PROJEKTAS „ŽEMDIRBIŲ IR KITŲ KAIMO GYVENTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS“
PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŽINIŲ
PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA PROFESINIAM
MOKYMUI IR ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI“
Projekto tikslai:













motyvuoti kaimo vietovių gyventojus ir ūkininkus bei jų partnerius integruotis į
mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo procesus ir tobulinti kompetencijas;
perteikti žinias ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams ir kitiems fiziniams ar
juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, bei kaimo
vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų ir vidutinių įmonių
darbuotojams, įtraukiant ir amatininkus ir lavinti jų įgūdžius organizuojant mokymus;
skatinti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus domėtis inovacijomis, jas kurti ir taikyti
savo ūkiuose;
visuose kaimiškuosiuose rajonuose didinti ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų ūkio veiklų
gyvybingumą ir konkurencingumą, stiprinant žmogiškuosius išteklius ir diegiant
pažangias technologijas;
skatinti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus efektyviai naudoti išteklius, pereiti prie
klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos;
mokyti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus išsaugoti biologinę įvairovę ir ją didinti;
skatinti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus išsaugoti aplinką ir tvarią jos plėtrą;
informuoti ir mokyti taikyti ES ir šalies geros agrarinės būklės, agrarinės aplinkosaugos
ir klimato kaitos reikalavimus;
skatinti išsaugoti žemės ūkio ekosistemas;
mokyti efektyviai naudoti išteklius ir skatinti perėjimą prie klimato kaitai atsparios
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio sektoriuje;
tobulinti kompetencijas, suteikiančias galimybę prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių
bei skatinti gebėjimus konkuruoti.

Projekto uždavinys - surengti 156 mokymo kursus pagal:
1. Jaunųjų ūkininkų 4 privalomas mokymo programas – 4 mokymo kursai;
2. Valdymo reikalavimų srities mokymo programas („Kompleksinės paramos
reikalavimai (valdymo reikalavimai) (kodas 296162023) – 32 mokymo kursai;
3. Gyvulininkystės srities mokymo programas:
 „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“ (kodas 396162129) – 15
mokymo kursų;
 “Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“ (kodas 296162151) – 15 mokymo kursų.
4. Aplinkosaugos, ekologijos srities mokymo programas:
 „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“ (kodas 296185007) – 19
mokymo kursų;
 „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“ (kodas 296185010) – 27 mokymo kursai;
 „Tausaus dirvožemio naudojimo pagrindai“ (kodas 296081016) – 16 mokymo
kursų.

5. Ekonomikos, apskaitos, kooperacijos srities mokymo programas:
 „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“ (kodas 396131406) – 13
mokymo kursų;
 „Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje“ (kodas 396134405) – 15 mokymo
kursų.
Planuojamas galutinis naudos gavėjų skaičius – 2184.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2020 m.

