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ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS DALYVIŲ NEFORMALIOJO TĘSTINIO  

MOKYMO PATIKRŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių neformaliojo tęstinio mokymo patikrų tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato vykdomų neformaliojo tęstinio mokymo kursų, pagal žemės, miškų, 

žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 

programas įrašytas į Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių 

neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą, Ūkininkavimo pradmenų (kodas 

296081073), Ekologinio ūkininkavimo pagrindų (kodas 396185007), Augalų apsaugos produktų 

profesionaliųjų naudotojų (kodas296162003), Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų 

kvalifikacijos tobulinimo (kodas 296162067), Augalų apsaugos produktų platintojų (kodas 

396162009), Augalų apsaugos produktų platintojų kvalifikacijos tobulinimo (kodas 396162010) 

programas, mokymo kokybės vertinimo  tvarką. 

2. Mokymo paslaugų teikėjų ir vykdytojų, mokymo įstaigų  vykdomų  mokymo kursų pagal 

Aprašo 1 punkte nurodytas mokymo programas kokybės vertinimą vykdo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų 

plėtros agentūros (toliau – Agentūra) Mokymų organizavimo skyriaus specialistai (toliau – Patikros 

vykdytojai) ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių neformaliojo tęstinio  mokymo komisija (toliau 

– Komisija). Komisijos sudėtį tvirtina Agentūros direktorius. Komisija yra kolegialus organas ir 

veikia vadovaudamasi kolegialumo principu. Komisija sudaroma ir personalinė jos sudėtis 

tvirtinama ne rečiau nei kas 5 metus arba esant poreikiui atsiradusiam dėl darbuotojų kaitos. 

Komisiją sudaro ne mažiau kaip penki nariai: Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko 

pavaduotojas, Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius, turintis balso teisę. Komisija savo darbą 

organizuoja vadovaudamasi šiuo Aprašu ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių neformaliojo 

tęstinio mokymo komisijos darbo reglamentu (toliau – Komisijos darbo reglamentas). 

3. Aprašas parengtas atsižvelgiant į  Žemės miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros 

sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų rengimo bendrųjų 

reikalavimų tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu,  Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, tvirtinančiais konkrečios programos, nurodytos Aprašo 

1 punkte, mokymų tvarką ir kitais teisės aktais. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

Įstaiga – mokymo paslaugų teikėjas ir vykdytojas, mokymo įstaiga ar kitas juridinis asmuo, 

Agentūros pripažintas, akredituotas ar turintis suteiktą teisę vykdyti mokymą pagal mokymo 

programas įvardintas Aprašo 1 punkte. 

Patikra – neformaliojo tęstinio mokymo kokybės vertinimo procedūra, kuria patikrinama ar 

Įstaigos vykdomi mokymo kursai  pagal mokymo programas įvardintas Aprašo 1 punkte atitinka 

mokymo programų reikalavimus. 
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Patikros vykdytojas – Agentūros Mokymų organizavimo skyriaus specialistas, atliekantis 

Patikrą. 

Planinė patikra – iš anksto suplanuota patikra, kurią pagal sudarytą metų/mėnesio patikrų 

planą/grafiką atlieka Patikros vykdytojai. Metinis Planinių patikrų planas sudaromas atsižvelgiant į 

Žemės ūkio ministerijos patvirtintus Agentūros veiklos vertinimo rodiklius, naujų ir atnaujintų 

programų, nusižengimų,  akredituotų ir pripažintų  įstaigų skaičių. Mėnesio Planinių patikrų  planas 

sudaromas atsižvelgiant į Įstaigų skelbiamą informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus 

Agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt  ir gauta informacija  apie vykdomus Ūkininkavimo 

pradmenų mokymus savišvietos ar nuotoliniu būdu pagal Ūkininkavimo pradmenų akreditavimo 

tvarkos aprašo reikalavimus. 

