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VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba jau arti
30 metų dirba su šalies ūkininkais. Organizacija siekia būti nepamainomu žemdirbių partneriu, šiam tikslui
pasiekti ilgus metus buvo kuriamas ir puoselėjamas rajonų biurų tinklas – šiuo metu daugiau nei 300 Konsultavimo tarnybos konsultantų ūkininkus aptarnauja net
48 rajonų / savivaldybių biuruose.
Konsultavimo tarnybos paslaugų spektras itin platus –
finansų tvarkymo ir valdymo klausimais, teikia buhalterinės apskaitos ir verslo ekonomikos paslaugas, padeda
klientams paruošti verslo planus ir parengti paraiškas
ES paramai gauti, administruoja projektus jų įgyvendinimo metu, bei padeda tinkamai atsiskaityti su paramą
administruojančia Nacionaline mokėjimo agentūra bei
kitomis kontroliuojančiomis institucijomis.
Žemdirbiai į konsultantus kreipiasi ir dėl technologinių konsultacijų – dirbama augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos srityse.
LŽŪKT konsultuotis gali ir privačių miškų savininkai.
Organizacija užsiima ir šviečiamąja veikla – organizuoja tiek įprastus, tiek nuotolinius mokymus, suteikia tai įrodančius pažymėjimus, kuria ir realizuoja
viešai ir nemokamai vartotojams prieinamas informacines sistemas, elektronines paslaugas, aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Mūsų klientai labai skirtingi – dirbame su įvairaus
dydžio ir veiklos pobūdžio ūkiais – nuo smulkių šeimos ūkių iki intensyvios gamybos. Stengiamės tobulėti
kartu su savo klientais, siekiame kurti ir teikti tokias paslaugas, kad jos maksimaliai atlieptų ūkininkų
poreikius. Mūsų konsultantai į ūkį žiūri, kaip į visumą, o ne atskirus veiklos procesus jame,tad galime
ūkininkams padėti išspręsti kompleksines problemas, jų
sprendimui pritraukti skirtingų specialybių konsultantus, optimizuoti išlaidas bei padidinti pelną.
LŽŪKT direktorius
dr. Edvardas Makelis
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METAI
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48
BIURAI VISOJE
LIETUVOJE

>300
KONSULTANTŲ

EKONOMINĖS PASLAUGOS
Siekiantiems geresnių ūkio rezultatų, nesvarbu, kad ir
ūkis nėra stambus, rekomenduojama stebėti išlaidas,
kurios skirtos produkcijos gamybos ir realizacijos
procesams bei skaičiuoti, ar veikla atnešė pelną. Net
smulkūs ūkiai turėtų tvarkytis buhalterinę apskaitą,
kurios dėka vienoje vietoje matoma reali ūkio finansinė
situacija, o tvarkinga buhalterija itin svarbi - siekiantiems pasinaudoti ES paramos priemonėmis.
LŽŪKT ekonomikos konsultantai ūkininkams padeda parengi ES paramos paraiškas bei verslo planus.
Tinkamai parengtas verslo projektas – sėkmės garantas
planuojant gauti paramą ir vėliau – įgyvendinimo ir
kontrolės metu. Juk siekdami tinkamo projekto įgyvendinimo, paramos gavėjai įsipareigoja stebėti jo priežiūros rodiklius, vertinti veiklos gyvybingumą, vykdyti įsipareigojimus, t. y. veiklą atlikti efektyviai,
gauti pelno, būti mokūs.

TECHNOLOGINĖS PASLAUGOS
Ūkininkai dažnai keičiasi patirtimi tarpusavyje, o mes
siūlome savo žinias Jums, kad iš mažiau, pagamintumėte
daugiau ir taptumėte konkurencingesni rinkoje.

Norint užtikrinti, kad visi svarbūs ūkio procesai veiktų efektyviai ir būtų ekonomiškai naudingi, kviečiame
konsultuotis su gyvulininkystės konsultantais. Jie,
naudodamiesi žiniomis, sukaupta patirtimi, inovatyviais įrankiais ir kompiuterinėmis programomis, padės
Jums pasirūpinti, kad ūkio gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs. Konsultantai ištirs pašarų sudėtį, sudarys
šėrimo racioną, atliks laboratorinius tyrimus ir kt.

