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1. MOKYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Mokymo programos aktualumas 

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir neturintys 

profesinio žemės ūkio srities išsilavinimo, žemės ūkio srities profesinės kvalifikacijos arba aukštojo 

žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti 

paramą dienos, bet ne vėliau kaip iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, turi išklausyti mokymo kursus 

pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programoje numatytas privalomas (62 akad. 

val.) ir pasirenkamas (98 akad. val.) mokymo programas.  

Privalomos keturios mokymo programos: Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo 

reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023; Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. 

val., kodas 296185007; Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010; Ekonominės 

(ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406.  

Pasirenkamos mokymo programos (iš viso 98 akad. val.): gyvulininkystės srities (ne mažiau kaip 

8 akad. val. mišrių ir gyvulininkystės krypties ūkių ūkininkams), augalininkystės srities (ne mažiau kaip 

8 akad. val. augalininkystės krypties ūkių ūkininkams), kiti mokymo kursai pagal parengtas mokymo 

programas, kurie skelbiami Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) tinklapyje, 

nuorodoje https://www.litfood.lt/mokymai/mokymu-grafikai/. 

 

Mokymo programos tikslai ir uždaviniai 

Mokymo programos tikslas – suteikti reikalingų kompetencijų žemės ūkio veiklai vykdyti. 

Mokymo programos uždaviniai – supažindinti su kompleksinės paramos, agrarinės aplinkosaugos, 

kraštovaizdžio gerinimo, ekonominės (ūkinės) veiklos planavimo ir finansavimo, augalininkystės ir 

gyvulininkystės srities, kitomis, ūkininko veiklai vykdyti reikalingomis temomis pagal parengtas 

mokymo programas, kurios skelbiamos Agentūros tinklapyje, nuorodoje 

https://www.litfood.lt/media/file/zemdirbiu%20mokymas/Mokymai/NN/Atnaujintos%20mokymo%20

programos%202021-09-03.pdf/. 

Tikslinė grupė  

Mokymo programa skirta asmenims, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų 

įsikūrimui“ ir neturintiems profesinio žemės ūkio srities išsilavinimo, žemės ūkio srities profesinės 

kvalifikacijos arba aukštojo žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimo. Minimalus klausytojų 

išsilavinimas – pagrindinis. 

 

Reikalavimai lektoriams (kvalifikacija, darbo patirtis) 

https://www.litfood.lt/media/file/zemdirbiu%20mokymas/Mokymai/NN/Atnaujintos%20mokymo%20programos%202021-09-03.pdf/
https://www.litfood.lt/media/file/zemdirbiu%20mokymas/Mokymai/NN/Atnaujintos%20mokymo%20programos%202021-09-03.pdf/


3 
 

Reikalavimai lektoriams nurodomi kiekvienoje privalomoje, pasirenkamoje ar kitoje Agentūros ar 

kitų rengėjų parengtoje mokymo programoje. 

 

Mokymo vietos reikalavimai ir mokymo metodai (teorinio ir praktinio mokymo 

organizavimo vieta, mokymo turinio pateikimo būdai) 

Mokymo vietos reikalavimai, mokymo metodai, teorinio ir praktinio mokymo organizavimo vieta, 

mokymo turinio pateikimo būdai, nurodomi kiekvienoje privalomoje, pasirenkamoje ar kitoje, 

Agentūros ar kitų rengėjų parengtoje mokymo programoje.  

 

Mokymo ištekliai ir priemonės 

Mokymo ištekliai ir priemonės nurodomi kiekvienoje privalomoje, pasirenkamoje ar kitoje 

Agentūros ar kitų rengėjų parengtoje mokymo programoje.  

 

Baigiamasis žinių vertinimas (vertinimo forma – testas, pokalbis, praktinio darbo 

pristatymas ir kt.) (jei taikoma) 

Žinių vertinimo forma nurodoma kiekvienoje privalomoje, pasirenkamoje ar kitoje Agentūros ar 

kitų rengėjų parengtoje mokymo programoje.  

Baigusiems visą Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą (160 akad. 

val.) išduodamas Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo 

pažymėjimas. 

