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Ailantas Sutkus, 2022 m. baigęs mokslus 
VIKO Agrotechnologijų fakultete, dirba 
agronomu „Agrokoncerne“.

Džiaugiamės, kad kasmet socialinių 
partnerių, suinteresuotų žemės ūkio 
specialistų rengimu, vis daugėja.

Mokslo ir žemės ūkio 
verslo bendradarbiavimas 
yra labai svarbus, kad že-
mės ūkio specialistų ren-
gimas būtų grįstas inova-
tyviomis technologijomis. 
Vilniaus kolegijos (VIKO) 
Agrotechnologijų fakulteto 
bendruomenė aktyviai ben-
dradarbiauja su socialiniais 
partneriais. 

Terpė išmėginti save
Kartu organizuojami rengi-

niai, socialiniai partneriai sudaro 
galimybę jų bazėje atlikti prak-
tinius užsiėmimus, vadovauja 
studentų profesinėms ir baigia-
mosioms praktikoms. Socialinių 
partnerių atstovai recenzuoja 
baigiamuosius darbus, dirba bai-
giamųjų darbų gynimo komisi-
joje, dalyvauja bendruose pro-
jektuose, seminaruose, karjeros 
dienose. Nemažas būrys ūkinin-
kų ir žemės ūkio įmonių kartu su 
mumis nuo pirmųjų Agroverslo 
technologijų studijų programos 
vykdymo metų.

Žemės ūkio sektorius įvairia-
lypis: nuo tradicinio iki pagrįsto 
dirbtiniu intelektu, nuo žaliavos 
gamybos iki perdirbimo. Džiau-
giamės, kad kasmet socialinių 
partnerių, suinteresuotų žemės 
ūkio specialistų rengimu, vis dau-
gėja. VIKO aktyviai bendradar-
biauja su „AgriFood Lithuania 
DIH“. Tai skaitmeninių inovaci-
jų centras, suburiantis svarbiau-

sius Lietuvos verslo, mokslo ir 
viešojo sektoriaus suinteresuo-
tus veikėjus tam, kad būtų įgy-
vendinta žemės ūkio, maisto ir 
susijusių sektorių skaitmeninė 
transformacija. Centro organi-
zuojami renginiai papildo studi-
jų procesą, dėstytojai įsitraukia į 
projektines veiklas, taikomuosius 

VIKO – JAUNIMUI IR ŽEMĖS ŪKIUI

Verslo iniciatyvos prisideda  
prie agroverslo technologų ruošimo

tyrimus. Centro organizuojami 
hakatonai, iššūkių laboratori- 
jos – puiki terpė studentams iš-
mėginti save, pasitikrinti turimas 
žinias ir pasisemti patirties iš 
mentorių. Šiemet ,,Hack Agri-
Food Iššūkių laboratorija’22“ 
pagrindinį prizą laimėjo VIKO 
Agrotechnologijų fakulteto 
Agroverslo technologijų studi-
jų programos studentų komanda 
„Apgautieji“. Komandos nariai – 
Gabrielė Avgustaitytė, Tautvydas 
Lazauskas, Robertas Gribauskas, 

Arnas Astravas ir Meda Balsevi-
čiūtė-Yildirim, pasiūlė Lietuvoje 
novatorišką ir tvarią idėją – „Re-
tesnių grybų auginimas kavos 
tirščiuose“.

Ambicingas projektas
Nuo 2019 m. prasidėjo 

bend radarbiavimas su UAB 

„Agrokoncernas“. „Agrokon-
cerno grupė“ yra viena didžiau-
sių Lietuvos žemdirbių partne-
rių agrocheminio aptarnavimo 
bei konsultavimo, žemės ūkio 
produkcijos gamybos ir reali-
zavimo, taip pat technikos par-
davimo ir jos aptarnavimo sri-
tyse, apimanti daugiau nei 40 
dinamiškai augančių įmonių, 
žemdirbiams siūlančių profe-
sionalias paslaugas, pažangias 
technologijas ir kokybiškus 
produktus. Ypač daug dėmesio 
skiria verslų sinergijai, mokslui, 
įgyvendina tvarius sprendimus, 
inicijuoja bei prisideda prie 
įvairių socialinių iniciatyvų.