LŽŪKT augalininkystės konsultantai taip pat konsultuoja individualiai, siekdami kartu su ūkininku padidinti
užaugintos produkcijos kokybę ir tuo pačiu sumažinant
produkcijos auginimo savikainą.
Augalininkystės konsultantai gali paimti dirvožemio
tyrimus, įvertinti pasėlių būklę ir pateikti tręšimo
ar augalų apsaugos priemonių optimizavimo klausimais.
Taip pat, jie visada pasiruošę užpildyti visus ūkyje
naudojamus žurnalus – ekologinės gamybos, augalų apsaugos produktų naudojimo, trąšų naudojimo apskaitos
žurnalus.

LABORATORINIAI TYRIMAI
Neatsilikdami nuo pasaulinių tendencijų, raginame tirti dirvožemį. Žinodami jo sudėtį, taupysite pinigus,
laiką ir tausosite aplinką.
Iki šiol norėdami išsitirti dirvožemio sudėtį, mėšlą,
srutas, nuotekų vandenį, paviršinį ir gruntinį vandenį
galėjote rinktis tik iš kelių paslaugų tiekėjų arba
siųsti mėginius į užsienį.
Pastebėjusi šį trukdį, lemiantį ilgą atliekamų tyrimų
laiką ir neadekvačiai didinantį išlaidas, Konsultavimo
tarnyba, įsikūrusi pačiame šalies centre – Akademijoje, Kėdainių r. – atidarė modernią laboratoriją.
Ji iš kitų rinkos dalyvių išsiskiria naujausiais įrenginiais, patyrusiais chemikais, tyrimų tikslumu ir operatyvumu. Tyrimų rezultatai pateikiami per 7 darbo dienas.
Nuo šiol laboratorijoje galite išsitirti dirvožemio
sudėtį, mėšlą, srutas, nuotekų vandenį, paviršinį ir
gruntinį vandenį.
Atlikus užsakytas analizes, užsakovui atiduodamas tyrimų rezultatų protokolas, o jo rezultatus padės pritaikyti technologinių paslaugų konsultantai, dirbantys
rajonų biuruose.

MOKYMŲ PASLAUGOS
Planuodami ir organizuodami mokymus, atsižvelgiame į
tikslines klausytojų grupes, sezoniškumą ir žemės ūkio
produkcijos gamybos specifiką regione. Mokymų medžiagą
– metodinę, dalijamąją ir demonstracinę – rengia patyrę, kvalifikuoti, kompetentingi ir ilgametės patirties
turintys specialistai.
Stengiamės,kad ji būtų aiški, padedanti kursų dalyviams lengvai įsisavinti dėstomą informaciją.
Mokymai organizuojami patogiose vietose: rajono, miesto, seniūnijos centruose ar bendruomenės namuose,
praktiniai mokymai – ūkiuose.
Ūkininkams siūlome mokytis ir nuotoliniu būdu, jungiantis į informacinę sistemą www.ikmis.lt.
Šiuo metu išklausyti mokymus ir gauti kvalifikacinius
pažymėjimus galima pagal 12 programų.
Ūkininkai dažniausiai renkasi šiuos kursus:
• Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų
mokymo programa, kodas 296162003, mokymosi trukmė
16 akad. val.
• Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa, kodas
296162067, trukmė 8 akad. val.
• Kompleksinės paramos reikalavimai, kodas 296162023,
trukmė 10 akad. val.
• Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas,
kodas 296185007, trukmė 18 akad. val.
• Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, kodas 296185010,
trukmė, 10 akad. val.
• Konservuotų stambiųjų pašarų gamyba ir galvijų racionų sudarymo principai, kodas 396162124, trukmė
8 akad. val.
• Ekologinio ūkininkavimo pagrindai, kodas 396185007,
trukmė 24 akad. val.

VERTA IŠBANDYTI!

www.ikmis.lt
Jau kelerius metus nemažai žemdirbių, planuodami ir
atlikdami kasdienius augalininkystės ūkio sezoninius
darbus, dienos neįsivaizduoja be prisijungimo prie
www.ikmis.lt.
Integruotoje augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinėje sistemoje sezono metu
ūkininkai galės rasti nuolat atnaujinamą informaciją
apie pasėlių (žieminių rapsų, žieminių ir vasarinių
kviečių, vasarinių miežių, bulvių ir sėjamųjų žirnių)
situaciją savo rajone ir visoje Lietuvoje. Galės sužinoti, kokios ligos ar kenkėjai plinta, naudotis elektroniniais augalų ligų, kenkėjų, piktžolių ir Lietuvoje registruotų augalų apsaugos produktų katalogais,
rasti augalų apsaugos priemonių naudojimo rekomendacijų bei inovatyvių pasiūlymų, padedančių laiku priimti
tinkamiausius sprendimus.
Lankytojai operatyviai informuojami apie kenksmingųjų
organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visuose Lietuvos rajonuose (vaizdo reportažus iš
skirtingų šalies rajonų žiūrėkite portale www.agroakademija.lt). Kas savaitę pagal mokslininkų parengtą
metodiką informaciją į sistemą suveda LŽŪKT rajonų
biurų augalininkystės konsultantai, stebintys pasėlius
augalų vegetacijos metu.
IKMIS esančia informacija nemokamai gali naudotis kiekvienas – tereikia interneto ir per kelias sekundes
užsiregistruoti sistemoje.

