
Mokymo programos aprašymas 

Mokymo programos pavadinimas Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

 

Mokymo programos valstybinis  

kodas 

M44081102 (turintiems vidurinį išsilavinimą) 

Mokymo programos trukmė mėnesiais 

ir kreditais 

20 mėn., 110 kreditų, 2420 val. 

Baigusiems šią mokymo programą 

suteikiama kvalifikacija 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas 

Programos apibūdinimas ir paskirtis Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės 

ūkio gamybos verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse 

(ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje. 

Šiai profesijai svarbios šios asmeninės 

savybės 

Geranoriškumas, dėmesingumas, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, komunikabilumas, 

sąžiningumas. 

Būsimo darbo pobūdis ir galimybės 

tęsti mokymąsi 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas gebės 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, vystyti netradicinius žemės ūkio 

verslus, pritaikant žemės ūkio ekonomikos, verslo vadybos, rinkodaros bei ūkio veiklos apskaitos žinias ir 

naujausius žemės ūkio mokslo pasiekimus. 

Baigus žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo  modulinę profesinio mokymo programą tolimesnį  

mokymąsi galima tęsti kolegijose ir universitetuose. 

Programoje numatyti šie privalomi 

moduliai 

Įvadas į profesiją (44 val.), ūkininkavimo pradmenys (110 val.), TR1 kategorijos traktorių vairavimas (110 

val.), lauko augalų auginimas (220 val.), įvairių rūšių gyvulių auginimas (220 val.), žemės ūkio veiklos 

vykdymas (220 val.), augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas (220 val.), gyvulininkystės 

produkcijos gamyba ir realizavimas (220 val.), ūkio veiklos apskaita (110 val.), augalų apsaugos produktų 

naudojimas (110 val.), veterinarinė slauga (110 val.), ekologinis ūkininkavimas (110 val.), saugus elgesys 

ekstremaliose situacijose (22 val.), sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas (110 val.), darbuotojų sauga 

ir sveikata (44 val.), įvadas į darbo rinką (220 val.). 

Programoje numatyti šie 

pasirenkamieji moduliai 

TR2 kategorijos traktorių vairavimas (110 val.), SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas 

(110 val.), netradicinių augalų auginimas (110 val.), netradicinių gyvūnų auginimas (110 val.), 

sodininkystės pradmenys (110 val.), daržininkystės pradmenys (110 val.), miškininkystės pradmenys (110 

val.), gėlininkystės pradmenys (110 val.), tvenkininės žuvininkystės pradmenys (110 val.), avininkystės 

pradmenys (110 val.), mėsinės galvijininkystės pradmenys (110 val.), kultūrinių grybų auginimo pradmenys 

(110 val.), bitininkystės pradmenys (110 val.), SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo 

mašinų vairavimas (110 val.), SM kategorijos savaeigių dangų įrengimo ir remonto mašinų vairavimas (110 

val.), SM kategorijos savaeigių kelių ir aikščių priežiūros mašinų vairavimas (110 val.), SM kategorijos 

savaeigių melioracijos mašinų vairavimas (110 val.), TR2 kategorija, siekiantiems įgyti SM savaeigių 



miško ūkio mašinų kategoriją (110 val.), SM kategorijos savaeigių miško ūkio mašinų vairavimas (110 

val.). 

 


