
TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA 

 

2019-11-28 Nr.  

 

ATASKAITA PATEIKĖ: 
(Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė. 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS PAGRINDAS: 
(Direktoriaus įsakymo data ir numeris) 

2019-11-26 Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. DAK-69-(3.2.). 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS LAIKAS IR VIETA, TRUKMĖ: 

2019 m. lapkričio 27 d., Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir 

žemėtvarkos fakultetas, Universiteto 10, Akademijos mstl., Kauno raj. 
 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS DALYVIAI: 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė.  

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS TIKSLAS IR UŽDUOTYS: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojamos Pažintinės žuvininkystės 

programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ organizuojamas edukacinis renginys. 
 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU ĮVYKĘ DARBO SUSITIKIMAI: 

Nevyko. 

  

SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ, SPRENDIMŲ IR KITOS INFORMACIJOS APRAŠYMAS, 

NUOTRAUKOS:   

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2019  m. spalio 11 d. Nr. 3D-562 yra patvirtinta Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta 

Europos Sąjungoje“ 2019–2020 mokslo metų dalyviu. Edukacinis renginys – tai įvadinis 

seminaras programos dalyviams. Renginio metu vyko paskaitos apie akvakultūros vystymosi 

Lietuvoje istoriją, žuvininkystės ūkius Lietuvoje, akvakultūros technologijų studijas ir Vytauto 

Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos Akvakultūros centro veiklą,  žuvų auginimo būdus 

Lietuvoje, ES ir pasaulyje, naudojamą įrangą ir technologijas; pagrindines Lietuvoje auginamų 

žuvų rūšis, jų gyvenimo ciklo ir auginimo dirbtinėmis sąlygomis suderinimą; akvakultūros 

reikšmę atkuriant retųjų ir nykstančių žuvų populiacijas; akvakultūros produktų reikšmę 

visuomenei; dalyviai praktiškai susipažino su Akvakultūros centro uždaromis apytakinėmis 

sistemomis bei jose auginamomis žuvimis, jų gyvenimo ypatumais bei uždarose patalpose 

naudojamų recirkuliacinių sistemų sudedamosiomis dalimis (įvairių tipų baseinai, vandens 

ruošimo įranga, šėryklos, deguonies gaminimo ir tiekimo įranga, mechaniniai, biologiniai, 

lašeliniai filtrai, UV lempos ir kt.) ir jų reikšmę sėkmingam žuvų auginimui. 
 

PASIŪLYMAI DĖL TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ 

(INFORMACIJOS) PANAUDOJIMO, NAUDINGI KONTAKTAI IR KT. 

Galiu vykdyti gerosios patirties sklaidą. 

 



IŠVADOS: 

Įgyta teorinių ir praktinių žinių apie Lietuvos žuvininkystės ūkį, jo istoriją ir vystymąsi. 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS FINANSAVIMAS: 

Valstybės lėšomis. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA (TRANSPORTAS, APGYVENDINIMAS): 

Transporto išlaidos apmokėtos Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos 

Sąjungoje“ lėšomis. 
 

PRIDEDAMA INFORMACIJA (DARBOTVARKĖ, PROGRAMA, GAUTA MEDŽIAGA, 

NUORODOS): 

- 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS VERTINIMAS (REIKIAMĄ PAŽYMĖTI): 
 

KOMANDIRUOTĖS ORGANIZAVIMAS (LOGISTIKA) 

– puikus;  – labai geras;  – patenkinamas. 

KOMANDIRUOTĖS SUSITIKIMŲ, RENGINIŲ NAUDINGUMAS IR TIKSLINGUMAS 

– puikus;  – labai geras;  – patenkinamas. 

KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS 

– puikus;  – labai geras;  – patenkinamas. 

 
 

 

 

Direktorė                                                              Virginija Vitunskaitė 

 

 

 

 

 

 


