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Forma patvirtinta  
Všį Inovacijų ir kompetencijų 
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m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 

2017/03/20 

 

 

VŠĮ INOVACIJŲ IR KOMPETENCIJŲ UGDYMO INSTITUTAS 
 Visorių g. 8, Vilnius, tel. +370 687 96175, el. paštas: ikui.info@gmail.com, 

http://www.ikui.lt 

 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PRIEŽIŪROS IR TAISYMO TECHNOLOGINIŲ 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

1. Programos pavadinimas, lygis 

Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa, 

institucinis lygis 

2. Programos autorius, vardas, pavardė, institucija, mokslinis laipsnis, kvalifikacinė kategorija, 

kontaktinis telefonas, el. paštas) 

Alvydas Šimanskas, Marijampolės profesinio rengimo centras, vyr. profesijos mokytojas,  

+370 687 25764, alvydassimanskas@gmail.com 

3. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

Sparti žemės ūkio technikos pažanga skatina profesinio mokymo sistemą prisitaikyti prie naujų 

besikeičiančios aplinkos sąlygų, t.y. atnaujinti mokymo programas ir priemones, kiekvienam 

žmogui suteikti gebėjimus ir poreikius atitinkančias mokymo paslaugas, mokyti besimokančius 

nauja technologine įranga. Tam ir patiems profesijos mokytojams reikia mokėti dirbti su naujausia 

šios srities įranga ir gebėti taikyti naujausias technologijas. 

Žemės ūkio technikos priežiūros ir remonto technologinių kompetencijų tobulinimo programos 

paskirtis - tobulinti profesijos mokytojų žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologines 

kompetencijas, įvardytas bendrų apklausų ir diskusijų metu. 

Bendra programos trukmė – 280 val. apimanti šešias aktualias temas, nagrinėjančias naujausias 

technologijas žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir taisymo srityse. 

Programos tikslinė grupė - profesinių mokymo institucijų profesijos mokytojai, rengiantys 

specialistus žemės ūkio technikos priežiūros ir remonto įmonėms. Tikslinės grupės išankstiniam 

pasirengimui keliami tokie reikalavimai: profesijos mokytojai privalo turėti traktorininko 

pažymėjimą, kuris patvirtina teisę vairuoti TR1, TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos 

savaeiges žemės ūkio mašinas. 

Kokybiškam programos įgyvendinimui bus naudojami įvairūs mokymo(si) metodai: praktinis 

mailto:ikui.info@gmail.com
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darbas su įrengimais ir žemės ūkio technika, instruktavimas, pažintiniai vizitai, savarankiškas 

darbas, įtraukiamosios paskaitos, diskusijos.  

Programos įgyvendinimo metu bus naudojami paskaitų konspektai, žemės ūkio technikos priežiūros 

ir remonto procesuose naudojamos eksploatacijos ir valdymo instrukcijos, technologinės schemos, 

įmonėse naudojama technologinė dokumentacija.  

Mokymai vyks UAB „DOJUS agro“ ir „Lytagra“ įmonių bazėse. Taip pat mokymas bus 

organizuojamas keturiuose sektoriniuose profesinio mokymo centruose: Marijampolės profesinio 

rengimo centras, Joniškio žemės ūkio mokykla, Alantos technologijų ir verslo mokykla, Plungės 

technologijų ir verslo mokykla. Naujausios žemės ūkio technikos temos ir praktiniai užsiėmimai 

vyks Vokietijos žemės ūkio technikos mokymo centre „DEULA – Nienburg“. 

4. Programos tikslas 

Tobulinti profesijos mokytojų žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologines 

kompetencijas. 

5. Programos uždaviniai  

- Supažindinti su žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių procesų organizavimu 

įvairiose Lietuvos įmonėse; 

- Supažindinti su žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologijų naujovėmis ir plėtros 

tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje; 

- Tobulinti technologines kompetencijas paruošiant darbui, atliekant techninę priežiūrą ir taisymą 

žemės ūkio mašinoms (žemės įdirbimo, sėjos, tręšimo, pasėlių priežiūros, žolinių pašarų gamybos); 

- Tobulinti technologines kompetencijas paruošiant darbui ir prižiūrint bei taisant (javų, bulvių, 

cukrinų runkelių uogų rinkimo) kombainus; 

- Tobulinti traktorių variklių diagnostikos, transmisijos, važiuoklės ir stabdžių, CAN_BUS arba 

lygiaverčių sistemų techninės priežiūros atlikimo (naudojantis diagnostine įranga); 

-Tobulinti technologines kompetencijas traktorių ir kombainų automatinio vairavimo, nuotolinio 

technikos valdymo ir logistikos optimizavimo srityse; 

- Tobulinti technologines kompetencijas aplinkotvarkos mašinų valdymo, techninės priežiūros ir 

taisymo srityje. 