„Agrokoncerno grupė“ vys-
to inovatyvius giluminio grūdų 
perdirbimo, fermų moderni-
zavimo, žaliosios energetikos 
ir kitus projektus. Inovacijų ir 
tyrimų centre „AgroITC“ atlie-
kami sertifikuoti moksliniai 
tyrimai, kurie yra nuosekliai 
taikomi įmonių veikloje. Agro-
koncerno įmonių grupė sėkmin-
gai valdo jai priklausančias že-
mės ūkio bendroves regionuose, 

kurios verčiasi augalininkyste 
ir gyvulininkyste. Radviliškio 
rajone yra vystomas ambicin-
gas projektas „Agrokoncernas 
Future Farm“ (AgroFFARM). 
Pagrindinis jo tikslas – šiame 
pavyzdiniame ūkyje išbandyti 

ir taikyti naujausias technolo-
gijas, galinčias padėti ūkinin-
kams sparčiau tobulėti taikant 
tiksliojo ūkininkavimo gerąsias 
praktikas.

Taip pat tai puikios sąly-
gos Agroverslo technologijų 
studijų programos studentams 
atlikti praktikas. Yra siūlo-
mos praktikos-darbo galimy-
bės jau nuo pirmųjų studijų 
metų, žemės ūkio bendrovėse 
ir grūdų supirkimo elevato-
riuose visoje Lietuvoje. Jeigu 
praktikos-darbo vieta toli nuo 
namų, studentui daugelyje 

vietų suteikiamas nemokamas 
apgyvendinimas, taip pat jam 
mokamas ir atlygis.
Darbo vieta pagal 
specialybę

„Agroverslo technologai gali 
dirbti „Agrokoncerno“ įmonių 
grupėje labai įvairiose specialis-
tų ar net vadovaujančiose pozi-
cijose. Tiems, kuriems artimesni 
gamybiniai procesai, gali dirbti 
žemės ūkio bendrovėse, grūdų 
supirkimo kompanijose, kam ne-
svetimas pardavimas, gali dirbti 
su komercine veikla susijusiose 
pozicijose. artimesni“, – pasako-
ja Rasa Šakauskienė, „Agrokon-
cerno grupė“ administracijos ir 
personalo direktorė.

Pasak direktorės, įmonės 
veikla siejama ir su žemės 
ūkio specialybės populiarini-
mu. Kasmet vykdomos įvairios 
veiklos su studentais ir moks-
leiviais. „Šiemet aplankyta 
daug gimnazijų, pristatytos 
agroverslo perspektyvos Lie-
tuvoje, taip pat iš verslo pusės 
perspektyvias studijų progra-
mas, tokias kaip Agroverslo 
technologijos. Studentai nuolat 
kviečiami apsilankyti bendruo-

se renginiuose, pristatomos 
naujos praktikos ir darbo ga-
limybės. Įmonė nuolat vyks-
ta į kolegijas ir universitetus 
susitikti su jaunimu, atsakyti 
į jiems išskilusius klausimus, 
organizuoja bendras veiklas. 
Taip pat siūlo bendradarbiavi-
mo sutartis, kurių pagrindu stu-
dentai gali gauti kasmėnesinę  
500 Eur stipendiją, apmokėjimą 
už studijas ir net baigus studi-
jas užsitikrinti darbo vietą pagal 
specialybę“, – tvirtina „Agro-
koncerno grupės“ atstovė. 

R. Šarauskienės teigimu, be-
veik 70 proc. įmonės dabartinių 
vadovų ir specialistų yra įmo-
nės sėkmės istorijos. „Daugu-
ma jų pradėjo bendradarbiauti 
su „Agrokoncerno grupe“ nuo 1 
kurso, o kai kurie net ir 12 kla-
sėje. Dabar jie užima specialistų, 
vadovų vietas visoje Lietuvoje. 
Vienas iš jų yra ir VIKO Agro-
verslų technologijų absolventas 
Ailantas Sutkus, su kuriuo su-
sipažinome VIKO, 2020 m. šis 
jaunuolis pradėjo dirbti ir atli-
kinėti praktikas vienoje iš mūsų 
gamybinių kompanijų – UAB 
„Šiaulių agrocentras“. Po metų 
vėl pakvietėme vasarą atvykti 
pas mus dirbti agronomo padėjė-
jo pozicijoje, po šio sezono vai-
kinas sulaukė mūsų pasiūlymo 
dėl ilgalaikio bendradarbiavimo. 
2022 m. baigęs mokslus VIKO 
jis tapo agronomu ir mūsų kole-
ga“, – sakė „Agrokoncerno gru-
pė“ administracijos ir personalo 
direktorė.

Partnerio turinys

UAB „Agrokoncerno grupė“ rengia paskaitas studentams.

Studentai atliko darbo praktikas „Agrokoncerno“ įmonių grupės laboratorijose ir ūkiuose.