ŽEMDIRBIŲ KONSULTAVIMO PROJEKTAS
Konsultavimo tarnyba įgyvendina Žemdirbių konsultavimo projektą, kurio
įgyvendinimo laikotarpiu planuojama žemdirbius nemokamai konsultuoti tiek
individualiai, tiek pasitelkiant grupinio konsultavimo metodą, organizuoti
ūkininkų diskusijų grupes.
Žemdirbiai galės konsultuotis pagal keturias skirtingas temas.
Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo
didinimas:
• dirvožemio derlingumo išsaugojimas ir gerinimas;
• efektyvus žemės ūkio išteklių naudojimas;
• integruota augalų apsauga;
• gyvūnų sveikatingumo ir gerovės;
• produkcijos (pieno, mėsos) kokybės gerinimas;
• ganyklos, pašarų gamyba ir subalansuotas šėrimas.
Žemės ūkio technikos priežiūros, pastatų statybos vykdymo ir saugaus žemės
ūkio produkcijos gamyboje vykdomų darbų organizavimas bei įgyvendinimas:
• saugus darbo proceso organizavimas;
• darbuotojų pasirengimas saugiai dirbti;
• profesinės rizikos vertinimas;
• nelaimingų atsitikimų prevencija ir taikomos priemonės.
Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai:
• ūkio veiklos finansinė, ekonominė analizė ir rekomendacijos;
• ūkio finansavimo galimybių vertinimas – piniginių srautų planavimas,
ūkio veiklos prognozavimas, ūkio plėtros (investicijų) galimybių vertinimas;
• darbo rinkos analizė ir darbo kodekso nuostatų įgyvendinimas;
• gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas ir analizė;
• mokestinių įsipareigojimų vertinimas ir analizė.
ES Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimai:
• naminių gyvulių šėrimo subalansavimas mažesniam N dujų išsiskyrimui;
• gyvulių gerbūvis, aplinkosauga ir ŠESD mažinimas;
• subalansuota augalų mityba ir trąšų naudojimas ŠESD mažinimui;
• dirvožemio anglies didinimas ir ŠESD mažinimas;
• ekologinė augalininkystė;
• ekologinė gyvulininkystė.
LŽŪKT Žemdirbių konsultavimo projekto veikla, bus vykdoma visuose šalies
rajonuose, sieksime užtikrinti projekto dalyvių ūkių ekonominės ir aplinkosauginės būklės gerinimą. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į artimiausią LŽŪKT rajono biurą.

NEMOKAMI MOKYMAI PAGAL PROJEKTĄ
„ŪKININKŲ IR JAUNŲJŲ ŪKININKŲ
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“
Projekto tikslas – skatinti žinių perteikimą, didinti žemės ūkio veiklų
gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas,
kelti jaunųjų ūkininkų ir kitų ūkininkų profesinę kvalifikaciją bei kompetenciją, ugdyti verslumo įgūdžius augalininkystės, darbų saugos, gyvulininkystės srityse vykdant mokymus pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ir
kitas mokymo programas, tame tarpe ir technologines.
Projekto įgyvendinimui pasirinktos 12 mokymo programų, tarp jų ir jauniesiems ūkininkams skirtos keturios privalomosios mokymo programos, pagal
kurias bus organizuojami mokymai.
Mokymuose gali dalyvauti žemės, maisto ir miškų ūkio veikla užsiimantys
asmenys bei kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys asmenys – ūkininkai,
jų partneriai, ūkio darbuotojai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys,
užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, bei kaimo vietovėse ūkine
veikla užsiimantys žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
darbuotojai.
Nemokamai mokytis bus galima pagal šias mokymo programas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Mokymų programos