 

2. ĮGYJAMI GEBĖJIMAI (KOMPETENCIJOS) 

Mokymo kursų dalyvių žinios ir gebėjimai nurodomi kiekvienoje privalomoje, pasirenkamoje ar 

kitoje Agentūros ar kitų rengėjų parengtoje mokymo programoje.  

 

3. MOKYMO PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Mokymo dalyko pavadinimas 

 

Skiriama akademinių valandų 

Iš viso 

 

Teoriniam 

mokymui 

Praktiniam 

mokymui 

Privalomos mokymo programos 

1. Kompleksinės paramos reikalavimai 10 5 5 

2. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas 18 8 10 

3. Agrarinė aplinkosauga ir tręšimo planavimas 10 4,5 5,5 

4. Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo 

galimybės 
24 12,75 11,25 
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  Iš viso 62 30,25 31,75 

Pasirenkamos mokymo programos 

5.   Gyvulininkystės srities (ne mažiau kaip 8 akad., val. 

mišriems ir gyvulininkystės krypties  ūkininkams).    

Augalininkystės srities (ne mažiau kaip 8 akad. val. 

augalininkystės krypties ūkių ūkininkams). 

Kitos mokymo programos,  parengtos Agentūros ar kitų 

rengėjų, bet susiję su ūkininko ūkio veikla (ne mažiau 82 

akad., val.) 

98 - 

Praktiniam 

mokymui 

skiriama ne 

mažiau 

kaip 40 

proc. 

bendros 

mokymo 

programos 

trukmės 

Iš viso  160 - - 

 

3.1. ATSKIRŲ MOKYMO DALYKŲ PLANAS 

 

KOMPLEKSINĖS PARAMOS REIKALAVIMAI 

 

Eil. 

Nr. 

 

Temos pavadinimas 

 

Skiriama akad. valandų 

Iš viso 

 

Teoriniam 

mokymui 

Praktiniam 

mokymui 

1. Mokymo  turinio pristatymas. Kompleksinės paramos 

reikalavimai ir juos reglamentuojantys ES ir nacionaliniai 

teisės aktai. Kompleksinės paramos reikalavimų kontrolės 

mechanizmas. 

Sankcijos už kompleksinės paramos reikalavimų 

nesilaikymą. 

0,5 0,5 - 

2. Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartai ir jų 

gyvendinimui nustatyti Geros agrarinės ir aplinkosaugos 

būklės reikalavimai. 

Praktinis darbas. Gerosios ir blogosios praktikos 

pavyzdžių vertinimas. 

1,0 0,5 0,5 

3. Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų „Vandenų 

apsauga“. 

Vandens apsaugos dėl taršos nitratais reikalavimai 

(mėšlidžių įrengimo reikalavimai, mėšlo ir srutų naudojimo 

terminai, tręšimo planų rengimo reikalavimai, tręšimo 

normos ir apribojimai). 

Praktinis darbas. Tręšimo plano rengimas. 

1,0 0,5 0,5 

4. Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų  „Biologinės 

įvairovės apsauga“. 

Laukinių paukščių, natūralių buveinių, laukinės augalijos 

ir gyvūnijos apsauga „Natura 2000“ teritorijose. 

0,5 0,5 - 

5. Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų „Ūkinių gyvūnų 

registravimas ir ženklinimas“. 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo reikalavimai, 

taisyklės, dokumentai, informacinė sistema. 

Praktinis darbas. Ūkinių gyvūnų registravimas. 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 
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6. Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų „Augalų 

apsaugos produktų naudojimas“. 

Augalų apsaugos produktų apskaita ir sandėliavimas. 

Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai. 

Geros augalų apsaugos praktikos principų taikymas.  

0,5 0,5 - 

7. Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų „Maisto sauga”. 

Maisto tvarkymo subjektų veikla pagal teisės aktų 

nustatytą tvarką. Maisto saugos ir kokybės reikalavimai. 

Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų 

(RVASVT), geros higienos praktikos ir geros gamybos 

praktikos diegimas pirminėje maisto produktų gamyboje. 

Maisto ir maisto priedų atsekamumo principai. Maisto 

produktų ženklinimo reikalavimai. Nesaugaus maisto 

pašalinimo iš rinkos tvarka. 

0,5 0,5 - 

8. Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų „Pašarų sauga“. 

