
 

 

  

 

Projektas „Žemdirbių konsultavimas“ 

Konsultavimo tarnyba, vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. 

įsakymu Nr. 3D-243 patvirtintomis „Žemdirbių konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklėmis“, 

įgyvendina „Žemdirbių konsultavimo“ projektą. 

Dalyviai ir vieta. 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. Projektas yra įgyvendinamas naudojant Konsultavimo tarnybos 

paslaugų teikimo tinklą – 46 rajonų ir savivaldybių konsultavimo biurus. 

Konsultavimo veiklą vykdo 107 konsultantai: 38 augalininkystės, 8 gyvulininkystės, 35 

ekonomikos ir 26 ūkio apskaitos (turintys verslo ekonomikos kompetencijas). 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 05 10–2018 09 30. 

Tikslas – teikiant kokybiškas, operatyvias, nešališkas konsultacijas bei informaciją, padėti 

ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, gerinti jų valdos ekonominę ir 

aplinkosaugos veiklą, plėtoti konkurencingą, efektyvų žemės ūkį, įgyvendinti kaimo plėtros politikos 

prioritetus. 

Projekto veikla yra nukreipta į dvi sritis: 

 gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas 

(4554 vnt. individualių konsultacijų ir 15 vnt. konsultacinių renginių tema „Technologiniai 

sprendimai augalų vegetacijos metu“). 

 Konsultacijos teikiamos šiomis temomis: dirvožemio derlingumo išsaugojimas ir 

gerinimas – sėjomainos, žemės dirbimo technologijos, tarpiniai augalai, ganyklų 

paruošimas, tvarkymas, efektyvus žemės ūkio išteklių naudojimas – pagrindinio ir 

papildomo tręšimo organinėmis ir mineralinėmis trąšomis planavimas, tiksliojo 

ūkininkavimo technologijos, integruota augalų apsauga - augalų veislių parinkimas, sėklos 

paruošimas, augalų apsaugos produktų parinkimas, purškimų planavimas; gyvūnų 

sveikatingumas ir gerovė – šėrimas, pieno pakaitalų naudojimas, tinkamas racionų 

subalansavimas, pašarų tyrimai, mikroklimato parametrai tvarte, reprodukcija – rujos 

nustatymas, ankstyvas veršingumo nustatymas, produkcijos (pieno, mėsos) kokybės 

gerinimas, melžimo higiena, mėšlo tvarkymas – mėšlidžių talpos paskaičiavimas, 

mėšlidžių įrengimas, mėšlo laikymas ir naudojimas. 

 Konsultaciniai renginiai – lauko dienos skirti mokyti ūkininkus priimti technologinius 

sprendimus teisingai įvertinus esamą pasėlio situaciją, taikant integruotos augalų apsaugos 

principus bei atlikus ekonominį įvertinimą. Siekti, kad žemdirbiai augalų apsaugos 

produktus, trąšas papildomam tręšimui naudotų įvertinę augalų būklę, žaladarių žalingumą, 

taip sumažintų  purškimų skaičių ir išlaidas cheminiams produktams bei mažintų gamtos 

taršą. 

 žemės ūkio verslo planavimas ir veiklos teisiniai klausimai (4767 vnt. individualių 

konsultacijų). 



 Konsultacijos yra teikiamos šiomis temomis: ūkio veiklos finansinė ir ekonominė analizė 

– ekonominio gyvybingumo, pelningumo, likvidumo ir kitų rodiklių aptarimas, 

planavimas, stebėjimas; ūkio finansavimo galimybių vertinimas, piniginių srautų 

planavimas, ūkio veiklos prognozavimas, ūkio plėtros galimybių vertinimas; darbo rinkos 

ir darbo kodekso pokyčiai (dėl samdomų darbuotojų; darbo užmokesčio ir kt.); planuojamų 

investicijų vertinimas (technikos, įrangos, kitų investicijų įsigijimo sutarčių, kitų 

dokumentų sudarymas, planuojamų įsigyti prekių, darbų ar paslaugų pirkimo tvarkos, 

reikalavimai); gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas ir analizė; mokestinių 

įsipareigojimų vertinimas ir analizė (mokesčiai susiję su SODRA, VMI, paskolos ir kt.). 

