
  

ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VERSLO 

DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO 

MOKYMO PROGRAMA 

 

  

Programos valstybinis kodas: T43081103 

 

ISCED kodas: 4540811  

 

Pavadinimas lietuvių kalba: 

 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

 

Pavadinimas anglų kalba: 

 

Agricultural production business employee modular 

vocational training programme 

 

Programos lygmuo: Profesinis mokymas 
 

Švietimo sritis: 

 

Žemės ūkis 
 

Švietimo posritis: 

 

Augalininkystė ir gyvulininkystė 

  

Minimalus išsilavinimas norint 

mokytis programoje: 

Vidurinis išsilavinimas 

  

Apimtis kreditais: 90 

 

PROGRAMOS APRAŠAS 

Pagrindinis modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotoją, gebantį dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai 

organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje. Asmuo įgis žinių ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų 

ūkininko ūkio ir (arba) žemės ūkio įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei darbui žemės ūkio 

produkcijos gamybos, perdirbimo ir realizavimo ūkiuose ir (arba) žemės ūkio įmonėse. Būsimieji 

žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai mokomi: įkurti ir įregistruoti ūkį, dirbti traktoriais ir juos 

prižiūrėti, auginti lauko augalus, auginti įvairių rūšių gyvulius, valdyti ūkinę žemės ūkio verslo 

veiklą, gaminti, perdirbti ir realizuoti augalininkystės produkciją, gaminti, perdirbti ir realizuoti 

gyvulininkystės produkciją, tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą, naudoti augalų apsaugos produktus, 

vykdyti veterinarijos gydytojo nurodymus. Baigiamasis modulis skirtas apibendrinti mokymąsi ir 

įtvirtinti mokymosi metu įgytas kompetencijas. Susipažinimas su darbo rinka vykdomas mokyklos 

praktinio mokymo dirbtuvėse, laboratorijose, mokomuosiuose ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse ir 

pas ūkininkus. Praktinių užsiėmimų metu būsimieji žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai 

mokomi dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius 

pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei 

realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais. Asmens kompetencijų vertinimo metu 

vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Ši programa skirta tęstiniam 

profesiniam mokymui.  



 

 

KOMPETENCIJŲ APRAŠAS: 

1. Įkurti ir įregistruoti ūkį 

2. Dirbti traktoriais (iki 60 kW galios) ir juos prižiūrėti 

3. Auginti lauko augalus. 

4. Auginti įvairių rūšių gyvulius. 

5. Vykdyti žemės ūkio veiklą. 

6. Gaminti, perdirbti ir realizuoti augalininkystės produkciją. 

7. Gaminti, perdirbti ir realizuoti gyvulininkystės produkciją. 

8. Tvarkyti ūkio veiklos apskaitą. 

9. Naudoti augalų apsaugos produktus. 

10. Slaugyti ir prižiūrėti sergančius gyvūnus. 

11. Ūkininkauti ekologiškai. 

12. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje. 

 

KVALIFIKACIJA, SUTEIKIAMA BAIGUS PROGRAMĄ 

    

Kvalifikacijos požymis Kvalifikacijos 

pavadinimas 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandaros lygis 

Europos 

kvalifikacijų 

sandaros lygis 

Profesinė kvalifikacija Žemės ūkio gamybos 

verslo darbuotojas 

IV 4 

IŠDUODAMAS MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANTIS DOKUMENTAS 

Dokumento 

kodas 

Dokumento pavadinimas Dokumento pavadinimas (anglų 

kalba) 

4101 Profesinio mokymo  

diplomas 

Vocational education  and training 

diploma 

 

PROGRAMOS MODULIAI 

Valstybinis 

kodas 

Pavadinimas LTKS 

lygis 

Apimtis 

(kreditais) 

Įgyjamos kompetencijos 

    

3081111 

 

Ūkininkavimo 

pradmenys 

 

III 

 

5 

 

 

 

Įkurti ir įregistruoti ūkį. 

3081112 TR1 kategorijos 

traktorių vairavimas 

III 5 Dirbti traktoriais (iki 60 kW galios) ir 

juos prižiūrėti. 

4081164 Lauko augalų 

auginimas 

IV 10 Auginti lauko augalus. 

4081165 Įvairių rūšių gyvulių 

auginimas 

IV 10 Auginti įvairių rūšių gyvulius. 



4081150 Žemės ūkio veiklos 

vykdymas 

IV 10 Vykdyti žemės ūkio veiklą. 

 

 

4081103 Augalininkystės 

produkcijos gamyba ir 

realizavimas 

IV 10 Gaminti, perdirbti ir realizuoti 

augalininkystės produkciją. 

4081166 Gyvulininkystės 

produkcijos gamyba ir 

realizavimas 

IV 10 Gaminti, perdirbti ir realizuoti 

gyvulininkystės produkciją. 

4081167 Ūkio veiklos apskaita  IV 5 Tvarkyti ūkio veiklos apskaitą. 

4081168 Augalų apsaugos 

produktų naudojimas 

IV 5 Naudoti augalų apsaugos produktus. 

4081169 Veterinarinė slauga IV 5 Slaugyti ir prižiūrėti sergančius 

gyvūnus. 

4081170 Ekologinis 

ūkininkavimas 

IV 5 Ūkininkauti ekologiškai. 

4000002 Įvadas į darbo rinką IV 10 Formuoti darbinius įgūdžius realioje 

darbo vietoje. 

-------------------- 


