
 REKOMENDUOJAMŲ NAUJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TEMŲ SĄRAŠAS 

Mokymo programų sritis  Mokymo programos pavadinimas 
Augalininkystė, žalinimas Tvaraus ūkininkavimo sistema augalininkystės 

ūkiams. 
Augalų mitybos adaptavimas pagal Žaliojo 
kurso reikalavimus. 
Tvarus ekosistemų naudojimas, laikantis 
aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų. 
Augalų apsaugos metodų adaptavimas pagal 
Žaliojo kurso reikalavimus. 
Praktinis išmaniųjų technologijų pritaikymas 
bulvių, morkų, svogūnų, kopūstų, burokėlių ir 
kt. augalų pasėlių priežiūros procese. 
Naujausių pasėlių priežiūros technologijų 
ekonominis pagrindimas ir palyginimas. 
Naujausių, pažangių laistymo sistemų daržovių 
pasėliuose diegimas, palyginimas, ekonominis 
įvertinimas. 
Daugiamečių žolių auginimas ir panaudojimas 
energetinėms reikmėms. 
Tvarios rapsų, cukrinių runkelių ir kukurūzų 
auginimo technologijos. 
Pluoštinių kanapių auginimo gerosios praktikos 
pagrindai. 
Žolinių pašarų gamybos optimizavimas 
gyvulininkystės ūkiuose, panaudojant ankštines 
žoles. 

Gyvulininkystė Tvaraus ūkininkavimo reikalavimų 
įgyvendinimas gyvulininkystėje. 
Gyvulininkystės technologinių procesų 
skaitmenizavimas. Telemetrinių priemonių ir  
algoritmų sistemų panaudojimas ūkio valdymo 
efektyvumo didinimui.  
Tvarioji mėsinė galvijininkystė. 
Gyvūnų sveikatos standartai ir teisiniai 
reikalavimai bei jų laikymasis. 
Pažangios, ūkinių gyvūnų gerovę 
užtikrinančios, auginimo technologijos 
šiuolaikinėje gyvulininkystėje. 
Bičių ganyklos ir medingų augalų auginimo 
technologijos. 

Žuvininkystė Uždaros apytakinės sistemos žuvų auginimui. 
Šaltavandenių ir/ar šaltavandenių žuvų 
auginimo UAS  biotechnologijos. Akvaponikos 
sistemos. 

 Sodininkystė, daržininkystė, vaistažolių 
auginimas 

Prieskoninių augalų auginimas 
ūkininkaujantiems mažuose žemės plotuose. 
Ekologinių uogynų, daržovių auginimo 
technologijos.  
Ekologinių vaistažolių auginimas ir 
perdirbimas, realizavimo rinkoje reikalavimai. 



 Paukštininkystė Ekologinės paukščių auginimo technologijos. 
Ekologinių mėsinių ir dėsliųjų vištų, žąsų, ančių 
auginimo technologijos. 

Žemės ūkio mechanizavimas, technika, 
statyba, energetika, melioracija 

Žemės ūkio technika tiksliajam ūkininkavimui. 
Nulinio žemės dirbimo (no-till) technologija. 
Naujausių išmaniųjų technologijų pritaikymas 
jau turimoje žemės ūkio technikoje. Jų 
palyginimas ir ekonominis įvertinimas. 
Žemės ūkio technika beariminei žemdirbystei ir 
teisingas jos panaudojimas. 

 Miškininkystė  Atsparių, įvairiaamžių medynų formavimas, 
trumpos apyvartos medynų auginimas medienos 
masei. 
Miškų ūkio ekonomika. Miškų ir medienos 
rinkos ir rinkodara. 

 Aplinkosauga, ekologija ŠESD emisijos mažinimo galimybės 
gyvulininkystėje, efektyvios mėšlo ir srutų 
tvarkymo technologijos. 
Ūkio antrinių žaliavų panaudojimo inovaciniai 
sprendimai. 
Nualintų ir eroduojamų dirvožemių tvarumo 
atstatymas panaudojant daugiametes žoles. 
Alternatyvių energijos  šaltinių (saulės, vėjo 
jėgainių, biodujų ir kt.) diegimas ūkyje. Jų 
palyginimas ir ekonominis vertinimas. 

 Ekonomika, bioekonomika, apskaita, 
kooperacija 

Ūkio valdymas žiedinės ekonomikos 
pagrindais. 
Efektyvus finansų valdymas ir paskirstymas 
ūkininko ūkyje 
Ūkininko ūkio konkurencingumo didinimas. 
Finansinių rizikų valdymas ir ūkio 
konkurencingumo didinimas. 
Ūkio veiklos ekonominė analizė ir veiklos 
prognozė, naudojant excel skaičiuoklę. 
Kooperatyvų ir gamintojų organizacijų nauji 
verslo modeliai. 
Kooperacija. Nauda, principai, skatinimas, 
galimi sunkumai. 
Tvarus ir bioekonomikos principais paremtas 
ūkininkavimas.   
Kaimo bendruomeninės organizacijos (ne pelno 
organizacijų) buhalterinės apskaitos tvarkymas. 

 Kaimo verslai Bendruomenės socialinio (bendruomeninio) 
verslo organizavimas ir vystymas. 
Vietos maisto sistemos/trumposios maisto 
tiekimo grandinės organizavimas. 

Informacinės, išmaniosios technologijos Išmaniųjų technologijų pritaikymas turimoje 
žemės ūkio technikoje. Jų palyginimas ir 
ekonominis įvertinimas. 



Išmaniųjų technologijų diegimas žemės ūkio 
(augalininkystės, daržininkystės, sodininkystės, 
gyvulininkystės) produkcijos gamyboje. 
Ūkinės veiklos procesų skaitmeninimo 
galimybės. Investicijos ir grąža. 
Informacinių technologijų pritaikymas, siekiant 
mažinti ūkio veiklos kaštus ir didinti pridėtinę 
vertę. 
Žemės ūkio produkcijos realizavimo  
elektroninėje parduotuvėje organizavimas. 
Bendruomeninės veiklos skaitmeninimas 
(informacinės technologijos). 

Žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir 
technologijos, tiesioginis realizavimas 

Tvarių, inovatyvių technologijų taikymas, 
augalinių maisto žaliavų perdirbimui. 
Naujų maisto produktų kūrimas, panaudojant 
augalines funkcionalias žaliavas ir  jų gamyba. 

Kitos mokymo programos Rizikos valdymas ūkininkų ūkiuose (aptariant 
penkias pagrindines rizikos rūšis: gamybinė 
rizika,  finansinė rizika, ekonominė 
rizika,  politinė rizika, žmogiškoji rizika). 

 


