ž

VADOVYBĖ
Rolandas Tamulynas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Miško priekabos ir hidromanipuliatoriai, malkų kapoklės, medienos smulkintuvai ir kt.
Prekyba statybine technika (ratiniai, vikšriniai ekskavatoriai, universalūs
ratiniai ekskavatoriai-krautuvai, buldozeriai, greideriai, hidraulinės pavaros ir grąžtai) bei karjerų įranga (mobilūs vikšriniai trupintuvai, sijotuvai,
sandėliavimo konvejeriai).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
JSC ŽEMTEKA are specializing in agriculture, forestry and construction
machinery sales, spare parts sales and service maintenance in Lithuania.
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