Pašarų ūkio subjektų veikla pagal teisės aktų nustatytą 

tvarką. Pašarų ūkio subjektų registravimo tvarka. Pašarų 

saugos ir kokybės reikalavimai.  Pašarų atsekamumo 

principai. Pašarų apskaitos tvarkymas. Pašarų sandėliavimo 

reikalavimai. Vaistinių pašarų naudojimas ir laikymas. 

Praktinis darbas. Pašarų ūkio subjektų registro tvarkymas.  

0,75 0,25 0,5 

9. Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų „Ūkinių gyvūnų 

sveikatingumas“. 

Veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų 

naudojimo bei jų apskaitos tvarkymo reikalavimai. 

Užkrečiamosios ligos spongiforminės encefalopatijos 

atpažinimas, prevencija, bendrieji kontrolės, judėjimo 

apribojimai ir likvidavimo principai. 

Gyvūninių produktų naudojimo gyvūnų šėrimui 

reikalavimai. Draudžiamų medžiagų naudojimas ūkiniams 

gyvūnams. Ūkinių gyvūnų reprodukcinių organų eksporto, 

importo ir tiekimo rinkai reikalavimai. Maistinių gyvūnų 

skerdimo žmonių maistui reikalavimai. 

Praktinis darbas. Sveiko ir sergančio gyvūno atpažinimas. 

0,75 0,5 0,25 

10. Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų  „Ūkinių gyvūnų 

gerovė“. Veršelių, kiaulių ir kitų ūkinių gyvūnų priežiūros, 

laikymo ir šėrimo taisyklės. 

0,5 0,5 - 

11. Darbų sauga ir priešgaisrinės saugos reikalavimai ūkyje.  0,5 0,5 - 

12. Praktinis darbas ūkyje arba naudojant video medžiagą. 

Įvertinti kompleksinės paramos reikalavimų atitiktį teisės 

aktams N ūkyje. 

2,0 - 2,0 

13. Baigiamasis žinių vertinimas. Mokantis auditoriniu 

būdu, žinių vertinimo forma – pokalbis,  nuotoliniu būdu 

– testas. 

0,5       - 0,5 

 Iš viso: 10 5 5 
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           2. 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir 

sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo.  

           3. 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos 

nitratais iš žemės ūkio šaltinių. 

           4. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 

faunos bei floros apsaugos.   

           5. 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje 

tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta antagonistus ir dėl Direktyvų 

81/602/EEB, 88/146/EEB ir 88/299/EEB panaikinimo. 

           6. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, 
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likvidavimo taisykles. 

          7. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, 

nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos 

maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras. 

          8. 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų 

identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei 

Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB. 

          9. 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/119/EB, nustatanti būtiniausius veršelių 

apsaugos standartus. 

         10. 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/120/EB, nustatanti būtiniausius kiaulių 

apsaugos reikalavimus.  

         11. 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir 

registravimo. 

         12. 2017 m. kovo 15 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios 

kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės 

aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, 

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 

396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 

2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos 

direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos 

direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB 

bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB. 

        13. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 

paukščių apsaugos.  

        14. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl 

augalų apsaugos produktų patekimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 

91/414/EEB. 

        15. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, dėl 

bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 

reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 

1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008.  

        16. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos  Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, 

kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų 

tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 73/2009. 
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        17. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014, kuriuo 

papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos 

administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei 

administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei 

paramai.   

        18. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo 

nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos 

administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo 

taisyklės. 

       19. 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, 

nustatantis galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos 

produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97. 

      20. 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos. 

 

                                                                    Nacionaliniai teisės aktai 

            1. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas.  

            2. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas. 

            3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 3D-23 „Dėl 

Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų 

aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo patvirtinimo“. 

            4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3D-932 „Dėl 

Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, 

aprašo patvirtinimo“. 

           5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-306 „Dėl 

sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“.  

           6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl 

Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“.  

           7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-227 

„Dėl Geros augalų apsaugos praktikos taisyklių patvirtinimo".  

           8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 913 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe 

tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

           9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir 

apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

          10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. liepos  31 d. įsakymas Nr. 3D-431 „Dėl 

reikalavimo išlaikyti daugiamečių ganyklų arba pievų plotus patvirtinimo“. 

