Projektas „Žemdirbių konsultavimas“
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – Konsultavimo tarnyba),
vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-243 patvirtintomis
„Žemdirbių konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklėmis“ ir 2019 m. birželio 5 d. su Nacionaline
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla,
konsultavimo išlaidų finansavimo sutartimi Nr. ŽK-19-1, įgyvendina „Žemdirbių konsultavimo“
projektą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-08 – 2019-12-13.
Projekto tikslas – kokybiškomis, mokslo rekomendacijomis, galiojančių teisės aktų
nuostatomis, pažangia praktika pagrįstomis, nešališkomis konsultacijomis ir konsultaciniais
renginiais padėti ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla (toliau –
žemdirbiams), gerinti jų valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą, plėtoti konkurencingą, efektyvų
žemės ūkį ir įgyvendinti kaimo plėtros politikos prioritetus.
Konsultavimo tarnybos konsultantai projekto eigoje žemdirbiams teikia šių sričių ir
temų konsultacijas:
 gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas:
dirvožemio derlingumo gerinimas, tiksliojo ūkininkavimo technologijos, tinkamos augalų
veislės, efektyvus tręšimas, integruota augalų apsauga, ganyklų įrengimas, sėjomainos
įrengimas, augalų kaita, gyvulių gerovė ir sveikata, reprodukcija, pieno ir mėsos kokybės
gerinimas, melžimo higiena, pašarų gamyba ir šėrimas, mėšlo tvarkymas
(6909 konsultacijos ir 10 konsultacinių renginių temomis: „Dirvožemio derlingumo
gerinimas, maisto medžiagų tvarkymas“, „Gyvulių sveikatingumo gerinimas“);
 žemės ūkio verslo planavimas ir veiklos teisiniai klausimai: ūkio veiklos planavimas,
rezultatų analizė, investicijų planavimas, finansinių galimybių vertinimas, darbo kodekso
nuostatų įgyvendinimas, produkcijos savikainos apskaičiavimas ir analizė, mokestinių
įsipareigojimų vertinimas ir analizė (8916 konsultacijų ir 30 konsultacinių renginių tema
„Investicijų planavimas, atsižvelgiant į ūkio veiklos rezultatus ir perspektyvas“).
Projekto dalyviai. Konsultavimo projektas skirtas ūkininkams ar kitiems žemės ūkio veikla
užsiimantiems asmenims, nustatyta tvarka įregistravusiems žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Planuojama, kad projekto vykdymo metu konsultacijomis
pasinaudos ir projekto naudos gaus mažiausiai 3165 žemdirbiai. Prioritetas pasinaudoti
konsultacijomis suteikiamas žemdirbiams (ne mažiau kaip 981), kurie per paskutinius 2 m. (2017 ir
2018 m.) nėra gavę konsultavimo paslaugų, finansuotų iš valstybės biudžeto ar Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų
pavadavimo paslaugos“ lėšų. Konsultacijas žemdirbiams teikia 118 augalininkystės, gyvulininkystės,
ekonomikos, ūkio apskaitos konsultantų 46 rajonų ir savivaldybių konsultavimo biuruose.
Žemdirbiai, kviečiame Jus atvykti į Konsultavimo tarnybos biurus rajonuose ar
savivaldybėse, pateikti paraiškas gauti individualias konsultacijas ir dalyvauti konsultaciniuose
renginiuose.
Konsultavimo tarnybos rajonų ir savivaldybių biurų kontaktus, informaciją apie
konsultacinius renginius rasite www.lzukt.lt
Pasiteirauti galima telefonu +370 687 10 593.

