
 

 
 

 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Žemės ūkio verslininkų vadybinių ir technologinių 

kompetencijų tobulinimas“ 

 

2015 m. lapkričio 30 d. pasirašyta sutartis tarp Aleksandro Stulginskio universiteto ir 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos dėl projekto „Žemės ūkio 

verslininkų vadybinių ir technologinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 14PM-KK-15-1-03196-

PR001  įgyvendinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių 

perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. 

Projekto tikslas - suteikti mokymų kursų dalyviams naujausių mokslo žiniomis ir 

inovacijomis grįstų vadybinių ir technologinių žinių bei ugdyti gebėjimus, padedančius prisitaikyti 

prie besikenčiančių rinkos sąlygų ir didinti mokymų kursų dalyvių konkurencingumą. 

Projekto veiklos: 

1) Atnaujinti neformaliojo mokymo programas, pagal kurias bus vykdomi mokymai. 

2) Parengti metodinę ir dalomąją medžiagą mokymų kursų dalyviams; 

3) Pravesti 108 mokymo kursus ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams, kitiems 

fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, taip 

pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir 

vidutinių įmonių darbuotojams, amatininkams. 

 Mokymai bus organizuojami pagal šias programas: 

1) Tausojamasis  ūkininkavimas 24 ak. val. (kodas 396185008) 

 

2) Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas 18 ak. val. (kodas 296185007) 

 

3) Aplinkosauga ir tręšimo planavimas 10  ak. val. (kodas 296185010) 

 

4) Žemės ūkio atliekų tvarkymas ir perdirbimas 16 ak. val. (kodas 296185013) 

 



5) Mėsinių galvijų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas bei produkcijos 

realizavimas, 16 ak. val. (kodas 296162175) 

 

6) Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės 24 ak. Val. kodas (396131406) 

 

 Mokymo programas atnaujins, metodinę ir dalomąją medžiagą ruoš bei mokymus ves visų 

universiteto fakultetų mokslininkai, kuriantys ir diegiantys inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje 

ir kaimo vietovėse. 

Programos projekto vykdymui parinktos taip, kad  pagal jas mokymų kursus išklausę 

dalyviai gebės kokybiškiau organizuoti maisto tiekimo grandines, atkurti, išsaugoti ir pagerinti su 

žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas, efektyviau naudos išteklius ir įgis naujų žinių 

perėjimui prie klimato kaitai atsparių technologijų. 

Planuojama, kad mokymo kursuose dalyvaus ne tik ūkininkai, bet ir labai mažų, mažų ir 

vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai, todėl projektas skatins socialinę įtrauktį, skurdo 

mažinimą, ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Jie bus supažindinami ne tik su naujausiomis 

inovacijomis, bet ir su galimybėmis kurti savo verslą.  

Numatoma apmokyti 1620 dalyvių.  

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: 

 Atnaujintos projekte realizuotos mokymų programos.  

 Parengta naujausiomis mokslo žiniomis grįsta metodinė ir dalomoji medžiaga. 

 Patobulintos projekto dalyvių vadybinės ir technologinės kompetencijos: įgytos 

naujos žinios ir išugdyti nauji gebėjimai. 

Projekto įgyvendinimui suformuota projekto administravimo grupė:  

 vadovė prof. dr. Astrida Miceikienė; 

 finansininkė Aušra Malakauskienė; 

 administratorė Gražina Liudvinavičė  
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