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Forma patvirtinta  
Všį Inovacijų ir kompetencijų 

ugdymo instituto direktoriaus 2017 

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 

 

AUGALININKYSTĖS IR SODININKYSTĖS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO PROGRAMA 

 

1. Programos pavadinimas, lygis 

Augalininkystės ir sodininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programa, institucinis 

lygis 

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

kontaktinis telefonas, el. paštas) 

Renata Baltrušienė, LR žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus l. e. p. vedėja, tel. + 

370 610 64 149, el. p. r.baltrusiene@zur.lt 

3. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

Augalininkystės ir sodininkystės technologinių kompetencijų mokymo programa parengta vykdant 

projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų 

tobulinimas“. 

Pastaraisiais metais žemės ūkiui keliami vis didesni reikalavimai – saugaus, sveiko ir kokybiško 

maisto gamyba kuo mažiau kenkiant aplinkai. Naujo požiūrio ir inovatyvių sprendimų poreikis 

lemia didelį atotrūkį tarp gamybiniuose ūkiuose reikalingų ir profesinio mokymo įstaigose įgyjamų 

kompetencijų neatitikimą darbo rinkos poreikių. Nuolat stiprėjanti konkurencija įpareigoja 

augalininkystės ir sodininkystės sektoriaus srities profesijos mokytojus prisitaikyti prie naujai 

besikeičiančių sąlygų ir patiems įgyti naujų kompetencijų (ar atnaujinti bei patobulinti jau turimas 

kompetencijas) bei į profesinio mokymo programas įtraukti modernias/inovatyvias žemės ūkio 

įmonėse taikomas technologijas. 

Augalininkystės ir sodininkystės technologinių kompetencijų mokymo programą sudaro 4 moduliai: 

- Augalų apsaugos priemonių naudojimas; Tręšimas ir augalų apsaugos priemonių 

naudojimas; Kompiuterinių programų naudojimas tręšimo planavime; 

- Derliaus dorojimas ir dalinis perdirbimas; 

- Naujos technologijos augalininkystėje; Ekologinis ūkininkavimas; 

mailto:ikui.info@gmail.com
http://www.ikui.lt/
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- Daržo augalų intensyvių auginimo technologijų taikymas; Ekologiškų vaisių ir daržovių 

sandėliavimas, realizacija ir pirminis perdirbimas. 

Bendra programos trukmė 80 val. 

Programos tikslinė grupė – profesinio mokymo institucijų profesijos mokytojai, rengiantys 

darbininkus augalininkystės ir sodininkystės sektoriui.  

Tobulinant profesijos mokytojų technologines kompetencijas numatoma naudoti mokymo metodus 

- paskaitų konspektus, vaizdinę medžiagą, darbų technologines korteles, technologines schemas, 

darbų saugos instrukcijas, žemės ūkio augalų derliaus dorojimo, laikymo ir dalinio perdirbimo 

technologinių reikalavimų įmonėse naudojama dokumentacija.  

4. Programos tikslas 

Tobulinti profesijos mokytojų augalininkystės ir sodininkystės technologines kompetencijas.  

5. Programos uždaviniai  

5.1. Supažindinti su augalų apsaugos priemonių ir trąšų naudojimo naujovėmis. 

5.2. Įgyti augalų apsaugos priemonių ir tręšimo planavimo taikymo technologines kompetencijas. 

5.3. Įgyti kompiuterinių programų naudojimo tręšimo planavime kompetencijas. 

5.4. Įgyti derliaus dorojimo ir dalinio perdirbimo technologinių procesų organizavimo    

kompetencijas. 

5.5. Supažindinti su naujomis technologijomis augalininkystėje. 

5.6. Supažindinti su ekologiniu ūkininkavimo principais. 

5.7. Įgyti daržo augalų intensyvių auginimo technologijų taikymo kompetencijas. 