Neplaninė patikra – iš anksto nesuplanuota mokymų patikra, kurią vykdo ne mažiaus kaip 2 

Patikros vykdytojai. Esant poreikiui, gali būti pasitelkti socialiniai partneriai, ekspertai. Neplaninė 

patikra atliekama: gavus rašytinį skundą dėl mokymų organizavimo ar kokybės;  turint informacijos 

ar pagrįstų įtarimų dėl Įstaigos veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti reikalavimų 

mokymui; atlikus Planinę patikrą ir nustačius mokymų reikšmingus trūkumus/pažeidimus, ar 

nustačius neigiamą mokymų dalyvių, dalyvavusių mokymo kursuose, vertinimą pagal Mokymo 

kursų vertinimo anketą (Aprašo 3 priedas) arba Ūkininkavimo pradmenų mokymo kursų vertinimo 

anketą (Aprašo 4 priedas); siekiant užtikrinti, kad per nustatytą laiką nuo vykdytos  Planinės 

patikros buvo pašalinti nustatyti reikšmingi trūkumai/pažeidimai ar mokymų neatitikimai mokymo 

programos reikalavimams. 

Patikros ataskaita – Patikros metu pildomas nustatytos formos dokumentas – Mokymo 

kursų patikros ataskaita (Aprašo 1 priedas) arba Ūkininkavimo pradmenų mokymo kursų patikros 

ataskaita (Aprašo 2 priedas), kuris leidžia nustatyti mokymo kursų atitiktį mokymo programos 

reikalavimams. Patikros ataskaitoje pateikiamos teigiamos arba neigiamos Patikros išvados. 

 

II. PATIKRŲ ATLIKIMO  TVARKA 

 

5. Įstaiga apie planuojamą atlikti vykdomų mokymo kursų Patikrą informuojama ne vėliau 

nei viena darbo diena prieš Patikrą.  

6. Patikras vykdo ne mažiau kaip 2 Patikros vykdytojai. 

7. Patikrų vykdytojai gali iš anksto nurodyti Patikrai atlikti reikalingų dokumentų sąrašą bei 

paprašyti pateikti informaciją apie mokymų tikslinės grupės sudėtį, lektorių ar lektoriaus 

kvalifikacijos kėlimą. 

8. Į patikros vietą atvykę Patikros vykdytojai turi prisistatyti Įstaigos atstovui ir susirinkusiai 

auditorijai, bei supažindinti su patikros tikslais. 

9. Patikros metu Patikros vykdytojai atlieka mokymo kursų dalyvių anketinę apklausą pagal 

Mokymo kursų vertinimo anketą  arba pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo kursų vertinimo 

anketos formą, priklausomai nuo vertinamos mokymo programos. 

10. Patikros metu pildoma Patikros ataskaita, kurioje pateikiamos teigiamos/neigiamos 

išvados, kurios patvirtina/nepatvirtina  tikrinamų mokymo kursų atitikimą reikalavimams. 

11. Jeigu Patikros metu nustatomi mažareikšmiai pažeidimai (nėra viešai paskelbta 

darbotvarkė;  nekokybiška  mokymo medžiaga, praktinės užduotys  ir praktinio mokymo 

priemonės; praktinių darbų pristatymas vyksta ne pagal numatytą praktinių, baigiamųjų  darbų 

vertinimo  tvarką) Patikros ataskaitos skiltyje „Išvada“ nurodoma, kad vertinami mokymo kursai 

atitinka mokymo programos reikalavimus, tačiau skiltyje „Pastabos ir pasiūlymai“ įvardijami 

http://www.litfood.lt/
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nustatyti mažareikšmiai trūkumai/pažeidimai bei pateikiamos rekomendacijos 

trūkumams/pažeidimams pašalinti, kartu nurodant terminą trūkumams pašalinti. 

