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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 ir 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, augalų apsaugos produktų platintojams, vertinimo komisija (toliau – Komisija). 

Komisija yra kolegialus organas ir veikia vadovaudamasi kolegialumo principu. Komisiją sudaro ne 

mažiau kaip penki nariai: tris narius skiria Agentūra, vieną narį – Valstybinė augalininkystės 

tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vieną narį - Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio 

akademija. Komisijos sudėtis atnaujinama ne rečiau nei kas 5 metus arba esant poreikiui, 

atsiradusiam dėl darbuotojų kaitos. 

 4. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu  

(toliau – Augalų apsaugos įstatymas), 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), Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. 

įsakymu Nr. 3D-242 (toliau –  Akreditavimo taisyklės), Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių 

tęstinio profesinio mokymo patikrų tvarkos aprašu (toliau  –  Patikrų tvarkos aprašas), patvirtintu 

Agentūros direktoriaus įsakymu, Agentūros įstatais ir kitais teisės aktais Apraše vartojamos sąvokos 

atitinka vartojamas šiuose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 



 

 

 

REIKALAVIMAI MOKYMO ĮSTAIGOMS 

 

5. Mokymo 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 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 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 

 

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 aukštojo mokslo išsilavinimą; 

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

konsultavimo ar mokymo žemės ūkio srityje patirtį; 

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 

programą“, 24 akad. val., kodas 596162009,  arba būti pratęsusiam akreditaciją pagal „Augalų 

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

Asmenys, siekiantys išklausyti šiuos mokymo kursus registruojasi el. paštu info@litfood.lt. 

 

IV SKYRIUS 

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ  

DĖL AKREDITACIJOS TEIKIMAS IR VERTINIMAS 

 

7. Mokymo įstaiga, siekianti tapti akredituota, teikia Agentūrai nustatytos formos prašymą 

(1 priedas) ir pridedamus dokumentus.   



 

 

 

 

8. Komisija prašymus išnagrinėja ir raštiškus atsakymus mokymo įstaigoms pateikia ne 

vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymų gavimo dienos.  

9. Komisija atlieka šias funkcijas: 

9.1. svarsto pateiktų prašymų ir dokumentacijos atitikimą mokymo įstaigoms ir 

konsultantams keliamiems reikalavimams nurodytiems Aprašo 5-6 punktuose; 

9.2. svarsto siūlymus, skundus, pranešimus dėl mokymo įstaigos neatitikimo 

reikalavimams ar konsultantų netinkamo elgesio ir nekompetencijos, bei priima sprendimą  dėl jų 

išbraukimo iš akredituotų mokymo įstaigų ar konsultantų sąrašo; 

9.3. priima sprendimus dėl akreditacijos suteikimo mokymo įstaigoms ir konsultantams; 

10. Komisija turi teisę: 

10.1.  gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų informaciją, 

reikalingą komisijos funkcijoms vykdyti; 

10.2. prireikus pasitelkti kompetentingus specialistus ar ekspertus, turinčius žinių ir 

kompetencijų Komisijos funkcijų įgyvendinimui ar svarstomiems klausimams nagrinėti.  

11. Komisijos nario teisės: 

11.1. komisijos posėdžiuose pasisakyti visais klausimais, išskyrus tuos dėl kurių komisijos 

narys nusišalina arba yra nušalinamas; 

11.2. gauti Komisijos posėdžio darbotvarkę ir susijusią medžiagą ne vėliau kaip prieš 3 

darbo dienas iki Komisijos posėdžio; 

11.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Komisijos posėdžio teikti svarstytinus 

klausimus bei siūlymus darbotvarkės klausimais. 

12. Komisijos nario pareigos ir atsakomybės: 

12.1. dalyvauti Komisijos veikloje ir Komisijos posėdžiuose; 

12.2. informuoti Komisijos sekretorių ne vėliau kaip 1 darbo dieną iki posėdžio, jei negalės 

dalyvauti posėdyje; 

12.3. vykdyti Komisijos funkcijas; 

12.4. vadovautis Aprašu, šiuo Komisijos darbo reglamentu, Komisijos priimtais 

sprendimais ir kitais susijusiais teisės aktais; 

12.5. vadovautis pasirašyta Nešališkumo ir Konfidencialumo deklaracija (2 priedas), ir 

nusišalinti jei yra tikimybė pažeisti objektyvumo ar nepriklausomumo principus. 

13. Komisijos narys atsako už Komisijos funkcijų vykdymą. Komisijos nariai už 

konfidencialumo ir nešališkumo pažymose nustatytus pažeidimus, netinkamą funkcijų vykdymą ar 

jų nevykdymą traukiami tarnybinėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka 

14. Pagrindinė komisijos veiklos forma – posėdžiai. 



 

 

 

15. Posėdžių datas skiria ir Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas, o jo 

laikinai nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas (toliau – komisijos pirmininkas). 

16. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai 

narių. 