5.8. Įgyti ekologiškų vaisių ir daržovių sandėliavimo, realizacijos ir pirminio perdirbimo 

technologines kompetencijas. 

6. Programos turinys (temos, valandos) 

Eil. 

Nr. 

Temos Auditorinių 

valandų 

skaičius 

Praktinio 

darbo 

valandų 

skaičius 

Iš viso 

1. Augalų apsaugos priemonių naudojimo apžvalga 3 5 8 

2. Trąšos, tręšimo planavimas 3 5 8 

3. Kompiuterinių programų naudojimas tręšimo 

planavime 

2 6 8 

4. Derliaus dorojimas ir dalinis perdirbimas 3 7 10 

5. Naujos technologijos augalininkystėje 3 7 10 

6. Ekologinis ūkininkavimas 3 6 9 

7. Daržo augalų intensyvių auginimo technologijų 4 10 14 
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taikymas 

8. Ekologiškų vaisių ir daržovių sandėliavimas, 

realizacija ir pirminis perdirbimas 

3 10 13 

Iš viso: 25 55 80 

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

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

Tobulins augalininkystės ir sodininkystės technologines kompetencijas. 

Kompetencijų 

sritis 
Kompetencijos 

Mokymo modelis 

(mokymo/si 

metodai, būdai) 

Dalyvio atsiskaitymo 

forma, įgytų 

kompetencijų 

įvertinimo būdai 

Žinių ir 

supratimo 

įgijimas (teorinė 

dalis) 

Situacijos vertinimas, 

sprendimo paieška 

- Susipažins su Lietuvoje 

naudojamais augalų apsaugos 

produktais ir trąšomis, 

- Gebės dirbti kompiuterine 

tręšimo planavimo programa; 

- Žinos/supras naujausių 

technologijų taikymą 

augalininkystėje. 

Skaidrės, grupinis 

darbas, diskusijos, 

pavyzdžių analizė, 

paskaitų konspektai. 

Diskusija. 

Gebėjimų 

įgijimas (praktinė 

dalis) 

Technologinės  

-Gebės įvertinti augalų 

vegetaciją/augimą ir parinkti 

efektyviausius augalų 

apsaugos ir tręšimo metodus; 

- Įgis žinių/susipažins su 

įmonėse (ūkiuose) 

naudojama žemės ūkio 

technikos baze; 

- Įgis žinių apie praktiškai 

įmonėse/ūkiuose taikomas 

technologijas. 

Pažintiniai vizitai 

įmonėse (ūkiuose), 

augalų apsaugos 

produktų ir trąšų 

katalogai, 

technologinių 

procesų schemų 

pavyzdžiai, darbo 

organizavimas 

praktinės žinios, 

pagr. technologinės 

operacijos ir įranga, 

darbų saugos 

instrukcijos. 

Lankytų įmonių/ūkių 

aptarimas  

Nuostatų įgijimas - Įgytas žinias/kompetencijas Diskusijos, Savianalizė 
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(vertybinių, etinių-

profesinių nuostatų 

teikimas ir 

įgijimas) 

sugebės pritaikyti mokant 

mokinius profesijos; 

- Įgis nuostatą plėtoti 

savarankišką mokymąsi. 

pavyzdžių analizė.  

8. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Tema Mokomosios medžiagos 

pavadinimas 

Mokomosios 

medžiagos 

apimtis 

Techninės priemonės 

1. Augalų apsaugos 

priemonių 

naudojimo 

apžvalga 

Skaidrės, interneto 

svetainė:  

https://www.vatzum.lt/ 

 

 