12. Nustačius reikšmingus pažeidimus (pakeistas mokymo laikas, vieta ir apie tai anksto 

nepaskelbta  viešai; nežymimas dalyvių lankomumas;  dalyvių skaičius neatitinka pateikto dalyvių 

skaičiaus  sąraše; techniškai ir metodiškai nepasirengęs vykdyti mokymus pagal pasirinktą mokymo 

būdą (auditorinis, savišvieta, nuotolinis); mokymus veda kiti nei numatyta lektoriai; nekeliama 

lektorių kvalifikacija; mokymo medžiaga neatitinka mokymo programos turinio; Agentūra nebuvo 

informuota apie 20 proc. programos turinio keitimą; nevykdomas praktinis mokymas; praktinio 

mokymo vieta ir mokymo turinio pateikimo būdai neatitinka mokymo programos reikalavimų; 

nesuteiktos praktinio mokymo priemonės; praktinių darbų ataskaitos neatitinka programos 

reikalavimų; nevykdomas baigiamasis žinių vertinimas; nesudaryta vertinimo komisija (jeigu tai 

numatyta mokymo programoje); nevykdoma pažymėjimų blankų ir  kursų baigimo pažymėjimų 

išdavimo  registracija)  Patikros ataskaitos skiltyje „Išvada“ įvardijami nustatyti reikšmingi 

pažeidimai ir nurodoma, kad vertinami mokymo kursai neatitinka mokymo programos reikalavimų. 

Patikros vykdytojai ne vėliau kaip kitą darbo dieną  informuoja Komisijos pirmininką apie Patikros 

metu nustatytus reikšmingus trūkumus/pažeidimus, pateikia Patikros metu surinktą informaciją ir 

dokumentus. Komisijos pirmininkas  inicijuoja Komisijos posėdį, kurio metu Komisija analizuoja 

surinktą  medžiagą ir vadovaudamasi Komisijos darbo reglamentu, priima sprendimą dėl Įstaigos 

galimybių teikti mokymo paslaugas. 

13. Jei Įstaiga vykdo mokymus nuotoliniu ar savišvietos būdu, Patikra gali būti atliekama 

nuotoliniu būdu pasinaudojant elektroninėmis ryšio priemonėmis. Tokiu atveju Įstaiga privalo 

suteikti Patikros vykdytojams prisijungimo galimybę prie nuotolinio  mokymo sistemos ir pateikti 

informaciją apie vykdomus mokymus: mokymų data/laikas/trukmė; dalyvių sąrašas; mokymo 

metodinė medžiaga (nurodytų dalykų  temomis); praktines užduotis; praktinių darbų ataskaitas; 

duomenis apie lektorių(-ius) parengusį(-ius) mokymo metodinę medžiagą; esant poreikiui, 

duomenis apie lektorių kvalifikaciją; Įstaigos savišvietos/nuotolinio mokymo organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašą; baigiamojo žinių ir gebėjimų vertinimo tvarkos aprašą. 

14. Patikra laikoma baigta, kai parengtą ir Patikros vykdytojų pasirašytą Patikros ataskaitą 

pasirašo Įstaigos atstovas patvirtindamas, kad su Patikros ataskaitos turiniu susipažino. Jei Patikra 

vykdoma nuotoliniu būdu, Patikros ataskaita išsiunčiama Įstaigai el. paštu. Įstaigos atstovas 

patvirtina susipažinęs su Patikros ataskaita atsakydamas į gautą el. laišką. Negavus atsakymo per 3 

d. d. laikoma, kad Įstaiga su patikros ataskaita susipažino. 

15. Tikrinamos įstaigos teisės ir pareigos: 

15.1. Įstaiga turi teisę paprašyti Patikros vykdytojų pateikti dokumentus įrodančius teisę 

atlikti mokymų Patikrą. 

15.2. Įstaiga privalo pateikti Patikrai atlikti reikalingus dokumentus bei sudaryti  Patikrai 

reikalingas sąlygas: galimybę dalyvauti mokymo kursuose, praktinio mokymo vietose, teorinių 

žinių ir praktinių gebėjimų,  baigiamųjų darbų vertinime.  

