
 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros  

direktoriaus  

2019 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. VĮ-49 

 

AUGALŲ APSAUGOS MOKYMO ĮSTAIGŲ IR KONSULTANTŲ AKREDITAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Augalų apsaugos mokymo įstaigų ir konsultantų akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato mokymo įstaigų ir jose dirbančių konsultantų, siekiančių teikti mokymo paslaugas 

augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams ir augalų apsaugos produktų 

platintojams (toliau – mokymo įstaigos),  akreditavimo tvarką. 
2. Mokymo įstaigų ir konsultantų akreditavimas augalų apsaugos klausimais – procedūra, 

kuria oficialiai pripažįstama, kad juridiniai ar fiziniai asmenys kompetetingi suteikti nustatytos 

srities mokymo paslaugas. 

3.  Augalų apsaugos mokymo įstaigų ir konsultantų akreditavimą vykdo VšĮ Kaimo verslo 

ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra)  direktoriaus įsakymu sudaryta Mokymo įstaigų ir 

konsulantų, teikiančių mokymo paslaugas augalų apsaugos produktų profesionaliesiems 

naudotojams (toliau – naudotojas), augalų apsaugos produktų platintojams (toliau – platintojas)  

vertinimo komisija (toliau – komisija). Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai: 3 narius skiria 

Agentūra, 1 narį – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 1 narį – 

Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademija. Komisijos darbo reglamentas pateikiamas 

Aprašo 1 priede. 

4. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu  

(toliau – Įstatymas) ir Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-

564 (toliau – Taisyklės). Apraše vartojamos sąvokos atitinka vartojamas šiuose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI MOKYMO ĮSTAIGOMS, SIEKIANČIOMS TEIKTI MOKYMO 

PASLAUGAS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ PROFESIONALIESIEMS 

NAUDOTOJAMS, AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ PLATINTOJAMS 

 

5. Įstaiga, siekianti teikti mokymo paslaugas augalų apsaugos produktų profesionaliesiems 

naudotojams ir augalų apsaugos produktų platintojams  turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. Turi būti akredituota pagal Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-242 

„Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

Akreditavimo taisyklės) veiklos sritį – konsultavimas teisės aktų nustatytų žemės ūkio veiklos 

valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų 

laikymosi klausimais ir veiklos sritį – konsultavimas agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo 

saugomose teritorijose klausimais.  

5.2. Mokymo įstaiga turi turėti du ar daugiau akredituotų konsultantų, akredituotų pagal 

Akreditavimo taisyklių veiklos sritį – konsultavimas teisės aktų nustatytų žemės ūkio veiklos 

valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų 

laikymosi klausimais. 

 

III SKYRIUS 



 

 

 

REIKALAVIMAI KONSULTANTAMS, SIEKIANTIEMS TEIKTI MOKYMO 

PASLAUGAS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ PROFESIONALIESIEMS 

NAUDOTOJAMS, AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ PLATINTOJAMS 

 

6. Konsultantas, dirbantis mokymo įstaigoje, siekiančioje teikti mokymo paslaugas augalų 

apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams ir augalų apsaugos produktų platintojams turi 

atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turėti ne mažiau kaip vienerių metų (nemažiau kaip 40 kontaktinių valandų) 

konsultavimo ar mokymo žemės ūkio srityje patirtį. 

6.2. turėti aukštojo mokslo išsilavinimą. 

6.3. turėti akreditaciją  pagal Akreditavimo taisyklių  veiklos sritį - konsultavimas teisės 

aktų nustatytų žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 

standartų ir darbo saugos reikalavimų laikymosi klausimais.  

6.4. būti išklausiusiam  mokymo kursus pagal „Augalų apsaugos konsultantų mokymo 

programa“, 30 akad. val., kodas 596162007, arba pratęsiant akreditaciją pagal „Augalų apsaugos 

konsultantų mokymo programa“ (žinių atnaujinimas), 8 akad. val., kodas 596162008.  

 

IV SKYRIUS 

MOKYMO ĮSTAIGŲ IR JOSE DIRBANČIŲ KONSULTANTŲ, SIEKIANČIŲ 

TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ 

PROFESIONALIESIEMS NAUDOTOJAMS IR AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ 

PLATINTOJAMS DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS 

 

7. Įstaiga, Agentūrai teikia laisvos formos prašymą. Kartu su prašymu teikiami šie 

dokumentai: 

7.1. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją arba atspausdintą elektroninį 

registro išrašą. 

7.2. Akreditavimo pažymėjimų kopijas, įrodančias atitikimą Aprašo 5.1. ir 5.2 punktų 

reikalavimus. 

7.3. Sąrašą savivaldybių, kuriose numato augalų apsaugos produktų profesionaliesiems 

naudotojams ir augalų apsaugos produktų platintojams mokymo kursus. 