17. Visi klausimai posėdžio metu aptariami tokia seka, kokia išdėstyti darbotvarkėje, jeigu 

posėdžio pradžioje svarstant darbotvarkę bendru komisijos narių sutarimu nenusprendžiama kitaip. 

18. Komisijos sekretorius: 

18.1. tvarko gautų dokumentų apskaitą; 

18.2. organizuoja komisijos posėdžius ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio 

pradžios pateikia komisijos nariams posėdžio medžiagą; 

18.3. rengia komisijos posėdžio protokolus; 

18.4. sudaro ir tvarko Augalų apsaugos mokymo įstaigų ir konsultantų kursų baigimo 

pažymėjimų kompiuterinę duomenų bazę, Agentūros  interneto svetainėje skelbia akredituotų 

mokymo įstaigų ir Augalų apsaugos konsultantų sąrašus; 

18.5. komisijos pirmininko pavedimu atlieka kitas su komisijos veikla susijusias funkcijas; 

18.6. yra komisijos narys, turintis balsavimo teisę. 

19. Mokymo įstaiga, teikdama prašymą, įsipareigoja laikytis  minimalių reikalavimų 

akredituotų mokymo įstaigų vykdomiems mokymams:  

19.1 . registruoti mokymo dalyvius; 

19.2. aprūpinti dalyvius dalykine metodine medžiaga, rašymo priemonėmis, popieriumi 

užrašams; 

19.3. vesti mokymus pagal programose pateiktą mokymo turinį; 

19.4.  mokymo vietoje veišai skelbti mokymo kursų darbotvarkę; 

19.5.  mokymams organizuoti paskirti administratorių, kuris užtikrintų mokymo patalpų 

tinkamą paruošimą, sukviestų ir suregistruotų mokymo dalyvius, aprūpintų juos dalykine metodine 

medžiaga, rašymo priemonėmis, popieriumi, supažindintų su mokymo darbotvarke, pristatytų 

dėstytojus, organizuotų maitinimą ir teiktų kitas su mokymo organizavimu susijusias paslaugas; 

19.6.  užtikrinti, kad patalpose, kuriose vyks mokymo kursai, turi būti užtektinai vietos 

mokymo dalyviams; 

19.7.  užtikrinti, kad patalpa būtų aprūpinta organizacine ir demonstracine technika, 

leidžiančia demonstruoti vaizdo medžiagą iš skaitmeninės laikmenos; 

19.8.  užtikrinti, kad patalpoje vesti užsiėmimus būtų tinkamas apšvietimas, šildymas, 

vėdinimas, baldų ir technikos išdėstymas; 

19.9.  užtikrinti, kad patalpos mokymams būtų parengtos ne vėliau kaip likus 1 val. iki 

mokymo pradžios; 



 

 

 

19.10.  mokymo metu numatyti dvi kavos pertraukas, kurių metu gali būti pasiūlyta 

kavos,arbatos, gaiviųjų gėrimų, ir pietų pertrauką; 

19.11. užtikrinti kokybišką mokymo paslaugų teikimą.  

20. Mokymo įstaigos, vykdančios nuotolinį mokymą elektroninėje mokymo aplinkoje 

(toliau – mokymo aplinka) turi: 

20.1. užtikrinti techninės mokymų įrangos (kompiuterių, multimedijos, garso sistemų ir 

kt.) ir elektroninių ryšių (interneto, elektroninio pašto ir kt.) tinkamumą nuotoliniams mokymams 

vykdyti; 

20.2. registruoti mokymo dalyvius, užtikrinant jų identifikavimą pagal asmens kodą 

mokymo aplinkoje viso mokymo metu.  

20.3. mokymui organizuoti  paskirti administratorių, kuris užtikrintų mokymo aplinkos 

funkcionalumą, registruotų (idendifikuotų) mokymų dalyvius, supažindintų su mokymų aplinka, 

teiktų konsultacijas ir pagalbą neturintiems kompiuterinio raštingumo įgūdžių ar vyresnio amžiaus 

asmenims; 

20.4. užtikrinti, kad mokymo medžiaga būtų patraukli mokymo dalyviams, parengta 

naudojant garso, vaizdo, grafinius ir kitus formatus ar įrankius bei užtikrinant jos interaktyvumą 

(besimokančiojo aktyvų dalyvavimą), tačiau nemažinant funkcionalumo ir aiškumo; 

20.5. užtikrinti, kad mokymo metodinė medžiaga ir mokymo eiliškumas atitiktų mokymo 

programų turinį; 

20.6. užtikrinti nuotolinio mokymo aplinkos saugumą ir prieigą, kad mokymo dalyvių 

veiksmai mokymo aplinkoje būtų registruoti ir identifikuojami; 

20.7. užtikrinti mokymo laiko apskaitą; 

20.8. užtikrinti, kad mokymo aplinkoje tolesnės mokymo temos klausytojams taptų 

prieinamos tik susipažinus su ankstesnėmis temomis ir atlikus tarpines užduotis; 

20.9. užtikrinti, kad baigiamasis atsiskaitymas taptų prieinamas tik mokymo dalyviams, 

susipažinusiems su visa teorine ir praktine mokymo mežiaga bei atlikusiems tarpines užduotis. 