          11. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymas Nr. V-240 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių 

susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

          12. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymas  Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo 

bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. 

          13. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. 

įsakymas Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų 

saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo 

inspekcijai“. 
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3.2 AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KRAŠTOVAIZDŽIO GERINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

Skiriama akad. valandų 

Iš viso 
Teoriniam 

mokymui 

Praktiniam 

mokymui  

1. 

Įvadas. Bendrieji žemės ūkio aplinkosaugos 

reikalavimai: geros agrarinės būklės reikalavimai 

(GAAB) ir jų nauda ūkiui ir aplinkai. Mėšlo ir srutų 

kaupimas, laikymas, trešimo terminai, poveikis 

aplinkai. Nuotėkų dumblo poveikis aplinkai, 

naudojimo terminai. Klimato pokyčių potencialios 

pasekmės Lietuvos žemės ūkiui ir šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo principai 

žemės ūkio gamyboje. 

Praktinis darbas „Ūkio valdymo planas siekiant 

aplinkosauginių tikslų“. 

3,0 1,0 2,0 

2. 

Agrarinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 

saugojimas: teisės aktai, reglamentuojantys laukinės 

augmenijos, gyvūnijos, vandens telkinių apsaugą. 

Biologinės įvairovės išsaugojimo svarba, nykimo 

priežastys. Intensyvios ūkinės veiklos sukeliamos 

problemos aplinkai. Aplinką tausojanti ūkininkavimo 

praktika. Žalinimo reikalavimai. 

1,0 1,0 - 

3. 

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 

veiklos: Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius, 

specifinių pievų tvarkymas, ekstensyvus šlapynių 

tvarkymas, nykstančio paukščio meldinės nendrinukės 

buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose 

pievose, šlapynėse; medingųjų augalų juostos ar laukai 

ariamoje žemėje, vandens telkinių apsauga nuo taršos ir 

dirvos erozijos ariamoje žemėje, melioracijos griovių 

šlaitų priežiūra, „Rizikos“ vandens telkinių būklės 

gerinimas, tausojanti aplinką vaisių ir daržovių 

auginimo sistema, tarpinių pasėlių auginimas ariamoje 

žemėje, ražienų laukai per žiemą, dirvožemio apsauga, 

nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių 

paukščių išsaugojimas pristatymas ir reikalavimų 

apžvalga; jų nauda ūkiui ir valstybei. Ekologinio 

ūkininkavimo tikslai ir uždaviniai, keliami reikalavimai 

ir paramos galimybės. 

2,5 2,5 - 

4. 

Ūkininkavimo ypatumai saugomose teritorijose. 

Lietuvos saugomos teritorijos, gamtos ir archeologiniai 

objektai, jų paskirtis, kategorijos ir veiklą 

reglamentuojantys teisės aktai. Ūkinė veikla 

saugomose teritorijose ir tokios veiklos siekiami 

rezultatai. 

1,0 1,0 - 

5. 

„Natura 2000“ teritorijos, jų apsaugos bei tvarkymo 

reikalavimai. „Natura 2000“ tinklo ypatybės. Paukščių 

apsaugai svarbios teritorijos, buveinių apsaugai 

svarbios teritorijos. Priemonės „Su „Natura 2000“ ir 

Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklų 

- parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje, 

2,5 1,0 1,5 
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parama „Natura 2000“ miškuose pristatymas ir 

reikalavimų apžvalga bei numatomi pasiekti rezultatai. 

Praktinis darbas: Priemonės veiklų specifikacijos 

analizė. 

6. 

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės Lietuvoje. 

Ūkininkavimo ypatumai didelio nepalankumo, 

esančiose intensyvaus karsto zonoje ir potvynių 

užliejamos vietovėse ir jų laikymosi nauda ūkiui. 

1,5 1,5 - 

7. 

Praktinis darbas. Individualios užduoties atlikimas 

pasirenkant  N ūkyje įgyvendinti tinkamų programų 

veiklas, atsižvelgiant į ūkininkavimo praktikos poveikį 

agrariniam kraštovaizdžiui ir biologinę įvairovę 

veikiantiems veiksniams, ūkinės veiklos apribojimus N 

regione. 

