
Projektas „Žemės ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką 

tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose“ 

Projekto pareiškėjas Aleksandro Stulginskio universitetas 

Projekto partneris Nėra 

Projekto finansavimo 

priemonė 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių 

perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Parama parodomiesiems 

projektams ir informavimo veiklai“ 

Projekto tikslas Suteikti klausytojams teorinių ir praktinių žinių apie inovatyvias gyvulių 

veisimo, auginimo ir melžimo technologijas, gyvūnų sveikatingumą ir 

gerovę bei tausojanti ekologinį ūkininkavimą, skatinti kooperaciją, 

regionuose didinti žemės ūkio veiklos efektyvumą ir ugdyti kaimo 

gyventojų verslumą didinant socialinę įtrauktį. 

Projekto uždaviniai Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir 

kaimo vietovėse; 

Visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir 

konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir 

tvarų miškų valdymą; 

Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio 

produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą 

žemės ūkyje; 

Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias 

ekosistemas; 

Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo 

vietovėse. 

Projekto veiklos  Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa (kodas 261062110)                                                                      

Valdymo reikalavimų srities mokymo programos           

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo privalomosios mokymo 

programos:  Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo 

reikalavimai) (kodas 296162023); 

Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas (kodas 296185007); 

Aplinkosauga ir tręšimo planavimas (kodas 296185010); 

Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės (kodas 

396131406). 

Augalininkystės srities mokymo programos                    

Gyvulininkystės srities mokymo programos                    

1. Mėsinių galvijų auginimas, 296162172. 

2. Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra, 296162154. 

3. Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata, 296162151.  

4. Pieno ūkio tvartų technologiniai sprendimai, 296162125. 

5. Karvių melžimo technologijų pagrindai, 296162152.     

Sodininkystės, daržininkystės srities, vaistažolių auginimo  mokymo 

programos                                                         

Veterinarijos srities mokymo programos                            

Paukštininkystės srities mokymo programos                      

Bitininkystės srities mokymo programos                            

Žemės ūkio mechanizavimo, technikos, statybos, energetikos srities 

mokymo programos                            

Miškininkystės srities mokymo programos                        

Aplinkosaugos, ekologijos srities mokymo programos     

1. Ekologinio ūkininkavimo pagrindai, 396185007. 

Ekonomikos, apskaitos, kooperacijos srities mokymo programos                                                                         

1. Kooperacija ir kooperatyvų steigimas, 296134502. 



2. Žemės ūkio kooperacija ir gamintojų grupių kūrimas, 296134504. 

3. Ūkio veiklos ekonomika ir vertinimas, 396131405. 

4. Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita ir finansai, 396134406. 

5. Mokesčių ir įmokų naujovės (ūkininkams), 296134403. 

 Kaimo verslų srities mokymo programos                           

1. Verslo planų rengimas ir projektų administravimas (pagal 

specializacijas), 396131404. 

2. Verslumo ugdymas, 396134006. 

3. Žemės ūkio rinkodara ir pardavimų vadyba, 396131414. 

4. Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas smulkiame ūkyje, 

39613411. 

Informacinių technologijų srities mokymo programos       

Darbo saugos ir kitos socialinės mokymo programos         

Žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir technologijų, tiesioginio 

realizavimo srities mokymo programos             

Projekto tikslinės grupės Ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai 

asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravę 

valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat 

kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, 

mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai.  

Projekto laukiami 

rezultatai 

Įgyvendinus projektą bus apmokyta ne mažiau kaip 2670 ūkininkai ar 

kiti asmenys užsiimantys žemės ūkio ir maisto veikla. Mokymo kursų 

dalyviai įgys naujausių teorinių ir praktinių žinių apie inovatyvias 

gyvulių auginimo, veisimo, melžimo technologijas, gyvūnų gerovę bei 

sveikatingumą, aplinką tausojančias gamybos technologijas, ekologinį 

ūkininkavimą bei gebėjimą praktiškai pritaikyti įgytas žinias savo 

veikloje. Įgyvendinus projektą klausytojai įgys žinių ir gebėjimų kurti 

kooperatyvus ir gamintojų grupes, rengti verslo planus ir juos 

administruoti, vertinti ūkio veiklą, gaminamos produkcijos savikainą, 

žinos mokesčių ir finansų valdymą bei žemės ūkio produktų rinkodarą 

bei pardavimų vadybą. 

Projekto biudžetas, Eur. 199560 Eur 

Prašomas finansavimas, 

Eur. 

184659 Eur 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

iki 2018-09-30 

Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 

Vigilijus Jukna,  

tel. +370 699 50905 

vigilijus.jukna@asu.lt 
 

 