6. Programos turinys (temos, valandos) 

Eil. 

Nr. 

Temos Auditorinių 

valandų 

skaičius 

Praktinio 

darbo 

valandų 

skaičius 

Iš viso 

1. Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo 

technologinių procesų organizavimas 

4  4 
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Lietuvoje 

2. Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo 

technologijų naujovės ir plėtros tendencijos 

Lietuvoje ir užsienyje. 

4  4 

3.  Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo 

technologinių procesų organizavimas 

Vokietijoje. 

4  4 

4. Naujausios žemės dirbimo, sėjos pasėlių 

priežiūros, žolinių pašarų gamybos technikos 

paruošimas darbui, galimi nustatymai, 

techninė priežiūra ir taisymas. 

4 40 44 

5. Derliaus dorojimo mašinų (javų, bulvių, 

cukrinių runkelių,  uogų rinkimo kombainų) 

paruošimas darbui, nustatymai, techninė 

priežiūra ir taisymas. 

8 50 58 

6. Aplinkotvarkos mašinų valdymas, techninė 

priežiūra ir taisymas. 

4 40 44 

7.  Šiuolaikinių traktorių vairavimas 

(automatinis vairavimas, HMS sistema), 

nustatymai, techninė priežiūra, taisymas 

4 40 44 

8. Traktorių variklių diagnostikos, transmisijos, 

važiuoklės ir stabdžių, CAN_BUS arba 

lygiaverčių sistemų techninės priežiūros 

atlikimas (naudojantis diagnostine įranga) . 

4 40 44 

9. Žemės ūkio mašinų eksploatacinių medžiagų 

parinkimas, taršos mažinimas (EGR, SCR, 

DPF filtrai) 

20 14 34 

Iš viso: 56 224 280 

7. Tikėtina (-os) kompetencija (-os), kurią (-ias) įgys programą baigęs asmuo, mokymo/si 

metodai, atsiskaitymo formos,  įgytos (-ų) kompetencijos (-ų) vertinimo būdai 

Tobulins žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologines kompetencijas 

Kompetencijų 

sritis 
Kompetencijos 

Mokymo 

modelis 

(mokymo/si 

metodai, būdai) 

Dalyvio 

atsiskaitymo 

forma, įgytų 

kompetencijų 

įvertinimo 

būdai 
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Žinių ir 

supratimo 

įgijimas 

(teorinė dalis) 

Tikėtina, kad profesijos mokytojai baigę 

programą, žinos ir supras: 

- Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo 

technologinių procesų organizavimą Lietuvoje. 

- Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo 

technologijų naujovės ir plėtros tendencijos 

Lietuvoje ir užsienyje. 

- Žemės ūkio mašinų eksploatacinių medžiagų 

parinkimą, variklių išmetamųjų dujų taršos 

mažinimą (EGR, SCR, DPF filtrai). 

Paskaita, 

grupinis darbas, 

diskusijos, 

pavyzdžių 

analizė. 

 

 

 

Diskusijos 

Gebėjimų 

įgijimas 

(praktinė 

dalis) 

Tikėtina, kad profesijos mokytojai baigę 

programą ir atlikę praktines užduotis geriau 

mokės ir gebės:  

-Nustatyti, prižiūrėti ir taisyti  žemės dirbimo, 

sėjos pasėlių priežiūros, žolinių pašarų 

gamybos techniką; 

- Nustatyti, prižiūrėti ir taisyti derliaus 

dorojimo mašinas (javų, bulvių, cukrinių 

runkelių, uogų rinkimo kombainus); 

- Valdyti, nustatyti, prižiūrėti ir taisyti  

aplinkotvarkos mašinas; 

-Valdyti šiuolaikinius traktorius (automatinis 

vairavimas, galulaukių sistema); 

-Atlikti traktorių ir kombainų variklių bei 

transmisijų ir kitų agregatų diagnostiką, bei 

techninę priežiūrą ir taisymą; 

-Mokėti parinkti žemės ūkio mašinoms 

eksploatacines medžiagas. 