20.10. užtikrinti, kad baigiamasis žinių vertinimo testas būtų formuojamas mokymo 

aplinkoje unikaliai kiekvienam besimokančiajam ir būtų sudarytas iš ne mažiau kaip 50 atsitiktine 

tvarka parinktų unikalių klausimų. Baigiamajame teste turi būti numatyti 5 privalomi teisingai 

atsakyti – STOP klausimai; 

20.11. užtikrinti, kad baigiamasis testas būtų laikomas išlaikytu, teisingai atsakius bent 70 

proc. baigiamosios užduoties klausimų ir atsakius STOP klausimus; 

 20.12.  užtikrinti kokybišką mokymo paslaugų teikimą. 



 

 

 

21.  Mokymo įstaiga, teikdama prašymą, įsipareigoja teikti Agentūrai mokymo grafikus iki 

kiekvieno mėnesio 20 d. ir grafikų pakeitimus ne vėliau kaip 5 d. d. iki mokymo kursų pradžios 

pagal nustatytą formą (3 priedas). 

 

V SKYRIUS 

KOMISIJOS SPRENDIMAI  

 

22. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kai 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. 

23. Komisija, apsvarsčiusi prašymus ir pateiktus dokumentus, gali priimti šiuos 

sprendimus: 

23.1. patvirtinti mokymo įstaigas, konsultantus, patvirtinimo motyvai nurodomi komisijos 

posėdžio protokole; 

23.2. nepatvirtinti mokymo įstaigų, konsultantų, nepatvirtinimo motyvai nurodomi 

komisijos posėdžio protokole, pranešime pareiškėjui; 

23.3. atidėti prašymo svarstymą iki kito komisijos posėdžio ir išsiųsti paklausimą prašymo 

teikėjui dėl informacijos patikslinimo, jei prašyme trūksta reikalingos informacijos arba ji yra 

netiksli, arba jei yra poreikis pasitelkti specialistų, ekspertų nuomonę. 

24. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokole, kurį pasirašo komisijos 

pirmininkas ir sekretorius. 

25. Komisijos posėdžio protokolo projektas elektroniniu paštu pateikiamas komisijos 

nariams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Komisijos nariai savo pastabas ir 

pasiūlymus turi pateikti sekretoriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo projekto 

gavimo. Per nustatytą laiką negavus pastabų laikoma, kad protokolo projektui pritarta. 

26. Jei dėl komisijos posėdžio protokolo tam tikro klausimo gauta esminių pastabų, tas 

klausimas turi būti įtrauktas į kito posėdžio darbotvarkę. 

27. Posėdžio protokolai nustatyta tvarka registruojami Agentūroje. 

28. Komisijos sprendimu mokymo įstaigoms ir konsultantams Agentūra išduoda 

akreditaciją patvirtinančius pažymėjimus.  

29. Mokymo įstaigos, kurių komisija nepripažino  akredituotomis mokymo įstaigomis arba 

nepratęsė jų akreditacijos, negali formuoti mokymo grupių ir vykdyti mokymų, o turimus 

pažymėjimų blankų likučius privalo sunaikinti ir pateikti Agentūrai sunaikinimo aktų kopijas. 

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

apsaugos konsultantų mokymo kursų,  Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo blanko 

išdavimo įkainius  tvirtina Agentūros direktorius.  

 



 

 

 

VI SKYRIUS  

AKREDITAVIMO GALIOJIMAS 

 

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

priėmimo dienos. 

32. Mokymo įstaigos akreditacija nustoja galioti, neatitikus Aprašo 5 punkte nustatytų 

reikalavimų. 

33. Mokymo įstaiga ir konsultantas išbraukiamas iš konsultantų sąrašo: 

33.1. Agentūros specialistams atliekant akredituotos mokymo įstaigos patikrinimą ir 

nustačius, kad mokymo įstaiga neatitinka Aprašo 5 punkte nustatytų reikalavimų, arba konsultanto, 

vykdančio mokymus, nekompetenciją, kurią patvirtina Agentūros Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

dalyvių tęstinio profesinio mokymo patikrų komisija vadovaudamasi Patikrų tvarkos aprašu. 

33.2. 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 vadovaudamasi Patikrų tvarkos 

aprašu 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Agentūra Aprašą, informaciją apie akredituotas augalų apsaugos mokymo įstaigas, 

akredituotus konsultantus ir mokymų grafikus viešai skelbia interneto svetainėje www.litfood.lt. 

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

nuostatos nuo jų įsigaliojimo dienos. 

36. Komisijos sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas 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. 

_________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             


