
 

„Ūkininkų ir miško savininkų kvalifikacijos tobulinimas“ (ŪMKT) 

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba įgyvendina ES finansuojamą projektą „Ūkininkų ir 

miško savininkų kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. 14PM-KK-20-1-09490-PR001. Pradžia – 2021 m. birželio 15 d. 

Įgyvendinant projektą, visoje Lietuvoje dvejus metus ūkininkams ir miško savininkams bus suorganizuoti 84 

mokymai pagal 9 mokymo programas.  

Lietuvos žemės ūkis gali prisidėti prie klimato kaitos, aplinkosaugos problemų sprendimo, tačiau 

vis dar trūksta specifinių žinių, kaip naujos technologijos gali būti panaudotos ūkyje, kaip vykdyti ūkio veiklą 

tausiai ir protingai panaudojant žemės resursus bei tvariai valdyti mišką. Ypač stinga žinių, reikalingų finansinės 

atskaitomybės, finansinių ataskaitų sudėties ir turinio, tarpusavio ryšių suvokimui bei finansinių ataskaitų 

informacijos panaudojimui ūkio valdymo sprendimams priimti.  Projekto metu numatoma mokyti ūkininkus ir 

kaimo vietovių gyventojus, miško savininkus, kaip teisės aktų dėl valdymo reikalavimų laikymasis, tinkamai 

parinktos technologijos, žemės tausojimas, protingas tręšimas, aplinkosauga, teisingas miško valdymas, darbų 

saugos standartų laikymasis gali padėti vystyti ūkininko veiklą, protingai organizuojant darbus ir pasitelkiant 

šiuolaikines technologijas Taip pat bus mokoma suprasti finansines ataskaitas, jų turinį, gautas žinias gebėti 

panaudoti ūkio valdymo sprendimams priimti. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-06-15–2023-06-15. 

Finansavimo šaltinis. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir 

įgūdžiams įgyti“. 

Projekto tikslas. Skatinti žinių perteikimą, didinti žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir 

konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas, tobulinti ūkininkų ir miškininkų kvalifikaciją bei 

kompetenciją, ugdyti verslumo įgūdžius augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės srityse, gilinti darbų 

saugos bei aplinkosaugos žinias. 

Projekto uždavinys. visuose Lietuvos regionuose suorganizuoti 84 mokymo kursus pagal 9 

mokymo programas, perduoti žinių ir lavinti įgūdžius 1012 ūkininkų, jų partneriams, ūkio darbuotojams ir kitiems 

fiziniams ar juridiniams asmens, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, bei kaimo vietovėse ūkine 

veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams. 

 Projekto veikla. Įgyvendinant projektą, tikslinėms grupėms bus perteikiamos žinios ir informacija 

apie inovacijų technologijų diegimą ūkiuose ir miškininkystės srityse. Mokymus organizuosime visuose 

regionuose (10 apskričių, 46 savivaldybėse). Akcentuosime, koks svarbus mokymasis visą gyvenimą – tai visa 

mokymosi veikla, vykstanti bet kuriuo amžiaus tarpsniu siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir 

profesinės srities kompetencijas. Dinamiškoje žemės ūkio aplinkoje tik nuolat besimokantys ir siekiantys žinių 

gebės ekonomiškai ir pelningai, saugant aplinką ir diegiant inovacijas, sėkmingai ūkininkauti ir tvariai valdyti 

mišką.  

  

 


