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1. Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) tvarko saugiųjų 

dokumentų blankų  (toliau – blankai) gavimo ir išdavimo apskaitą. 

 2. Blankų gamyba organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, 

atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugiųjų 

dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą. 

 3. Už blankų apskaitą bei saugojimą atsakingas Agentūros vadovas arba jo įsakymu paskirtas 

Agentūros darbuotojas. 

 4. Užsakymus gaminti blankus spaustuvei pateikia Agentūra. 

 5. Agentūra gautus iš spaustuvės blankus apskaito saugiųjų dokumentų blankų apskaitos 

žurnaluose. 

 6. Agentūra išduoda:  

 6.1. Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimų blankus – augalų apsaugos profesionaliųjų 

naudotojų, augalų apsaugos produktų platintojų mokymo įstaigoms (įstaigų sąrašas skelbiamas 

interneto svetainėje www.litfood.lt), vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 

m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-936 „Dėl Atsakingos už augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programų tvirtinimą ir mokymų organizavimą institucijos paskyrimo“; 

 6.2. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų blankus – mokslo, mokymo įstaigoms, įmonėms, 

turinčioms Švietimo ir mokslo ministerijos licenciją mokyti pagal Žemės ūkio ministerijos Studijų ir 

mokymo programų registre įregistruotas mokymo programas; fiziniams ir juridiniams asmenims, 

Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka įgijusiems teisę mokyti pagal Žemės ūkio ministerijos 

patvirtintas ir Ūkininkų neformaliojo tęstinio mokymo programų sąvade įregistruotas neformaliojo 

mokymo programas (sąrašas pateiktas interneto svetainėje www.aikos.smm.lt.), vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 26 d.  įsakymu Nr. 3D-132 „Dėl Žemės, 

miškų, žuvininkystės  ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio 

mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašo ir sąvado sudarymo taisyklių patvirtinimo“; 

 6.3. Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo 

pažymėjimų blankus vadovaujantis: 

6.3.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-67 

„Dėl Mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“; 
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6.3.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr.3D-390 

„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, 

patvirtinimo; 

6.3.3. Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo 

pažymėjimų išdavimo tvarka, patvirtinta Agentūros direktoriaus 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 

KV-24 „Dėl Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų 

išdavimo tvarkos patvirtinimo; 

6.4. Profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3D-575 „Dėl Ūkininkavimo pradmenų mokymo 

programos vykdymo“.  

 7. Blankai užsakomi telefonu, el. paštu arba raštu, nurodant įstaigos pavadinimą bei reikalingų 

pažymėjimų pavadinimą ir kiekį. 

 8. Blankai išduodami įstaigų ir organizacijų darbuotojams, pateikusiems įgaliojimą, 

patvirtintą įstaigos, organizacijos vadovo (jei pažymėjimų blankus atsiima įstaigos, organizacijos 

vadovas – įgaliojimo pateikti nereikia), ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą.  

 9. Blankus  išduoda tik įgaliotieji (funkcija išduoti blankus nustatyta pareiginiuose 

nuostatuose ar atskirame Agentūros direktoriaus įsakyme) Agentūros darbuotojai.   

 10. Išduodami blankai registruojami blankų apskaitos žurnaluose.  

 11. Atrinkti naikinti sugadinti, seno pavyzdžio blankai įforminami aktu ir perduodami 

Agentūros Saugiųjų dokumentų blankų ir banko bei draudimo bendrovių garantinių/laidavimo raštų ir 

čekių inventorizacijos ir nurašymo komisijai, sudarytai Agentūros direktoriaus įsakymu. 

 12. Keičiantis darbuotojui, atsakingam už blankų išdavimą, apskaitą ir saugojimą, neišduoti 

blankai, jų apskaitos žurnalai ir kiti susiję dokumentai perduodami Agentūros direktoriui arba jo 

įsakymu paskirtam kitam Agentūros darbuotojui. 

_____________________________ 

  