15.3. Pasibaigus trūkumų/pažeidimų nustatytam pašalinimo terminui, Įstaigos atstovas 

privalo informuoti Agentūrą apie trūkumų/pažeidimų pašalinimą. 

15.4. Įstaigos atstovas turi teisę nesutikti su Patikros ataskaitoje pateiktais pastebėjimais, 

pasiūlymais, išvadomis. Tokiu atveju Įstaigos atstovas Patikrų ataskaitoje pateikia argumentuotą 

paaiškinimą dėl nesutikimo su ataskaitoje pateiktais pastebėjimais, pasiūlymais, išvadomis. 

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR PRIIMAMI SPRENDIMAI 
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16. Komisija savo darbą organizuoja ir priima sprendimus vadovaudamasi šiuo Aprašu ir 

Komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Agentūros direktoriaus įsakymu. 

17. Komisijos posėdžius  inicijuoja Komisijos pirmininkas šiais atvejais: 

17.1. gavęs skundą arba pagal viešai skelbtą informaciją dėl mokymų organizavimo ar 

kokybės,  

17.2. gavęs informaciją iš Patikros vykdytojų apie reikšmingus mokymo vykdymo 

trūkumus/pažeidimus; 

17.3. gavęs Patikros ataskaitą, atlikus neplaninę Patikrą, kurios metu nustatyta, kad Įstaiga 

neįvykdė įpareigojimo pašalinti trūkumus/pažeidimus iki kitų mokymų pradžios, bet  ne ilgiau nei 

per 20 darbo dienų.  

18. Skubiems klausimams spręsti, Komisijos pirmininko siūlymu, gali būti organizuojama 

Komisijos narių apklausa raštu ir/arba el. paštu, kartu pateikiant sprendimo projektą su 

aiškinamuoju raštu. 

19. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kai balsai 

pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas, jo nesant, lemia Komisijos pirmininko 

pavaduotojo balsas. 

20. Komisijos sprendimai:  

20.1. nustačius reikšmingus mokymo programos vykdymo trūkumus/pažeidimus sustabdyti 

mokymo kursų vykdymą ir įpareigoti Įstaigą iki kitų mokymų pradžios bet  ne ilgiau nei per 20 

darbo dienų  ištaisyti trūkumus/pažeidimus ir apie jų pašalinimą informuoti Agentūrą; 

20.2.  įpareigoti ne mažiau kaip 2 Patikrų vykdytojus (jei yra poreikis, pasitelkti socialinių 

partnerių atstovus, ekspertus) atlikti pakartotinę neplaninę patikrą vietoje ir nustatyti, ar nustatyti 

reikšmingi trūkumai/pažeidimai yra pašalinti; 

20.3. pakartotinės neplaninės patikros metu nustačius, kad reikšmingi trūkumai/pažeidimai 

nėra pašalinti, panaikinti Agentūros suteiktą akreditaciją, pripažinimą ar suteiktą teisę vykdyti 

mokymą pagal Aprašo 1 punkte išvardintas programas, bei teikti siūlymą Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerijai ar Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl  mokymo teikėjo vykdomų 

mokymų stabdymo pagal atitinkamą mokymo programą. Panaikinus akreditaciją, pripažinimą ar 

suteiktą teisę vykdyti mokymus,  Įstaiga naujai  akredituotis, prašyti leidimo ar teisės vykdyti 

mokymus gali  praėjus 1 metų laikotarpiui nuo panaikinimo datos. 

21. Komisijos pirmininko pasirašytas motyvuotas, pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis 

Komisijos sprendimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo 

registruotu paštu arba per elektroninę dokumentų valdymo sistemą pateikiamas Įstaigai. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Komisijos sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos 

Respublikos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. 

23. Patikrų metu sukaupta informacija, mokymo kursų vertinimo anketų duomenys ir jų 

analizė naudojama mokymo bei konsultavimo institucijų veiklai tobulinti, sprendimams dėl tęstinio 

mokymo kokybės gerinimo priimti, valstybės suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei 

informuoti. 

 