7.4. Mokymo įstaigos vadovo raštišką įsipareigojimą teikti mokymo grafikus ir grafikų 

pakeitimus Agentūrai – ne vėliau kaip prieš 5 d.d. iki mokymo įstaigos organizuojamų mokymų. 

Grafiko ir jo pakeitimų forma pateikiama Aprašo 2 priede. 

7.5. Mokymo įstaigos vadovo raštišką įsipareigojimą į Žemdirbių mokymo ir konsultavimo 

informacinę sistemą (toliau – ŽMIKIS) suvesti informaciją apie kursus baigusius asmenis, kaip 

numatyta Taisyklių 11 punkte. 

7.6. Mokymo įstaigos vadovo raštišką įsipareigojimą teikti informaciją Agentūrai apie 

mokymo programų (kodai 296162003, 296162067, 396162009, 396162010) kainą ar jos pakeitimus 

(kaina skelbiama kartu su mokymo įstaigų sąrašu Agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt). 

7.7. Mokymo įstaigos vadovo raštišką įsipareigojimą leisti Agentūros specialistams atlikti 

mokymo vykdymo ir pažymėjimų išdavimo patikrą. 

7.8. Mokymo įstaigos vadovo raštišką įsipareigojimą laikytis akredituotų mokymo įstaigų 

vykdomiems mokymams minimalių reikalavimų, nurodytų Aprašo 3 priede.  

8. Konsultantas Agentūrai teikia  laisvos formos prašymą. Kartu su prašymu jis teikia šiuos 

dokumentus:  

8.1. Aukštojo mokslo diplomo baigimo kopiją.  

8.2. Akreditacijos pažymėjimo pagal Akreditavimo taisyklių veiklos sritį – žemės ūkio 

veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos 

reikalavimų laikymosi klausimais kopiją.  

8.3. Ne mažiau kaip vienerių metų (nemažiau kaip 40 kontaktinių valandų) konsultavimo 

ar mokymo žemės ūkio srityje patirtį patvirtinančius dokumentus  (konsultuotų asmenų sąrašą su jų 



 

 

 

kontaktine informacija, konsultacijų trukme ir datomis; vestų seminarų, kursų, renginių sąrašą, 

nurodant datas, trukmę ir temas).  

8.4. Mokymo kursų baigimo pažymėjimo pagal „Augalų apsaugos konsultantų mokymo 

programą“, 30 akad. val., kodas 596162007, arba pratęsiantiems akreditaciją „Augalų apsaugos 

konsultantų mokymo programą“ (žinių atnaujinimas), 8 akad. val., kodas 596162008 kopiją. 

9. Mokymo įstaigų ir jose dirbančių konsultantų  atitikimą keliamiems reikalavimams, 

vertina komisija.  

10. Komisija mokymo įstaigų ir konsultantų pateiktus prašymus išnagrinėja ir raštiškus 

atsakymus jiems pateikia ne vėliau kaip 30 darbo dienas nuo prašymų gavimo dienos.  

11. Įstaigoms, kurių komisija nepripažino akredituotomis mokymo įstaigomis arba 

nepratęsus akreditacijos, negalima formuoti mokymo grupių. Suformuotoms grupėms mokymą gali 

vykdyti ir mokymo baigimo pažymėjimus išduoti tik akredituotos mokymo įstaigos. 

12. Įstaigos, kurių komisija nepripažino akredituotomis mokymo įstaigomis, privalo 

sunaikinti turimus pažymėjimų blankų likučius ir pateikti Agentūrai sunaikinimo aktų kopija.  

13. Asmenims, atitinkantiems Įstatymo 15 straipsnio 3 dalies reikalavimus, pateikus 

dokumentą, kuris išduotas ne vėliau kaip prieš penkerius metus ir kuriuo patvirtinama agronomo 

kvalifikacija, akredituota mokymo įstaiga išduoda kursų baigimo pagal „Augalų apsaugos produktų 

profesionaliųjų naudotojų mokymo programą“, 16 akad. val., kodas 296162003, pažymėjimą, kurio 

galiojimo laikotarpis iki penkerių metų, skaičiuojama nuo agronomo kvalifikaciją patvirtinančio 

dokumento išdavimo datos. 

14. Komisijos sprendimu mokymo įstaigoms ir konsultantams Agentūra išduoda 

akreditaciją patvirtinančius pažymėjimus.  

15. Agentūra skelbia informaciją apie akredituotas mokymo įstaigas, akredituotus 

konsultantus ir mokymus grafikus viešai interneto svetainėje www.litfood.lt 

16. Akredituotų  mokymo įstaigų, konsultantų atitikimo reikalavimams vertinimo, Augalų 

apsaugos konsultantų mokymo kursų,  Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo blanko 

išdavimo įkainius  tvirtina Agentūros direktorius.  

