Ministras

Kaimo plėtros fondo
paramos audito skyrius

Vidaus audito departamentas
Paramos žemės ūkiui ir
Vidaus veiklos
žuvininkystei audito
audito skyrius
skyrius

Viceministras

Žemės ūkio gamybos ir
maisto pramonės
departamentas
Augalininkystės skyrius
Gyvulininkystės skyrius
Maisto pramonės
skyrius
Kokybės politikos
skyrius
Išmokų už plotus
skyrius
Agroaplinkosaugos ir
ekologinio
ūkininkavimo skyrius

Valstybinė augalininkystės
tarnyba prie ŽŪM
VŠĮ "Ekoagros"
UAB Šeduvos avininkystė
UAB Upytės eksperimentinis
ūkis
UAB Panevėžio veislininkystė
UAB Šilutės veislininkystė
AB Kiaulių veislininkystė
AB Jonavos grūdai
UAB Lietuvos žirgynas

Rizikos analizės ir
kontrolės skyrius

Viceministras

Kaimo plėtros
departamentas
Kompensacijų ir
investicijų skyrius
Alternatyviosios veiklos
skyrius
Tautinio paveldo ir
mokymo skyrius
Programų priežiūros ir
vertinimo skyrius

Specialieji atašė
Lietuvos agrarinės
ekonomikos institutas
VĮ Lietuvos žemės ūkio
ir maisto produktų
rinkos reguliavimo
agentūra

Ekonomikos
departamentas
Ekonominės analizės
skyrius
Strateginio planavimo
ir mokslo skyrius
Prekybos politikos ir
eksporto skatinimo
skyrius
Europos Sąjungos ir
tarptautinių reikalų
departamentas
Europos Sąjungos
politikų skyrius

Ministro kabinetas

Ministerijos kancleris

Finansų ir biudžeto
departamentas
Biudžeto skyrius
Nacionalinės paramos
planavimo skyrius
Finansų ir apskaitos
politikos įgyvendinimo
skyrius

Buhalterinės apskaitos
skyrius
Vidaus apskaitos poskyris

Europos Sąjungos
reikalų koordinavimo
skyrius
Tarptautinių ryšių
skyrius

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba
prie ŽŪM
UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė
UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis
AB Lietuvos veislininkystė
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Teisės departamentas
Teisėkūros ir atstovavimo
skyrius
Teisės taikymo ir kooperacijos
skyrius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centras
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų
fondas

Protokolo
skyrius

Žuvininkystės
departamentas
ES paramos skyrius
Žuvininkystės
politikos skyrius

Žemės ir išteklių
politikos
departamentas
Nekilnojamojo turto
kadastro, geodezijos ir
kartografijos skyrius

Kooperacijos poskyris
Žemės tvarkymo ir
administravimo skyrius

Personalo skyrius
Veiklos administravimo ir
turto valdymo
departamentas
Dokumentų valdymo ir
interesantų priėmimo skyrius

Informacinių technologijų
eksploatavimo poskyris

Programos „Leader" ir žemdirbių
mokymo metodikos centras

Visuomenės
informavimo
skyrius

Viceministras

Informacinių sistemų skyrius

VŠĮ Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba

Patarėjas

Žuvininkystės tarnyba
prie LR ŽŪM
UAB Klaipėdos
žuvininkystės produktų
aukcionas

Žemės teisės skyrius
Išteklių, melioracijos ir
biokuro skyrius

Nacionalinė žemės tarnyba
prie ŽŪM
VĮ Mašinų bandymo stotis

Turto valdymo skyrius
Įstaigų ir įmonių veiklos
priežiūros skyrius

VĮ Valstybės žemės fondas
UAB Valstybinė projektų ir
sąmatų ekspertizė
UAB Aerogeodezijos
institutas
UAB Šilutės polderiai
VĮ "Pieno tyrimai"

,