30 skaidrių, 

internetiniai 

resursai, įmonės 

dokumentacija 

Kompiuteris ir 

projektorius, prieiga prie 

interneto ryšio, interneto 

svetainė, vizitas į įmonę 

2. Tręšimo 

planavimas 

Skaidrės 20 skaidrių Kompiuteris ir 

projektorius 

3. Kompiuterinių 

programų 

naudojimas 

tręšimo 

planavime 

Kompiuterinė tręšimo 

planavimo programa 

10 skaidrių, 

programos 

naudojimo 

instrukcija 

Kompiuteris ir 

projektorius 

4. Derliaus 

dorojimas ir 

dalinis 

perdirbimas 

Skaidrės, darbų saugos 

instrukcijos, pažintinis 

vizitas į įmonę  

15 skaidrių Kompiuteris ir 

projektorius, įmonėse 

(ūkiuose) naudojama 

žemės ūkio technikos 

bazė, įmonės 

dokumentacija 

5. Naujos 

technologijos 

augalininkystėje 

Skaidrės, video medžiaga 

 

 

15 skaidrių, 

internetiniai 

resursai  

Kompiuteris ir 

projektorius, garso 

kolonėlės, prieiga prie 

interneto ryšio 

6. Ekologinis 

ūkininkavimas 

Skaidrės, pažintinis vizitas 

į įmonę, interneto 

svetainės:   

https://www.ekoagros.lt/ 

https://www.nma.lt/ 

20 skaidrės, 

internetiniai 

resursai  

Kompiuteris ir 

projektorius, garso 

kolonėlės, įmonėse 

(ūkiuose) taikomų 

technologijų 

https://www.ekoagros.lt/
https://www.nma.lt/
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http://www.ecofarms.lt/ 

 

 

praktika/schemos, 

prieiga prie interneto 

ryšio, interneto svetainės 

7. Daržo augalų 

intensyvių 

auginimo 

technologijų 

taikymas 

Skaidrės, interneto 

svetainė:   

https://www.ekoagros.lt/ 

 pažintinis vizitas į įmonę  

 

20 skaidrių Kompiuteris ir 

projektorius, įmonėse 

(ūkiuose) taikomų 

technologijų 

praktika/schemos/aprašai 

8. Ekologiškų 

vaisių ir daržovių 

sandėliavimas, 

realizacija ir 

pirminis 

perdirbimas 

Skaidrės, interneto 

svetainės:  

https://www.ekoagros.lt/ 

https://www.vatzum.lt/ 

vizitas į įmonę 

 

10 skaidrių, 

internetiniai 

resursai, įmonės 

pastatų, patalpų 

išdėstymo planas  

Kompiuteris ir 

projektorius, prieiga prie 

interneto ryšio, interneto 

svetainė, įmonės 

dokumentacija, patalpos 

9. Programai  rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas 

1. Lietuvos dirvožemių agrocheminės savybės ir jų kaita. Sudarytojas Mažvila J., K., 1998 

2. Lietuvos žemės našumas. Monografija / sudaryt. J. Mažvila. – Akademija, Kėdainių r., 2011, 

280 p. 

3. Tripolskaja L. Organinės trąšos ir jų poveikis aplinkai. K., 2005. 

4. Vaišvila Z. ir kt. Agrochemija. K, 1999. 

5. 2013 m. spalio mėnesį Želdinių ir agrotechnologijų katedroje išleista atnaujinta Aloyzo Šeško 

mokymo priemonė “Augalininkystės technologijos”. 

6. Eidukevičienė, M., Bučienė, A. (2005). Ekologiškų maisto produktų rinkos susidarymas 

Vakarų Lietuvoje // Tiltai: KU mokslo darbai. Nr. 2 (31). – Klaipėda. – P. 45–54. 

7. Butkus V., Domeika R., Jasinskas A., Martinkus M., Špokas L., Vaiciukevičius E. Derliaus 

dorojimo technologijų inžinerija, mokomoji knyga, Akademija, 2012. 

8. „Mokslinių rekomendacijų taikymo ekologiniame ūkyje pagrindai“ Sudarytoja: Vanda 

Žekonienė Autoriai: Vanda Žekonienė, Nijolė Daugelienė, Bronius Bakutis. 