 

V SKYRIUS 

AUGALŲ APSAUGOS KONSULTANTŲ  

MOKYMO KURSŲ ORGANIZAVIMAS 

 

17. Asmenys, siekiantys išklausyti Agentūros organizuojamus mokymo kursus pagal 

„Augalų apsaugos konsultantų mokymo programą“, 30 akad. val., ( kodas 596162009), „Augalų 

apsaugos konsultantų mokymo programą (žinių atnaujinimas)“, 8 akad. val., (kodas 596162010), 

registruojasi Agentūroje el. paštu info@litfood.lt 

18. Agentūra mokymo kursus organizuoja surinkusi 14 ar didesnę asmenų grupę. 

Informacija apie kursus skelbiama Agentūros interneto svetainėje. Surinkus mažesnę mokymo 

kursų grupę, mokymai  gali būti vykdomi nuotoliniu būdu. 

19. Mokymą pagal „Augalų apsaugos konsultantų mokymo programą“, 30 akad. val., 

kodas 596162007, ar „Augalų apsaugos konsultantų mokymo programą (žinių atnaujinimas)“, 8 

akad. val., kodas 596162008, vykdo Agentūra   ir/ar mokymo įstaigos savo darbuotojams, 

informavusios Agentūrą – ne vėliau kaip prieš 5 d. d. iki renginio pradžios. Grafiko ir jų 

pasikeitimo formos pateikiamos Aprašo 1 priede. 

20. Asmenims, išklausiusiems kursus pagal „Augalų apsaugos konsultantų mokymo 

programą“, 30 akad. val.,  kodas 596162007, ar „Augalų apsaugos konsultantų mokymo programą 

(žinių atnaujinimas)“, 8 akad. val.,  kodas 596162008, ir Agentūroje išlaikiusiems žinių patikrinimo 

testą, Agentūra – išduoda Žemės ūkio ministerijos patvirtintą Augalų apsaugos  pažymėjimą. 

21. Agentūra savo interneto svetainėje www.litfood.lt skelbia akredituotų augalų apsaugos 

mokymo įstaigų ir konsultantų sąrašus. 

22. Akredituotos augalų apsaugos mokymo įstaigos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

augalų apsaugos pažymėjimo išdavimo privalo į Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinę 

http://www.litfood.lt/
mailto:info@litfood.lt
http://www.litfood.lt/


 

 

 

sistemą (toliau – ŽMIKIS) suvesti naudotojų ir platintojų informaciją: asmens vardą, pavardę, 

asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jei yra), 

išklausytos programos pavadinimą ir kodą, augalų apsaugos pažymėjimo išdavimo datą ir numerį.  

23. Agentūra pateikia ŽMIKIS visų augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo 

kursų programų pavadinimus ir jų kodus, o pakeitus augalų apsaugos  mokymo ir kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programas – informaciją apie duomenų pakeitimus. 

 

VI SKYRIUS  

MOKYMO ĮSTAIGŲ IR KONSULTANTŲ, AUGALŲ APSAUGOS KLAUSIMAIS, 

AKREDITAVIMO GALIOJIMAS 

 

24. Mokymo įstaigų ir konsultantų akreditacija galioja 5 metus nuo komisijos sprendimo 

priėmimo dienos. 

25. Mokymo įstaigos akreditacija nustoja galioti, neatitikus Tvarkos aprašo 5 punkte 

nustatytų reikalavimų. 

26. Mokymo įstaiga ir konsultantas išbraukiamas iš konsultantų sąrašo: 

26.1. Agentūros specialistams atliekant akredituotos mokymo įstaigos patikrinimą ir 

nustačius konsultanto, vykdančio mokymus, nekompetenciją, kurią patvirtina Agentūros Žemės 

ūkio ir kaimo plėtros dalyvių tęstinio profesinio mokymo patikrų komisija, atlikusi patikros 

vertinimą. 

26.2. Gavus pagrįstų skundų ar pranešimų dėl netinkamo konsultanto elgesio ar 

nekompetencijos, kurią patvirtina Agentūros Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių tęstinio profesinio 

mokymo patikrų komisija, atlikus skundų ar pranešimų vertinimą. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Pasiūlymus raštu Aprašo keitimui gali teikti akredituotos augalų apsaugos mokymo  

įstaigos ir konsultantai. Gautus pasiūlymus svarsto Komisija. Aprašo keitimą atlieka Agentūra. 

28. Aprašas skelbiamas viešai, skelbiamas Agentūros  interneto svetainėje www.lifood.lt 

29. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos šių teisės aktų 

nuostatos nuo jų įsigaliojimo dienos 

_________________________ 

  
 

http://www.lifood.lt/