 

Instruktavimas, 

praktinis darbas 

atliekant įvairios 

žemės ūkio 

technikos 

nustatymo, 

paruošimo 

darbui, 

išbandymo, 

techninės 

priežiūros bei 

taisymo darbai. 

Savarankiškas 

darbas 

vairuojant 

naujausią žemės 

ūkio techniką, 

diagnozuojant 

gedimus ir 

šalinant juos. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

individualiai ir 

grupėmis. 

Pavyzdžių 

Individualių ir 

grupinių 

savarankiškų 

darbų 

pristatymas, 

aptarimas, 

refleksija. 
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analizė. 

Nuostatų 

įgijimas 

(vertybinių, 

etinių-

profesinių 

nuostatų 

teikimas ir 

įgijimas) 

Tikėtina, kad profesijos mokytojai baigę 

programą ir atlikę praktines užduotis įgis 

nuostatas: 

-Naudoti žemės ūkio technikos priežiūros ir 

taisymo technologines kompetencijas savo ir  

mokinių asmeninėje ir profesinėje veikloje; 

-Įgis nuostatą plėtoti savarankišką  mokymąsi; 

-Suvoks savitarpio pagalbos ir 

bendradarbiavimo naudą. 

Paskaitos, 

diskusijos, 

pavyzdžių 

analizė. 

Savianalizė 

8. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Tema Mokomosios medžiagos 

pavadinimas 

Mokomosios 

medžiagos apimtis 

Techninės 

priemonės 

1. Žemės ūkio 

technikos 

priežiūros ir 

taisymo 

technologinių 

procesų 

organizavimas 

Lietuvoje 

Įmonės interneto svetainė: 

www.dojusagro.lt/  

Skaidrės 

Informacinė-reklaminė 

medžiaga. 

 

Video ir audio 

įrašai, internetiniai 

resursai (interneto 

ryšys) 

Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės, 

konferencinė 

lenta 

2. Žemės ūkio 

technikos 

priežiūros ir 

taisymo 

technologijų 

naujovės ir plėtros 

tendencijos 

Lietuvoje ir 

užsienyje. 

Paskaitos konspektas, skaidrės. 

 

20 skaidrių Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės, 

konferencinė 

lenta 

3. Žemės ūkio 

technikos 

priežiūros ir 

taisymo 

technologinių 

Paskaitos konspektas, skaidrės. 

 

30 skaidrių Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės, 

konferencinė 

lenta 

http://www.dojusagro.lt/
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procesų 

organizavimas 

Vokietijoje. 

4. Naujausios žemės 

dirbimo, sėjos 

pasėlių priežiūros, 

žolinių pašarų 

gamybos 

technikos 

paruošimas 

darbui, galimi 

nustatymai, 

techninė priežiūra 

ir taisymas. 

Žemės dirbimo technikos 

valdymo ir eksploatavimo 

instrukcijų dalis. 

 

Darbų saugos instrukcijos. 

 

50 skaidrių Traktoriai, 

žemės ūkio 

mašinos, 

dirbtuvės su 

reikalingais 

įrengimais, 

bandymų 

laukas. 

5. Derliaus dorojimo 

mašinų (javų, 

bulvių, cukrinių 

runkelių, uogų 

rinkimo 

kombainų) 

paruošimas 

darbui, 

nustatymai, 

techninė priežiūra 

ir taisymas. 

Kombainų valdymo ir 

eksploatacijos instrukcijų dalis. 

 

Darbų saugos instrukcijos. 

 

50 skaidrių Kombainai, 

dirbtuvės su 

reikalingais 

įrengimais, 

bandymų 

laukas. 

6. Aplinkotvarkos 

mašinų valdymas, 

techninė priežiūra 

ir taisymas. 

Aplinkotvarkos mašinų 

valdymo ir eksploatacijos 

instrukcijų dalis. 

 

Darbų saugos instrukcijos. 

30 skaidrių Aplinkotvarkos 

mašinos, 

dirbtuvės su 

reikalingais 

įrengimais, 

bandymų 

laukas. 

7. Šiuolaikinių 

traktorių 

vairavimas 

(automatinis 

Traktorių valdymo ir 

eksploatacijos instrukcijų dalis. 

 

Darbų saugos instrukcijos. 

20 skaidrių Traktorius, 

plūgas, 

kultivatorius, 

bandymų 
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vairavimas, HMS 

sistema), 

nustatymai, 

techninė priežiūra, 

taisymas 

 laukas, 

dirbtuvės su 

įrengimais. 

