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Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 

Projekto veiklos įgyvendinamos iki 2012 m. lapkri

Projekto partneris 

Projekto partneris - Lietuvos Respublikos žem

PROJEKTO APRAŠYMAS

Lietuvoje Ūkininkavimo pradmen
pagal 2006 m. parengtą Ūkininkavimo pradmen
bendrojoje žemės ūkio politikoje, žem
todėl minimalūs reikalavimai 

Atliekant tyrimą bus siekiama išsiaiškinti, kaip tobulinti 
programos kvalifikacinių reikalavim
apklausti ūkininkai Lietuvoje, baig
Bus nustatyti kvalifikaciniai poky
kvalifikacinių reikalavimų aprašui tobulinti. Patobulinus kvalifikacini
sudarytas mokymo planas. Tyrimas bus atliekamas kartu su partneriu 
ūkio rūmais. Atlikus tyrimą
susisteminti, išanalizuoti ir apibendrinti. Pasi
tęstinio mokymo centrams. Vadovaujantis atliktu tyrimu bus atnaujintas 
mokymo planas, kuriame numatyti atnaujinti d
atsiskaitymo formos. Atlikus tyrim
Konferencijoje bus kviečiami dalyvauti kaimo gyventojai.

SIEKTINI PROJEKTO REZULTATAI

1. Nustatyti Ūkininkavimo pradmen
ūkio išsilavinimo ir siekiantiems 

2. Parengtas Ūkininkavimo pradmen

Projektas „Tyrimas „Minimalių ūkininkavimo kvalifikacini
ų pokyčių nustatymas, atsižvelgiant 
čius“ 
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3. Parengtas naujas Ūkininkavimo pradmenų mokymo planas. 

4. Suorganizuota konferencija. 

5. Išleistas leidinys. 
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