Kompleksinės paramos reikalavimai
Aplinkosauga ir tręšimo planavimas
Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas
(ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo
4. Ekonominės
galimybės
5. Žiemkenčių auginimo technologijos įtaka augalų žiemojimui
6. Pievų, ganyklų įrengimas ir priežiūra
7. Žalienų tvarkymas prekiniame pieno ūkyje
sergamumo mastitu mažinimas ir pieno kokybės
8. Karvių
gerinimas
ataskaitų duomenų naudojimas ūkininko ūkio
9. Finansinių
valdymo sprendimams priimti
10. Saugos ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje
11. Atliekų tvarkymas ūkininko ūkyje
hidrografiškai jautriose (rizikos vandens
12. Ūkininkavimas
telkinių) teritorijose

Projekto trukmė –
nizuojami visuose
artimiausią LŽŪKT
gridą Babenskienę

trukmė
(akad.
val.)
296162023
10
296185010
10
296185007
18
Kodas

396131406

24

296162024
296162027
396162006

16
10
24

296144108

24

396134412

8

296186202
296185014

16
7

296185015

8

2020 m. birželis / 2022 m. birželis. Mokymai bus orgašalies rajonuose, dėl daugiau informacijos kreipkitės į
rajono biurą arba į Mokymo paslaugų skyriaus vadovę In(8 650 57 574, ingrida.babenskiene@lzukt.lt).

VISADA ŽINOKITE, KAS VYKSTA
ŽEMĖS ŪKIO RINKOJE!

KONTAKTAI
AKMENĖS
Respublikos g. 2A, 85132 Naujoji Akmenė
Tel. (8 425) 56 981, el. p. zita.vaisvyliene@lzukt.lt

KELMĖS
Laisvės gynėjų a. 16, 86160 Kelmė
Tel. (8 427) 61 418, el. p. brone.vaiciuliene@lzukt.lt

ALYTAUS
Pulko g. 5, 62117 Alytus
Tel. (8 315) 25 594, el. p. palma.abramaviciene@lzukt.lt

KLAIPĖDOS
Naujoji g. 5, Gargždai, 96124 Klaipėdos r.
Tel. (8 46) 45 22 60, el. p. asta.staneviciene@lzukt.lt

ANYKŠČIŲ
Dariaus ir Girėno g. 8, 29131 Anykščiai
Tel. (8 381) 58 914, el. p. vilma.lebede@lzukt.lt

KRETINGOS
Vytauto g. 22, 97131 Kretinga
Tel. (8 445) 55 299, el. p. grazina.poskiene@lzukt.lt

BIRŽŲ
Rotušės g. 13-1, 41138 Biržai
Tel. (8 450) 32 755, el. p. jurate.ratnikiene@lzukt.lt

KUPIŠKIO
Maironio g. 2, 40130 Kupiškis
Tel. (8 459) 35 186, el. p. ausra.petronyte@lzukt.lt

ELEKTRĖNŲ
Elektrinės g. 8, 26108 Elektrėnai
Tel. (8 528) 37 594, el. p. tatjana.kapacinskiene@lzukt.lt

LAZDIJŲ
M. Gustaičio g. 3-101, 67108 Lazdijai
Tel. (8 318) 51 126, el. p. jolita.rasimaviciute@lzukt.lt

IGNALINOS
Atgimimo g. 34-1, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 52 942, el. p. nadezda.lasinskiene@lzukt.lt

MARIJAMPOLĖS
Laisvės g. 16, 68306 Marijampolė
Tel. (8 343) 91 787, el. p. ramune.sinkeviciene@lzukt.lt

JONAVOS
Kauno g. 6, 55158 Jonava
Tel. (8 349) 61 865, el. p. asta.gaizauskiene@lzukt.lt

MAŽEIKIŲ
Vydūno g. 7A, 89225 Mažeikiai
Tel. (8 443) 25 422, el. p. dalia.pociuviene@lzukt.lt

JONIŠKIO
Livonijos g. 9, 84152 Joniškis
Tel. (8 426) 51 000, el. p. jovita.dauniene@lzukt.lt

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ BIURAS
Stoties g. 11, Akademija, 58343 Kėdainių r.
Tel. (8 347) 44 012, el. p. justinas.zenevicius@lzukt.lt

JURBARKO
Vydūno g. 19, 74118 Jurbarkas
Tel. (8 447) 71 027, el. p. kristina.gakiene@lzukt.lt

MOLĖTŲ
Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai
Tel. (8 383) 52 265, el. p. jurgita.kandrataviciene@lzukt.lt

KAIŠIADORIŲ
Gedimino g. 42, 56126 Kaišiadorys
Tel. (8 346) 60 057, el. p. jolanta.armonaviciene@lzukt.lt

PAKRUOJO
Vytauto Didžiojo g. 41, 83156 Pakruojis
Tel. (8 421) 51 487, el. p. rimute.burbiene@lzukt.lt