5,5 - 5,5 

8. 
Baigiamasis žinių vertinimas – apibendrinamojo 

pobūdžio pokalbis.  
1,0 - 1,0 

 Iš viso 18 8 10 

 

MOKOMOJI LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 

 

Europos Sąjungos teisės aktai 

1. 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos.  

2. 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos 

naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą.  

3. 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos 

nitratais iš žemės ūkio šaltinių.  

4. 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos priemonių pateikimo 

į rinką.  

5. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos 

bei floros apsaugos.  

6. 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir 

ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiu reglamentą (EEB) Nr. 2092/91.  

7. 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 

įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės; 

8. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl 

paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005. 

 

Nacionaliniai teisės aktai 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-12 „Dėl 

kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 veiksmų plano patvirtinimo“.  

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. 

liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“. 

3.  Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas.  

4.  Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas. 

5. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas. 

6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.  
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7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3D-932 „Dėl 

žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, 

aprašo patvirtinimo“.  

8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. 3D-246 „Dėl 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų 

direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.  

9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-286 įsakymas „Dėl 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ 

įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.   

10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-254 „Dėl 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 

įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. 

11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3D-190 „Dėl 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 

veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo 

taisyklių patvirtinimo“.   

12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. 

birželio 8 d. įsakymas Nr. D1-490/3D-391 „Dėl vandenų taršos dėl žemės ūkio veiklos poveikio 

mažinimo programos patvirtinimo“.  

13. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3D-897 „Dėl 

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių 

išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“.   

14. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008Nr. 3D-696 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 

m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-308 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų 

specifikacijų patvirtinimo“.   

15. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3D-190 „Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos 

„Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių 

patvirtinimo“.  

16. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3D-169 “Dėl 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės 

sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”.   

17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. D1-281 „Dėl 

paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“.   

18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3D-327 „Dėl 

žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“.  

 

Literatūros šaltiniai 

1. Daugėlienė N. Žolynų ekosistemos. 2010. 320 p. 

2. Gražulevičienė R. Aplinkos politika. 2004. 217 p.  

3. Kirstukas, M., Barauskas, R., Baškytė, R. Lietuvos gamta. Saugomos teritorijos. 2004. 393 p.  

4. Kurlavičius P. Agrarinė aplinkosauga. 2010. 95 p.  

5. Kurlavičius P. Biologinės įvairovės apsauga žemės ūkyje. 2005. 64 p.  

6. Mierauskas P. Saugomų teritorijų politika ir valdymas. 2012. 336 p.  

7. Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai. 2007. 39 p.  

8. Pekarskas J. Tręšimas ekologinės gamybos ūkiuose. 2008. 189 p.  

9. Sausinimas specialioms reikmėms. 2008. 286 p.  

10. Žekonienė V. Augalų kaitos pagrindai ūkininkaujantiems ekologiškai. 2008. 132 p.  

11. Žekonienė V. Tausojamoji žemdirbystė. 2002. 137 p.   

12. Žekonienė V., Daugelienė N., Bakutis B. Mokslinių rekomendacijų taikymo ekologiniame 

ūkyje pagrindai. 2006. 145 p.  

13. Žekonienė V., Rutkovienė V. Ekologinė augalininkystė. K., 2001. 101 p. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0c276e05d1a11e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0c276e05d1a11e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0c276e05d1a11e589fccd6fa118e11c
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3.3 AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR TRĘŠIMO PLANAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

Skiriama akad. valandų 

Iš viso 
Teoriniam 

mokymui 

Praktiniam 

mokymui 

1. Žemės ūkio poveikis aplinkai. 0,5 0,5 - 

2. Dirvožemio funkcijos dirvožemio organinė medžiaga ir 

dirvožemio potencialusis derlingumas. Dirvožemio 

degradacija. 

1,0 1,0 - 

3. Augalų auginimo technologijos ir geroji praktika 

saugaus maisto grandinėje. 

0,5 0,5 - 

4. Augalų mineralinės mitybos elementai ir jų reikšmė 

augalams.  

Praktinis darbas: Mineralinės mitybos trūkumo 

vertinimas pagal augalo išorinius požymius. 