Nauda. Planuojama, kad Žemdirbių konsultavimo projekto teikiama nauda, t. y. konsultavimo 

paslaugomis, naujomis žiniomis ir informacija pasinaudos daugiau kaip 1860 ūkininkų ir kitų 

asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, iš jų ne mažiau kaip 180 lankysis konsultaciniuose 

renginiuose. 

  



 

 

 

  

 

Projektas „Žemdirbių konsultavimas“ 
 

Konsultavimo tarnyba, vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. 

įsakymu Nr. 3D-243 patvirtintomis „Žemdirbių konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklėmis“, 

įgyvendina „Žemdirbių konsultavimo“ projektą.  

Dalyviai ir vieta. 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. Projektas yra įgyvendinamas naudojant Konsultavimo tarnybos 

paslaugų teikimo tinklą – 46 rajonų ir savivaldybių konsultavimo biurus.  

Konsultavimo veiklą vykdo 100 konsultantų: 37 augalininkystės, 7 gyvulininkystės,  

34 ekonomikos ir 22 ūkio apskaitos (turintys verslo ekonomikos kompetencijas).  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 02 06–2018 04 30.  

Tikslas – teikiant kokybiškas, operatyvias, nešališkas konsultacijas bei informaciją, padėti 

ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, gerinti jų valdos ekonominę ir 

aplinkosaugos veiklą, plėtoti konkurencingą, efektyvų žemės ūkį, įgyvendinti kaimo plėtros politikos 

prioritetus.  

Projekto veikla yra nukreipta į dvi sritis:  

 gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas 

(1320 vnt. konsultacijų).  

Konsultacijos teikiamos šiomis temomis: dirvožemio derlingumo išsaugojimas ir gerinimas – 

sėjomainos, žemės dirbimo technologijos, tarpiniai augalai, ganyklų paruošimas, tvarkymas, 

efektyvus žemės ūkio išteklių naudojimas – pagrindinio ir papildomo tręšimo organinėmis ir 

mineralinėmis trąšomis planavimas, tiksliojo ūkininkavimo technologijos, integruota augalų apsauga 

– augalų veislių parinkimas, sėklos paruošimas, augalų apsaugos produktų parinkimas, purškimų 

planavimas; gyvūnų sveikatingumas ir gerovė – šėrimas, pieno pakaitalų naudojimas, tinkamas 

racionų subalansavimas, pašarų tyrimai, mikroklimato parametrai tvarte, reprodukcija – rujos 

nustatymas, ankstyvas veršingumo nustatymas, produkcijos (pieno, mėsos) kokybės gerinimas, 

melžimo higiena, mėšlo tvarkymas – mėšlidžių talpos paskaičiavimas, mėšlidžių įrengimas, mėšlo 

laikymas ir naudojimas.  

 žemės ūkio verslo planavimas ir veiklos teisiniai klausimai (1711 vnt. konsultacijų ir 92 vnt. 

konsultacinių renginių „Kaip diegti inovacijas ir pasiekti geresnius ūkio finansinius bei 

ekonominius rezultatus“).  

Konsultacijos yra teikiamos šiomis temomis: ūkio veiklos finansinė ir ekonominė analizė – 

ekonominio gyvybingumo, pelningumo, likvidumo ir kitų rodiklių aptarimas, planavimas, 

stebėjimas; ūkio finansavimo galimybių vertinimas, piniginių srautų planavimas, ūkio veiklos 

prognozavimas, ūkio plėtros galimybių vertinimas; darbo rinkos ir darbo kodekso pokyčiai (dėl 

samdomų darbuotojų; darbo užmokesčio ir kt.); planuojamų investicijų vertinimas (technikos, 

įrangos, kitų investicijų įsigijimo sutarčių, kitų dokumentų sudarymas, planuojamų įsigyti prekių, 

darbų ar paslaugų pirkimo tvarkos, reikalavimai); gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas  



ir analizė; mokestinių įsipareigojimų vertinimas ir analizė (mokesčiai susiję su SODRA, VMI, 

paskolos ir kt.)  