8.  Traktorių variklių 

diagnostikos, 

transmisijos, 

važiuoklės ir 

stabdžių, 

CAN_BUS arba 

lygiaverčių 

sistemų techninės 

priežiūros 

atlikimas 

(naudojantis 

diagnostine 

įranga) . 

 

Traktorių valdymo ir 

eksploatacijos instrukcijų dalis. 

 

Darbų saugos instrukcijos. 

 

Diagnostikos įrangos 

naudojimosi instrukcijos. 

40 skaidrių Traktoriai, 

dirbtuvės su 

reikiama įranga. 

9. Žemės ūkio 

mašinų 

eksploatacinių 

medžiagų 

parinkimas, taršos 

mažinimas (EGR, 

SCR, DPF filtrai) 

Traktorių valdymo ir 

eksploatacijos instrukcijų dalis. 

Kombainų valdymo ir 

eksploatacijos instrukcijų dalis. 

 

Darbų saugos instrukcijos. 

 

 

30 skaidrių Traktoriai, 

kombainai, 

dirbtuvės su 

reikiama įranga. 

9. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas 

1. D. Šišlavas „Traktoriai“ 2010 m. K,.Akademija 2010m. 

2. Butkus R., Deikus J., Eičinas J., Gražulevičius R., Merkevičius S., Mieldažys A., Mieldažys R., 

Vilkevičius G.  Traktorių ir žemės ūkio mašinų saugaus eksploatavimo rekomendacijos/ mokomoji 

knyga.  LŽŪU LC, 2008.  

3. L.Špokas.  „ Javų kombainų konstrukcija ir valdymas tobulėja“ „Mano ūkis“, žurnalas(2014/01) 

4. D. Šišlavas ,“Dinaminė traukos kontrolė – nauja efektyvumo pakopa“  „Mano ūkis“ 2016/09 

5.  S. Slavinskas. „Ateities iššūkiai žemės ūkio technikos variklių gamintojams“ „Mano ūkis“ 
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2016/08 

6. D.Šišlavas . „Bepakopės transmisijos: trys pagrindiniai tipai“ „Mano ūkis“ 2016/07 

7. D.Šišlavas „Greitojo vairavimo sistemos“, „Mano ūkis“, žurnalas(2011/12) 

8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2007m.gruodžio 3 d.Nr.ISAK-

2333) „Dėl profesinio mokymo išteklių plėtros programos patikslinimo“ bei jo pakeitimai: 

2010m.birželio 2d.Nr.V-815, 2011m. kovo 17d.Nr. V440, 2011m. lapkričio 2d. Nr. V-2053, 

2012m. vasario 8d. Nr. V-235, 2012m. gegužės 7d.Nr. V759. 

9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2007m.lapkričio23d.Nr.ISAK-

2275) „Dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2007m.kovo29d.Nr.ISAK-556) 

„Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

nuostatų aprašo patvirtinimo“. 

11. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2008m.sausio22d.Nr.ISAK-131 

„Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007m. balandžio 3d.įsakymo Nr.ISAK-591) „Dėl profesijos 

mokytojų kvalifikacijos nuostatų“ pakeitimo. 

12. Pukelis K., Savickienė I., Fokienė I. (2009) Profesijos pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

programų rengimo metodologija. Leonardo da Vinci programos projektas Profesijos mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 

 

10. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos  

 (Pažymėti X) 

Teikėjo atstovas(-ai)  

Mokytojai  X 

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai  

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir 

mokytojai 

X 

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, 

padalinių vadovai ir specialistai 

 

Jungtinė lektorių grupė  

Gamybos įmonių arba sektorinio praktinio mokymo centro 

atstovai 

X 
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11. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti) 

 

12. Dalyviai:  

12.1. Dalyvių pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) 

turi turėti Programos dalyvis) 

Kompetencija(-os) Programos dalyviai privalo turėti traktorininko pažymėjimą, kuris 

patvirtina teisę vairuoti TR1, TR2 kategorijos traktorius ir SZ 

kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas 

Praktinės veiklos patirtis Ne mažiau nei 1 m 

12.2.  Programos dalyvių tikslinės grupės  

 (Pažymėti X) 

Profesijos mokytojai X 

Pradinio ugdymo mokytojai  

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 

 

Mokyklų bendruomenės komandos  

Kiti (nurodyti)     

 

___________________________ 