1,0 0,5 0,5 

5. Veiksniai, įtakojantys mineralinės mitybos elementų 

režimą dirvožemyje ir trąšų efektyvumą. 

0,5 0,5 - 

6. Mineralinės makro ir mikroelementinės trąšos, 

klasifikacija ir naudojimo ypatumai. 

1,0 1,0 - 

7. Trąšų formų, normų, ir tręšimo laiko parinkimo 

principai. Tręšimo būdai. Trąšų poreikio planuojamam 

derliui apskaičiavimas  

Praktinis darbas. Tręšimo plano mineralinėmis trąšomis 

parengimas. 

4,5 0,5 4,0 

8. Baigiamasis žinių vertinimas.  

Auditorinio mokymo žinių vertinimo forma – praktinio 

darbo – tręšimo plano mineralinėmis medžiagomis – 

pristatymas. 

Mokantis nuotoliniu būdu – žinių vertinimo forma – 

testas. 

1,0   - 1,0 

 Iš viso: 10 4,5 5,5 

 

 

MOKOMOJI LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 

 

Europos Sąjungos teisės aktai 

1. Tarybos 1979 m. gruodžio 17 d. direktyva 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo 

tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos. 
2. Tarybos 1986 m. birželio 12 d. direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos 

naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą. 

3. Tarybos 1991 m. gruodžio 12 d. direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos 

nitratais iš žemės ūkio šaltinių.  

4. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2019/1009 kuriuo 

nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 

1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009. 

 

Nacionaliniai teisės aktai 
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1. Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. 

liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų 

aprašo patvirtinimo“.  

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 

vasario 12 d. įsakymas Nr. 3D-58/D1-82 „Dėl į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio žemės 

ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 3D-332 „Dėl 

tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.  

 

Mokomoji literatūra  

 

1. Agroekosistemų komponentų valdymas. Ilgalaikių agrocheminių tyrimų rezultatai: 

[monografija] (sudaryt. L. Tripolskaja ir kt.). Akademija, Kėdainių r., 2010. 568 p. 

2. Mašauskas V. Aplinkosauga ir tręšimo planavimas [metodinė priemonė]. 2009. 96 p.  

3. Mikučionienė R., Živatkauskienė I. Agrarinė aplinkosauga [metodinė priemonė]. Kaunas, 

2018. 94 p.  

4. Šlapakauskas V., Duchovskis P. Augalų produktyvumas: [vadovėlis]. Akademija, 2007.  

5. Šlapakauskas V., Kučinskas J. Augalų mityba: [vadovėlis]. Akademija, 2008. 298 p. 

6. Tręšimo plano sudarymas. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės 

institutas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Gyvulininkystės institutas, Lietuvos žemės ūkio 

konsultavimo tarnyba. Akademija, 2002.  

7. Staugaitis G., Vaišvila J. Z., Dirvožemio agrocheminiai tyrimai. Kaunas, 2019. 111 p. 

8. Gerosios žemės ūkio praktikos kodeksas, Žemės ūkio ministerija. Vilnius, 2019, 205 p.  

9. Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas.     

Žemės ūkio ministerija. Kėdainiai, Vilainiai, 2007.  

10. Pažangių technologijų ir gerosios praktikos žemės ūkyje taikymas bei skatinimo Lietuvoje, 

siekiant išvengti aplinkos taršos iš žemės ūkio šaltinių, studija.  Prieiga per internetą: 

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Mokslas_mokymas_ir_konsul

tavimas/Moksliniu_tyrimu_ir_taikomosios_veiklos_darbu_galutines_ataskaitos/Pazangiutechnologijuirg

erosiospraktikoszem%C4%97sukyjepritaikymo.pdf    

 

