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Einamųjų 2019 metų užduotys
1. Koordinuoti Lietuvos žemės ūkio politikos strateginio plano 2021-2027 m. (LŽŪSP) projekto
rengimą ir pradėti dėl jo neformalias derybas su Europos Komisija;
2. Inicijuoti diskusijas su socialiniais partneriais dėl LŽŪPSP bei išanalizuoti ir įvertinti jų
pasiūlymus bei pastabas ir jų tinkamumą įtraukti į LŽŪPSP;
3. Pagal poreikį pristatyti LŽŪPSP įvairiose institucijose, dalyvauti diskusijose dėl LŽŪPSP
tobulinimo, organizuoti diskusijas apskrityse, surengti konferenciją;
4. Išanalizuoti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių taisykles ir pateikti
pasiūlymus dėl jų supaprastinimo
5. Pagal kompetenciją analizuoti ES ir nacionalinius teisės aktus ir jų projektus ir pateikti
pasiūlymus dėl jų tobulinimo, koordinuoti derybinių pozicijų dėl būsimos finansinės perspektyvos
formavimą ir jų aptarimą susijusiose institucijose.

Tvarios žemės ūkio
gamybos politikos
grupės vadovas

Karolis Anužis

1. Koordinuoti LRS Kaimo reikalų komiteto sprendimą dėl Administracinės naštos mažinimo
įgyvendinimo bei pateikti konkrečius siūlymus jų įgyvendinimui;
2. Koordinuoti politinių ir teisinių nuostatų įgyvendinimą Ekologinio ūkininkavimo sektoriuje;
3. Koordinuoti politinių ir teisinių nuostatų įgyvendinimą Pieno sektoriuje.
4. Organizuoti išvykas į atskiras žemės ūkio gamybos sektoriaus įmones Lietuvoje išsisakinant
konkrečias sektoriui kylančias problemas ir bent 1 išvyką į kitas ES valstybes nares dėl gerosios
praktikos pavyzdžių panagrinėjimo.

Strateginių pokyčių
valdymo grupės
vadovė

Virginija
Žoštautienė

1. Organizuoti ir koordinuoti 2021-2030 Nacionalinės pažangos programos žemės ūkio ministrui
pavestose valdymo srityse rengimą
2. Organizuoti E. kuponų sistemai sukurti reikalingus darbus
3.Koordinuoti kokybės vadybos sistemos (ų) diegimo ir palaikymo darbus
4.Organizuoti ir koordinuoti Baltojoje knygoje numatytų uždavinių įgyvendinimą
5. Parengti žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo sistemos tobulinimo gaires
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Einamųjų 2019 metų užduotys
1.Siekiant sudaryti ūkininkams geresnes sąlygas pasinaudoti kompensacinio PVM tarifo schema,
parengti ir iki I ketv. pabaigos organizuoti siūlymų bei papildomos informacijos dėl kompensacinio
PVM tarifo schemos taikymo galimybių praplėtimo pateikimą Finansų ministerijai.
2.Pagal kompetenciją iki I ketv. pabaigos pateikti vadovybei siūlymus dėl melioracijos
rekonstravimo ir priežiūros darbų finansavimo modelio kūrimo.
3.Iki IV ketv. pabaigos, atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl melioracijos rekonstravimo ir
priežiūros darbų finansavimo modelio, koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo projekto
rengimą, siekiant sudaryti galimybę UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui teikti iki 100 proc.
garantijas už valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbams vykdyti imamus
kreditus.
4.Atsižvelgiant į šiuo metu rengiamą 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr.
1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis
pagalbai žemės ūkio sektoriuje pakeitimo projektą, organizuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų
palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas
be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimo taisyklių patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies
kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus
kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimo
taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo
Nr. 3D-419 „Dėl Dalies garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo projektų parengimą iki IV ketv. pabaigos.
5.Organizuoti pranešimų Europos Komisijai apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Europos
Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gaires
2014–2020 m., formų ir kitos Europos Komisijai teikiamos informacijos, siekiant gauti Europos
Komisijos išvadą dėl rengiamų naujų ar keičiamų jau galiojančių paramos schemų įgyvendinimo,
peržiūrą bei pastabų ir pasiūlymų pateikimą.
_____________________________________