9. Albinas Šiuliauskas „Praktinė augalininkystė“ Javai ir Rapsai, Vilnius 2015  m. 

10. Žurauskienė, J. 2012. Pigiausia natūrali trąša. Valstiečių laikraštis: rugpjūčio 18 d. 

11. Žurauskienė, J. 2012. Supaprastintas žemės dirbimas nėra paprastas. Valstiečių laikraštis: 

rugpjūčio 18 d. 

12. Mašė,. R. 2012. Tręšimas organinėmis trąšomis. Arimai, Nr.5.  

13. „Mokslinių rekomendacijų taikymo ekologiniame ūkyje pagrindai“ Sudarytoja: Vanda 

Žekonienė Autoriai: Vanda Žekonienė, Nijolė Daugelienė, Bronius Bakutis. 

http://www.ecofarms.lt/
https://www.ekoagros.lt/
https://www.ekoagros.lt/
https://www.vatzum.lt/
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14. Albinas Šiuliauskas „Praktinė augalininkystė“ Javai ir Rapsai, Vilnius 2015  m. 

15. Monografija „Inovatyvūs dirvotyros ir agrochemijos mokslo sprendimai“ Kaunas, 2015 m, 

Sudarytojai prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, prof. habil. dr. Zigmas Vaišvila 

16. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 pakeitimo įstatymas, 2017 m. 

birželio 1 d. NR. XIII-408, Vilnius. 

17. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas 2000 m. balandžio 18 d. Nr. 

VIII-1641, Vilnius. 

18. Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo Nr. IX-456 pakeitimo 

įstatymas 2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2727, Vilnius. 

19. Lietuvos Respublikos dėl 1992 m. Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės 

aplinkos apsaugos ratifikavimo įstatymas, 1997 m. vasario 25 d. Nr. VIII-139,Vilnius. 

20. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas 2000 m. balandžio 18 d. Nr. 

VIII-1641,Vilnius. 

21. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 3D-431 „Dėl 

geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų“. 

22. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 

vasario 12 d. įsakymas Nr. 3D-58/D1-82 „Dėl Į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio 

žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

23. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-66 „Dėl 

duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą teikimo taisyklių patvirtinimo”. 

24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. 

liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms 

tvarkyti aprašo patvirtinimo“ (Galiojanti suvestinė redakcija). 

25. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375 "Dėl 

ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo".  

26. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Dėl Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 

metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 

2015 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-286, Vilnius. 

27. https://www.ekoagros.lt/ 

28. https://www.nma.lt/ 

29. http://www.ecofarms.lt/ 

30. http://www.agrolab.lt/ 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9441C75CB890/axGzGRZHit
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9441C75CB890/axGzGRZHit
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.98DA64304A49/TAIS_340429
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.98DA64304A49/TAIS_340429
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.98DA64304A49/TAIS_340429
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.365042/wENBpnCjcC
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.365042/wENBpnCjcC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE113D1C5ECF/McMWrCNfeJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE113D1C5ECF/McMWrCNfeJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE113D1C5ECF/McMWrCNfeJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F7A9A00595F/AyEAktCEHJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F7A9A00595F/AyEAktCEHJ
https://www.ekoagros.lt/
https://www.nma.lt/
http://www.ecofarms.lt/
http://www.agrolab.lt/
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10. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos  

 (Pažymėti X) 

Teikėjo atstovas(-ai)  

Mokytojai   

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai  

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir 

mokytojai 

 

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, 

padalinių vadovai ir specialistai 

 

Jungtinė lektorių grupė  

Gamybos įmonių arba sektorinio praktinio mokymo centro 

atstovai 

X 

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) Profesijos mokytojai, turintys agronomo ir/ar augalininkystės/ 

daržininkystės kompetencijas 

Praktinės veiklos patirtis Ne mažesnė nei 1 m 

12.2.  Programos dalyvių tikslinės grupės  

 (Pažymėti X) 

Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką)    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)     

 

___________________________ 


