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BREED: „MOTYVACIJOS VADOVAS 

KOKYBIŠKAM KIAULIŲ VEISIMUI“

BREED Motyvacijos vadovas skirtas verslininkams – naujiems 
ar esamiems, kurie augina kiaules ar nori užsiimti šiuo verslu 
– siekiant skatinti teigiamą požiūrį į „Atvirąjį projekto BREED 
švietimo išteklių priemonių rinkinį profesiniam mokymui 
tvarioms verslininkystės iniciatyvoms kokybiško kiaulių 
veisimo srityje įgyvendinti“.

Vadove aprašomi svarbūs kiaulininkystės aspektai, kurie 
padės naujiems ar jau kiaulių ūkius turintiems verslininkams 
įgyti naujų kompetencijų ir panaudoti žinias savo versle. 

Vadove siūlomi ne tik teoriniai, bet ir praktiniai patarimai. 
Norint auginti kiaules reikia žinoti daug dalykų, turėti įgūdžių 
ir tinkamą požiūrį, kad verslas būtų pelningas. Ūkininkas 
turi daug žinoti apie gyvulius ir ūkį, taip pat apie aplinką ir 
tinkamą gyvulių auginimo procesą.

BREED Motyvacijos vadovas, išverstas į visų partnerių 
gimtąsias kalbas, įtrauktas į „Atvirąjį projekto BREED 
švietimo išteklių priemonių rinkinį“ kaip medžiaga, galinti 
praturtinti besimokančiojo žinių bagažą. Šiuo įrankiu 
pasinaudojęs būsimasis ūkininkas galėtų išvengti klaidų, 
kurios dažnai pasitaiko pradedant naują verslą. 

www.pigbreedtraining.eu/breed-motyvacinis-
vadovas-kokybiskam-kiauliu-veisimui-2/?lang=lt
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KOKYBIŠKOS KIAULIŲ AUGINIMO 
TECHNIKOS CENTRINĖJE ITALIJOJE 

Keturias dienas trukusiuose nuotoliniuose 
mokymuose, kuriuos suorganizavo partneriai 
iš „Gran Sasso Laga“ nacionalinio parko, 
vykusiuose 2022 m. sausio 18–21 d. ekspertai 
iš Italijos, Lenkijos, Graikijos, Portugalijos ir 
Lietuvos keitėsi idėjomis, naujovėmis ir patirtimi 
su pranešėjais, pristačiusiais pranešimus apie 
kiaulių skerdimą, kiaulieną ir jos gaminius bei 
apskritai apie kiaulininkystę, vykdomą parko 
saugomose teritorijose. Pristatymai buvo 
paruošti remiantis iš mokslininkų, profesorių, 
technikų ir šiame sektoriuje dirbančių žmonių 
gauta informacija.

Pagrindinės renginio temos buvo: 
morfofunkcinės charakteristikos, laisvai laikomų 
kiaulių ūkiai ir Juodosios kiaulės mėsos kokybė, 
gyvūnų gerovė kiaulininkystėje, technologija 
naudojama mėsai išrūkyti ir pats gamybos 
būdas, „Gran Sasso Laga“ parko gyvulininkystės 
sektoriaus perspektyvos, poreikiai ir politika, 
kiaulių auginimo pavyzdžiai, rūkytos mėsos 
kvapo ir skonio juslinių savybių tyrimai. 
Paskutinė diena buvo skirta aptarti naują 
informaciją ir įgytas žinias bei buvo 
diskutuojama apie šių mokymų indėlį projekto 
vykdomai veiklai.

KOKYBIŠKOS KIAULIŲ AUGINIMO 
TECHNIKOS GRAIKIJOJE

2022 m. vasario 14–17 dienomis Thessaly 
universiteto organizuojamuose keturių 
dienų nuotoliniuose mokymuose  projekto 
partneriams buvo pristatyta: „UTH tarptautinio 
švietimo centro“ apžvalga ir įgyta profesinio 
mokymo patirtis, intensyvios, ekstensyvios ir 
ekologinės kiaulininkystės pavyzdžiai, vietinių 
veislių tobulinimo svarba, „LCA gyvavimo ciklo 
vertinimo“ naudojimas kiaulių tiekimo grandinės 
poveikio aplinkosaugai įvertinti, kiaulių mityba, 
taip pat informacija apie finansines priemones ir 
galimybes užsiimant gyvulininkyste.

Buvo papasakota apie gerosios praktikos 
pavyzdį, naudojant pilietinės visuomenės 
organizacijų indėlį į tvarią pirminio ekonomikos 
sektoriaus plėtrą bei buvo parodytas labai 
įdomus naujo verslininko pristatymas „Ateities 
maistas: vabzdžių baltymai kaip maistas”.

Paskutinė diena buvo paskirta diskusijoms 
apie naują informaciją ir žinias, kuriomis buvo 
apsikeista C4 mokymų metu bei naujienų 
pristatymui svetainėje ir sklaidos veiklai.

PROJEKTO BREED MOKYMAI PARTNERIAMS APIE KIAULIŲ VEISIMĄ VIDURIO 
ITALIJOJE IR GRAIKIJOJE

Kaip ir buvo planuota, per pirmuosius du 2022 m. mėnesius buvo surengti dveji keturių dienų trukmės 
mokymai partneriams – vienas centrinėje Italijoje, kitas – Graikijoje.



Projekto BREED partneriai:
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Daugiau informacijos galite 
rasti čia:

2022 m. kovo 16 d. partneriai iš Thessaly 
universiteto surengė nuotoliniu būdu vykusią 
konferenciją. Šio sklaidos renginio metu 
partneriai pristatė auditorijai projekto metu 
vykdomas veiklas ir BREED įrankių rinkinio 
komponentus: „Vadovą profesijos mokytojams“, 
„BREED nuotolinių mokymų kursą“ ir „BREED 
Motyvacijos vadovą“.

Renginio metu buvo pateikta išsami informacija 
apie projekto pasiektus rezultatus, taip pat 
buvo skatinamas tolesnis intelektinių produktų 
pakartotinis panaudojimas Graikijoje.

Konferencijoje dalyvavo suinteresuotosios 
šalys:  profesinio mokymo ekspertai ir 
profesionalai, profesinio mokymo ekspertų ir 
tyrėjų bendruomenės, Graikijos regioninių ir 
nacionalinių valdžios institucijų darbuotojai ir 
profesinių mokyklų darbuotojai.

SEKANTYS ŽINGSNIAI

• Projekto BREED tarptautinė konferencija 
Portugalijoje
• Projekto BREED intelektinių produktų 
testavimas
• Konsensuso kūrimo renginiai projekto 
partnerių šalyse
• Projekto BREED sklaidos veikla 
• Projekto BREED tarptautinė baigiamoji 
konferencija Italijoje

PROJEKTO BREED KONFERENCIJA 
GRAIKIJOJE 