Konsultaciniai renginiai skirti mokyti ūkininkus analizuoti savo ūkio gamybinę veiklą, įvertinti 

priimamų gamybos (augalininkystės, gyvulininkystės) sprendimų rezultatus, diegti inovacijas 

nukreiptas į ūkio veiklos efektyvumą (tiksliojo ūkininkavimo ir kitos technologijos), gerinti 

pažangios ūkininkavimo patirties sklaidą tarp ūkininkų. Renginiai orientuoti į žemės ūkio veiklos 

subjektus, kurie planuoja inovacijas, siekia geresnių gamybinių ūkio rodiklių, taikydami pažangią 

ūkininkavimo praktiką.  

Nauda. Planuojama, kad Žemdirbių konsultavimo projekto teikiama nauda, t. y. konsultavimo 

paslaugomis, naujomis žiniomis ir informacija pasinaudos daugiau kaip 1000 ūkininkų ir kitų 

asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, iš jų 500 lankysis konsultaciniuose renginiuose. 

  



 

 

  

 

Projektas „Žemdirbių konsultavimas“ 
 

Konsultavimo tarnyba, vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. 

įsakymu Nr. 3D-243 patvirtintomis „Žemdirbių konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklėmis“ ir 

asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimo išlaidų finansavimo sutartimi, pasirašyta su 

Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (2017-03-24, Nr. ŽK-17-1 ir  

2017-12-20, Nr. ŽK-17-3), įgyvendino „Žemdirbių konsultavimo“ projektą.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-03-24 – 2017-12-27.  

Projekto tikslas – teikiant kokybiškas konsultavimo paslaugas, padėti ūkininkams ir kitiems 

asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, gerinti jų valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą, 

plėtoti konkurencingą, efektyvų žemės ūkį. Konsultavimo tarnybos uždavinys – žemdirbiams teikti 

kokybiškus patarimus ir operatyvią informaciją ūkių plėtrai svarbiais klausimais.  

Projekto veikla vykdyta pagal tris sritis:  

 gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo 

didinimas (6583 konsultacijos ir 119 konsultacinių renginių);  

 žemės ūkio technikos priežiūros ir pastatų statybos vykdymas (280 konsultacijų ir  

20 konsultacinių renginių);  

 žemės ūkio verslo planavimas ir veiklos teisiniai klausimai (13844 konsultacijos ir 

 45 konsultaciniai renginiai).  

Rajonų konsultavimo biuruose suorganizuoti konsultaciniai renginiai šiomis temomis: „Arimo 

pamokos“ (12 vnt.), „Melžimo pamokos“ (5 vnt.), „Augalininkystės ir gyvulininkystės technologinės 

naujovės“ (79 vnt.), „Technologiniai sprendimai augalų vegetacijos metu“ (23 vnt.), „Ūkių veiklos 

rezultatų ir perspektyvų vertinimas diskusijų grupėje“ (45 vnt.), „Darbuotojų saugos ir sveikatos 

užtikrinimas dirbant su žemės ūkio technika, vykdant statybos ir kitus darbus ūkyje“ (20 vnt.).  

Dalyviai ir vieta. 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. 2017 m. konsultacijos suteiktos 4688 žemdirbiams, iš jų 1896 

lankėsi konsultaciniuose renginiuose. Projektas įgyvendintas naudojant Konsultavimo tarnybos 

paslaugų teikimo tinklą – 46 rajonų ir savivaldybių konsultavimo biurus. Konsultavimo paslaugas 

teikė ir konsultacinius renginius žemdirbiams organizavo 197 augalininkystės, gyvulininkystės, 

ekonomikos, ūkio apskaitos, inžinerijos konsultantai.  

 

Lentelė. Žemdirbių konsultavimo projekto 2015–2017 m. veiklos palyginimas 
 

Eil. 

Nr. 
Konsultavimo paslaugos pavadinimas 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

1. 
Individualių konsultacijų teikimas – 

individualios konsultacijos 1 val. trukmės  
18 800 20 807 20 707 

2. Konsultaciniai renginiai  188 400 184 

Gauta paramos suma, Eur 726 417 906 249 787 541 

 