KAUNO
Universiteto g. 8A, Akademijos mstl., 53345 Kauno r.
Tel. (8 37) 31 41 32, el. p. jolanta.laskiene@lzukt.lt

PANEVĖŽIO
Katedros g. 3, 36230 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 27 47, el. p. asta.varanauskiene@lzukt.lt

KĖDAINIŲ
J. Basanavičiaus g. 47C, 57284 Kėdainiai
Tel. (8 347) 61 776, el. p. irena.navickiene@lzukt.lt

PASVALIO
Vytauto Didžiojo a. 6, 39149 Pasvalys
Tel. (8 451) 52 684, el. p. egle.baltruniene@lzukt.lt

KONTAKTAI
PLUNGĖS
Senamiesčio a. 7, 90162 Plungė
Tel. (8 448) 72 245, el. p. dalia.vaicekauskiene@lzukt.lt

ŠIRVINTŲ
Kalnalaukio g. 3, 19107 Širvintos
Tel. (8 382) 52 165, el. p. irena.balsiukiene@lzukt.lt

PRIENŲ
Laisvės a. 4, 59126 Prienai
Tel. (8 319) 53 856, el. p. mindaugas.norkevicius@lzukt.lt

ŠVENČIONIŲ
Vilniaus g. 16, 18123 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 432, el. p. laura.kulda@lzukt.lt

RADVILIŠKIO
Gedimino g. 8, 82174 Radviliškis
Tel. (8 422) 53 212, el. p. irena.januliene@lzukt.lt

TAURAGĖS
Stoties g. 15, 72263 Tauragė
Tel. (8 446) 72 377, el. p. gintare.cigane@lzukt.lt

RASEINIŲ
Maironio g. 12-7, 60151 Raseiniai
Tel. (8 428) 70 070, el. p. vida.mankuviene@lzukt.lt

TELŠIŲ
Sedos g. 6, 87112 Telšiai
Tel. (8 444) 78 747, el. p. rima.skiotiene@lzukt.lt

RIETAVO
Parko g. 8, 90311 Rietavas
Tel. (8 448) 67 937, el. p. danute.jurkiene@lzukt.lt

TRAKŲ
Aukštadvario g. 52, 21126 Trakai
Tel. (8 528) 55 664, el. p. albertas.malasauskas@lzukt.lt

ROKIŠKIO
Kauno g. 7, 42115 Rokiškis
Tel. (8 458) 31 008, el. p. birute.spundzeviciene@lzukt.lt

UKMERGĖS
Kauno g. 16-5, 20114 Ukmergė
Tel. (8 340) 52 361, el. p. vilma.kacinskiene@lzukt.lt

SKUODO
Birutės g. 20, 98115 Skuodas
Tel. (8 440) 73 501, el. p. karolina.mitkuviene@lzukt.lt

UTENOS
Utenio a. 11, 28248 Utena
Tel. (8 389) 69 177, el. p. kazimieras.keraitis@lzukt.lt

ŠAKIŲ
Kęstučio g. 2, 71130 Šakiai
Tel. (8 345) 52 303, el. p. ausrele.pukinskiene@lzukt.lt

VARĖNOS
Vasario 16-osios g. 7-7, 65191 Varėna
Tel. (8 310) 54 987, el. p. audrius.stoskus@lzukt.lt

ŠALČININKŲ
Vilniaus g. 28, 17108 Šalčininkai
Tel. (8 380) 51 505, el. p. lilija.voitechoviciene@lzukt.lt

VILKAVIŠKIO
Gedimino g. 16, 70145 Vilkaviškis
Tel. (8 342) 20 116, el. p. vilija.sevcenkiene@lzukt.lt

ŠIAULIŲ
J. Basanavičiaus g. 23, 76233 Šiauliai
Tel. (8 41) 43 39 89, el. p. ramute.stagniuniene@lzukt.lt

VILNIAUS
Žalgirio g. 122, IV aukštas, 09300 Vilnius
Tel. (8 5) 273 1329, el. p. teresa.gerdviliene@lzukt.lt

ŠILALĖS
J. Basanavičiaus g. 21, 75124 Šilalė
Tel. (8 449) 74 299, el. p. jurate.cipariene@lzukt.lt

ZARASŲ
Šiaulių g. 2, 32107 Zarasai
Tel. (8 385) 54 381, 8 656 93 536,
el. p. sonata.karpaviciene@lzukt.lt

ŠILUTĖS
M. Jankaus g. 8, 99142 Šilutė
Tel. (8 441) 52 615, el. p. ina.kuzmiene@lzukt.lt