3.4. EKONOMINĖS (ŪKINĖS) VEIKLOS PLANAVIMAS IR FINANSAVIMO 

GALIMYBĖS 

 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

Skiriama akad. valandų 

Iš viso 
Teoriniam 

mokymui 

Praktiniam 

mokymui 

1. 
Mokymų kursų turinio pristatymas. Trumpas klausytojų 

žinių lygio testas 
0,5 0,25 0,25 

2. Ūkinės veiklos planavimo esmė ir nauda 2 2 - 

2.1. Ūkinės veiklos planavimo tikslai ir uždaviniai. 1 1 - 

2.2.  
Ūkinės veiklos planavimo lygmenys, principai ir 

metodai. 
1 1 - 

3. Ūkinės veiklos ir jos rezultatų einamasis planavimas 5,5 2 3,5 

3.1. Augalininkystės gamybos ir jos rezultatų planavimas. 2 0,5 1,5 

3.2. Gyvulininkystės gamybos ir jos rezultatų planavimas. 2 0,5 1,5 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.98DA64304A49/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.98DA64304A49/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.98DA64304A49/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c672db081f911e98436e02a0124fc68
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c672db081f911e98436e02a0124fc68
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Mokslas_mokymas_ir_konsultavimas/Moksliniu_tyrimu_ir_taikomosios_veiklos_darbu_galutines_ataskaitos/Pazangiutechnologijuirgerosiospraktikoszem%C4%97sukyjepritaikymo.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Mokslas_mokymas_ir_konsultavimas/Moksliniu_tyrimu_ir_taikomosios_veiklos_darbu_galutines_ataskaitos/Pazangiutechnologijuirgerosiospraktikoszem%C4%97sukyjepritaikymo.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Mokslas_mokymas_ir_konsultavimas/Moksliniu_tyrimu_ir_taikomosios_veiklos_darbu_galutines_ataskaitos/Pazangiutechnologijuirgerosiospraktikoszem%C4%97sukyjepritaikymo.pdf
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3.3. 
Papildomos (alternatyvios) ūkinės veiklos ir jos 

rezultatų planavimas. 
1 0,5 0,5 

3.4. 
Aplinkosaugos ir klimato kaitos veiksnių reikalavimai 

planuojant ūkinę veiklą. 
0,5 0,5 - 

4. 
Ūkinės veiklos plėtros strateginės krypties nustatymas ir 

įgyvendinimo planavimas 
8 5,0 3,0 

4.1. Ūkinės veiklos (verslo) plėtros idėjos. 1 0,5 0,5 

4.2. Ūkinės veiklos plėtrą įtakojantys veiksniai ir jų analizė. 2,5 1 1,5 

4.3. 
Ūkinės veiklos plėtros strateginės alternatyvos ir 

pasirinkimas. 
3 2 1 

4.4. 
Verslo plano turinys: struktūra ir reikalavimai jo 

kokybei. 
1,5 1,5 - 

5. Ūkinės veiklos plėtros finansavimas 4 2 2 

5.1. Investicijų poreikio ūkinės veiklos plėtrai planavimas.  1,5 0,5 1,0 

5.2. Investicijų finansavimo galimi šaltiniai ir sąlygos.  1,5 1 0,5 

5.3. 
Investicijų finansavimo šaltinių vertinimas ir 

pasirinkimas. 
1,0 0,5 0,5 

6. Ūkinės veiklos plėtros rezultatų ir rizikos vertinimas 3,5 1,5 2,0 

6.1. Bendrųjų finansinių rodiklių skaičiavimas. 1,5 0,5 1,0 

6.2. Ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai.   1,0 0,5 0,5 

6.3. Verslo rizikos finansinis vertinimas (jautrumo analizė). 1,0 0,5 0,5 

7. Žinių ir gebėjimų baigiamasis vertinimas -  testas 0,5  0,5 

 Iš viso 24 12,75 11,25 
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3.5. PASIRENKAMOSIOS MOKYMO PROGRAMOS 

 

Eil. 

Nr. 

 

Temos pavadinimas 

 

Skiriama akad. valandų 

Iš viso 

 

Teoriniam 

mokymui 

Praktiniam 

mokymui 

1. Gyvulininkystės srities (ne mažiau kaip 8 akad., val. 

mišriems ir gyvulininkystės krypties  ūkininkams).    

Augalininkystės srities (ne mažiau kaip 8 akad. val. 

augalininkystės krypties ūkių ūkininkams). 

Kitos mokymo programos,  parengtos Agentūros ar kitų 

rengėjų, bet susiję su ūkininko ūkio veikla (ne mažiau 82 

akad., val.) 

98  Praktiniam 

mokymui 

skiriama ne 

mažiau 

kaip 40 

proc. 

bendros 

mokymo 

programos 

trukmės 

 

 

 


